
ską. W  r. 1930 Bank Ziemiański po reor
ganizacji przekształcony został na Zjedno
czony Bank Ziemiański. D o nowej insty
tucji wszedł t. zw. dział bankowy Banku 
Ziemiańskiego, po wydzieleniu interesów 
agrarno-parcelacyjnych; Bank Ziemiański 
znajduje się jeszcze w likw idacji. D o no
woutworzonej instytucji wniosło T ow arzy
stwo K redytow e Ziem skie sumę 7 ’/a m iljo- 
nów złotych w form ie aportu przew yżki 
aktywów nad pasywami działu bankowego 
Banku Ziemiańskiego, do chw ili zaś zorga
nizowania się odpowiedniego syndykatu 
ziemiańskiego wniósł dodatkowo sumę 2 l/2 
m iljona złotych Bank Gospodarstwa K ra jo 
wego. Zadaniem banku miało być, poza 
dokonywaniem normalnych operacyj banko
wych, udzielanie kredytów obrotowych 
krótkoterm inowych rolnictwu, w pierwszej 
lin ji większej własności. Term in kredy
tów  nie mógł przekraczać jednego roku. 
Bank ten jednak również nie miał powo
dzenia i w roku 1932 zdecydowana została 
jego stopniowa likw idacja, którą przepro
wadza Bank Gospodarstwa K rajow ego. .Naj
pow ażniejszy z polskich b. s., Bank Cukrow 
nictwa, powstał w r. 1921 w Poznaniu 
z in icjatyw y W ielkopolskiego Zw iązku Cu
krowniczego. Przedmiotem  działalności te
go banku są w szelkie operacje bankowe, ze 
szczególnem uwzględnieniem interesów 
przemysłu cukrowniczego. K ap ita ł banku 
stanowi 12 mil jonów złotych, suma bilan
sowa (.1934) —  120 mil jonów złotych. 
Bank posiada specjalny w ydział sprzedaży 
cukru oraz w ydział zakupu i sprzedaży 
węgla, nawozów sztucznych itd. W  ciągu 
pierwszych czterech lat swej działalności 
Bank Cukrow nictwa był centralną instytu
c ją  Zw iązku Cukrowni Rzeczypospolitej 
P olskiej, m ającego na celu ułatwienie 
i skoordynowanie pracy cukrowni zw iązko
wych dla zbytu cukru zagranicą. W  r. 1925 
część cukrowni z K ongresów ki przystąpiła 
do Banku Angielsko-Polskiego, który otrzy
mał poważny kredyt cukrowniczy w  British 
O verseas Bank w  Londynie. W skutek tej 
tranzakcji, która zczasem nabrała charak
teru stałego, Bank Angielsko-Polski stał 
się poniekąd bankiem specjalnym cukrowni
czym. W  r. 1935 Bank Angielsko-Polski 
został pochłonięty przez Bank Handlowy 
w W arszaw ie w  drodze fu zji.
L iteratu ra: patrz literatura przy art. Banki Kredytu Krótkoter

minowego. Leon Szper.

G. ROLA BANKÓW W  GOSPODARSTWIE 
SPOŁECZNEM.

I. U w a g i  w s t ę p n e .  II.  Z a g a d n i e 
n i e  g o t o w o ś c i  s p r o s t a n i a  z o b o 
w i ą z a n i o m .  1. P łynność i bezpieczeństw o 
operacyj czynnych. 2. Operacje bierne. 3. P ły n 
ność banków  na tle  ich operacyj czyn n ych  i b ier
nych. III . W p ł y w  d z i a ł a l n o ś c i  b a n 
k ó w  n a  p o s z c z e g ó l n e  d z i e d z i n y  
g o s p o d a r k i .  I. K red y ty  z dziedziny obrotu 
płatniczego. 2. D ostarczanie d y sp o zy cji k a 
pitału przez banki. 3. Stopa procentow a b a n 
ków. IV . W p ł y w  b a n k ó w  n a  o b i e g  p i e 
n i ę ż n y ,  c e n y ,  k o n j u n k t u r ę  i w a l u t ę .
1. Ceny. 2. Bilans han dlow y i p łatn iczy . 3. K on- 
junktura. 4. W aluta. V. W n i o s k i  o g ó l n e .

I. Uwagi wstępne.
Rola banków w  gospodarstwie społecz- 

nem jest przed ewszystkiem zw iązana 
z funkcjami, które pełnią i ze sposobem, 
w jaki pełnią te funkcje. O statnie dzieli się 
zw ykle na:

Kredytowe: udzielanie kredytów  krótko
terminowych, zw ykle na podstawie operacyj 
ju ż  dokonanych; długoterminowych, g łów 
nie na umożliwienie nowych operacyj lub 
procesów; jedne i drugie mogą być udzie
lane, bądź ze środków pieniężnych, będą
cych m aterjalnie w dyspozycji banitów 
(własnych, czy też, częściej, powierzonych 
im przez osoby trzecie), bądź mocą własne
go kredytu, czyli w formie przyrzeczenia 
zapłaty (banknot, akcept, etc.).

Pośrednictwa kapitałowego (finansow a
nie, em isja papierów wartościowych, plaso
wanie ich, etc.).

Pieniężne: upraszczanie i ułatwianie
obiegu przez przelewy, rachunki żyrow e, 
kompensaty, i t. d.; tworzenie surogatów 
pieniądza (banknot właściwy, t. j. nie będą
cy pieniądzem ustawowym, a także często 
czek, ewentualnie otwarcie kredytu w ra
chunku bieżącym; tworzenie pieniądza w ła
ściwego, t. j. banknotu, będącego ustawowym  
pieniądzem, zw łaszcza niewym ienialnego 
bez ograniczeń na inny pieniądz ustaw ow y).

F unkcje te są ze sobą ściśle związane, 
często nawet pojęciowo nie dadzą się od
dzielić, gdyż stanowią różne strony tych 
samych czynności: każda akcja kredytow a 
w jakiś sposób wpływa na obieg pieniężny 
i właśnie to połączenie je st niezmiernie 
ważne dla roli, odgryw anej przez banki 
w życiu gospodarczem. T o  też można spro- 
bować przeprowadzić, obok poprzedniej, 
inną klasyfikację, która moment tego zw iąz
ku bierze pod uwagę. M ożna podzielić te 
funkcje na: d o s t a r c z a n i e  przedsię
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biorcom ś r o d k ó w  tworzenia lub rozw i
jania ich przedsiębiorstw i o r g a n i z o 
w a n i e  o b r o t u  płatniczego (nietylko 
pieniężnego), w szerokiem tego słow a zna
czeniu. P ierw sza polega na przekazyw a
niu dyspozycji kapitału przedsiębiorcom, 
którzy  je j nie posiadają, albo posiadają 
w niedostatecznym stopniu, albo w formie, 
nie odpowiadającej charakterowi zam ierzo
nych procesów gospodarczych, a pragną ją  
w tej form ie utrzym ać. Jest to przekazy
wanie dyspozycji kapitału na przeprowadze
nie operacyj lub procesów, które tylko dzię
ki temu staną się możliwe, i, z natury rze
czy, przekazyw anie na d łuższy przeciąg 
czasu. W  drugiej funkcji odpadają te mo
m enty; operacje bankowe mogą zaw ierać 
i tutaj element kredytu, ale będzie to kredyt 
na podstawie operacyj kupna —  sprzedaży 
już dokonanych, niejako antycypacja płat
ności, które niezależnie od tego kredytu na
stąpią —  wyrów nanie tych płatności w cza
sie; stąd też z natury rzeczy operacje kre
dytowe, które tu wchodzą w  grę, będą ope
racjam i na krótki, czasami b. krótki termin.

W szystkie te funkcje mogą być w ykony
wane przez banki w ten .czy  inny sposób, co 
pociąga za sobą takie czy inne skutki dla 
społeczeństwa, jako  całości, i dla interesów 
poszczególnych grup społecznych lub zaw o
dowych. Stąd taka czy  inna działalność 
banków jest przedmiotem różnorodnych 
postulatów ze strony zainteresowanych. 
N iektóre ze stawianych żądań są sprzeczne 
ze sobą, odpow iadają sprzecznym interesom 
odrębnych w arstw . W iększość jednak jest 
tego rodzaju, że wypełnienie ich, gdyby 
okazało się możliwe, m iałoby niew ątpliwie 
dodatnie skutki dla gospodarki krajow ej. 
Istotne ich osiągnięcie wym agać jednak 
iroże pewnych, czasam i nawet skompliko
wanych warunków, bez spełnienia których 
dążenia w danym kierunku okażą się bez
skuteczne, albo będą m iały skutki ujemne. 
Pozatem , nie w szystkie wysuwane postulaty 
mogą być wypełnione jednocześnie, tak, że 
pomiędzy niemi musi nastąpić wybór. W y 
jaśnienie zachodzących tu stosunków sta
nowi właśnie przedm iot badania roli ban
ków w  gospodarstwie społecznem.

R zu t oka na rzeczyw iste stosunki odrazu 
nas poucza, że nietylko rozm aite kategorje 
banków (co jest zrozumiałem, bo na tem 
w znacznym stopniu opiera się wydzielenie 
tych kategoryj), ale też i analogiczne kate
gorje w różnych krajach w  bardzo roz

maitym stopniu uw zględniają poszczególne, 
wymienione pow yżej, funkcje. Banki hipo
teczne, banki finansowe i pewne inne kate
gorje banków specjalnych pośw ięcają się 
wyłącznie lub przew ażnie dostarczaniu 
dyspozycji kapitału na dłuższe okresy. O d
wrotnie, aksjomatem bankowości współ
czesnej jest, że banki em isyjne ograniczają 
się w yłącznie do organizow ania płatniczego 
obrotu (w wymienionym w yżej, szerokim  
sensie słow a), aczkolwiek formalnemu sto
sowaniu tej zasady niezaw sze odpowiada 
m erytoryczna treść. N ajw iększe jednak 
różnice w ykazuje n ajw ażn iejsza dziś kate- 
gorja  banków kredytu krótkoterm inowego. 
W ielk ie banki angielskie starannie uni
ka ją  istotnego angażowania się finanso
w ego i ograniczają do dziedziny obrotu 
płatniczego, przyczem  pod tym względem 
stw orzyły  system, którego precyzja, spraw
ność i elastyczność nie m ają sobie rów 
nych. W ielk ie banki francuskie trzym ają 
się tej samej zasady, nie doszły jednak do 
takiej sprawności obrotu płatniczego; poza 
tem prow adzą one na w ielką skalę plaso
wanie i kom isową sprzedaż papierów w ar
tościowych, głów nie państwowych. Banki 
niemieckie natomiast, zw łaszcza od czasu 
powstania cesarstwa Niem ieckiego, w eszły 
na drogę b. silnego i głębokiego angażo
wania się w  przemyśle, zarówno przez 
udzielanie znacznych kredytów , jak  i przez 
udział w  finansowaniu przedsiębiorstw, 
em isję ich akcyj i obligacyj, lokowanie tych 
papierów wśród swej klienteli, etc. Z  drugiej 
strony banki niemieckie starały się również 
uw zględnić dziedzinę obrotu płatniczego, 
chociaż i one pozostają pod tym w zglę
dem w  tyle za angielskiem i. P raktyka nie
miecka znalazła naśladowców w A u strji 
i w e W łoszech. W  B e lg ji banki brukselskie 
wcześniej jeszcze i w  bardzo silnym stop
niu zaangażow ały się w dostarczanie kapi
tału przedsiębiorcom, z pewnem nawet za
niedbaniem dziedziny obrotu płatniczego, 
podczas g dy banki antwerpskie bardziej 
uw zględniają ten ostatni. Niem niej cieka
we, jak  ukształtow anie w  rozmaitych kra
jach tej n ajw ażn iejszej kategorji banków, 
jest stosunek rozmaitych kategoryj do sie
bie. W  A n g lji  naprzykład niema w łaściw ie 
banków hipotecznych, a em isje papierów 
odbyw ają się zapomocą giełdy. W e F ran cji 
w pływ ow e w  drugiej połowie X I X  w. ban
ques d’affa ires dużo straciły obecnie ze 
swego znaczenia. W  Niemczech obok silnie
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zaangażowanych kredytowo banków ogól
nych w idzieliśm y olbrzym i rozw ój banków 
hipotecznych w rozmaitych odmianach. 
U  nas dawny Bank Polski, aczkolw iek emi
syjny, dawał znaczne kredyty przem ysłowi, 
a w  długim okresie przedwojennym  naj- 
poważniejszem i instytucjam i bankowemi 
były tow arzystw a kredytow e i banki hipo
teczne. W  Am eryce, obok banków w łaści
wych, rozwinął się i doszedł do poważnego 
znaczenia w tak zwanych „tru st companies“ 
specjalny m ieszany typ banku, łączący 
przyjm owanie wkładów, zw yk łą  działalność 
kredytową, interes założycielski, em isję pa
pierów wartościowych i spekulację.

Na tę różnorodność kształtow ania się 
działalności banków w pływ a szereg przy
czyn. Znaczenie m ają poglądy lub tempera
ment kierow ników  bankowości i polityki 
finansowej państwa, nastroje i kaprysy 
opinji publicznej, momenty polityczne, 
przypadki historyczne, etc. N aogół jednak 
oddanie pierwszeństwa jednym funkcjom , 
zaniedbanie lub pozostawienie komuś in
nemu innych, w iąże się z ogólnemi warun
kami gospodarki. Zachodzą tu stosunki 
w zajem nego oddziaływ ania: warunki go
spodarcze u łatw iają  pełnienie jednych, 
utrudniają pełnienie innych funkcyj, a ten
dencja do pełnienia funkcyj tych czy  innych 
w pływ a w  danych warunkach dodatnio czy 
ujem nie na gospodarkę i, w spółdziałając 
w kształtow aniu podłoża, na którem działa, 
wzmacnia się albo słabnie, zależnie od skut
ków, które pociąga. Jaśniejsze zrozum ienie 
tych stosunków uzyskam y, badając w pływ  
rozmaitych form działalności banków 
w poszczególnych dziedzinach. R ozpatrzy
my w ięc po kolei w pływ, który w yw iera 
pełnienie każdej z głównych funkcyj na 
zdolność banków do wykonywania swoich 
zobowiązań wobec w ierzycieli, w zw iązku 
z tein na zaufanie do banków i spopularyzo
wanie stosunków z niemi (co stanowi pod
stawę w szelkiej dalszej działalności ban
ków ), na rozw ój głównych gałęzi gospo
darki, na obieg pieniężny i ceny, na bilans 
handlowy i płatniczy, na przebieg konjunk- 
tury i na walutę, poczem postaramy się w y
ciągnąć pewne ogólne wnioski.

II. Zagadnienie gotowości sprostania 
zobowiązaniom.

1. Płynność i bezpieczeństwo operacyj 
czynnych. P ierw sze pytanie dotyczy wpływu 
pełnienia rozmaitych funkcyj naobjektyw ną
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zdolność banków do ścisłego wykonania 
swych zobowiązali w  tych granicach, w któ
rych wykonanie to będzie przez klientelę za
żądane. O czyw iście, bezwzględna możność 
wykonania w każdej chwili i bez żadnych za
strzeżeń istnieje tylko w  wypadku, kiedy każ
dej operacji biernej odpowiada operacja czyn
na tej samej wielkości i na ten sam termin 
zawarta. W  tej sytuacji są banki hipotecz
ne i w  nich, przy normalnej wypłacalności 
dłużników, zagadnienie płynności w łaściw ie 
nie istnieje. N aogół jednak, poza tym w y
padkiem, banki nie krępują się tak ścisłą 
koordynacją operacyj czynnych i biernych. 
Znaczna bardzo część wkładów jest płatna 
na każde żądanie —  nie odpowiada im jed
nak rezerw a gotówkowa w  tej wysokości. 
Term iny wypowiedzenia innych wkładów 
są rów nież przeważnie krótsze, n iż odpo
w iadające im wierzytelności banków. O ko
liczność ta nie uniem ożliwia im jednak ani 
nawet nie utrudnia stałego wykonywania 
swych zobowiązań, poprostu dlatego, że 
wkładcy nie zgłaszają  się jednocześnie po 
wypłatę swych wkładów, powtóre zaś dzię
ki faktow i, że wypłacie na korzyść jed
nego wkładcy odpowiada przeważnie, bez
pośrednio czy  pośrednio, zaraz lub nieco 
później, wplata ze strony innego. W reszcie, 
jeśli chodzi o  poszególny bank, to  ma on 
zaw sze możność ustąpienia części swych 
aktyw ów , np. przez redyskonto lub lombard 
w banku em isyjnym . Chodzi więc zawsze 
tylko o  zdolność wypłacenia w kładów  w  tych 
granicach, w  których w  każdej chwili, przy 
najbardziej ostrożnym  i przew idującym  
obrachunku może ono być zażądane. Zdolność 
ta zależy przedewszystkiem  od charakteru 
operacyj biernych, a przy danym stanie tych 
ostatnich od pewności i płynności operacyj 
czynnych. P rz y  ocenie tych ostatnich, trze
ba brać pod uw agę następujące okoliczno
ści: osobę i kw alifikacje pożyczkobiorcy, 
sposób zabezpieczenia kredytu, jego  dłu
gość, fakt, czy  kredyt został udzielony bez 
określonej tranzakcji, czy  też na sfinanso
wanie określonej operacji, w tym  wypadku 
charakter tej ostatniej, w reszcie instrument 
kredytow y (który częściowo w iąże się ze 
sposobem zabezpieczenia, częściowo z cha
rakterem tranzakcji, ale z żadnym  się nie 
pokryw a). Pewność, bezpieczeństwo kredy
tu zależy w  pierwszym  rzędzie od osoby 
pożyczkobiorcy i sposobu zabezpieczenia 
kredytu, ale i pozostałe elementy m ają na 
nią w pływ ; płynność zależy przedew szyst-
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kłem od tych ostatnich. Poniew aż tak licz
ne elementy odgryw ają rolę, żyw a rzeczy
wistość, na którą składają się najrozm aitsze 
ich kom binacje, nigdy nie może być w tło
czona do jakiegoś schematu; pomimo to 
pewne operacje przedstaw iają większe 
prawdopodobieństwo bezpieczeństwa i płyn
ności, niż inne. W ażne jest tylko  wniknąć 
tutaj w  meritum zabezpieczenia kredytu, 
a nie ograniczać się do rozważań form al
nych, w  szczególności do spraw y instru
mentu kredytowego.

P rz y  równych kw alifikacjach pożyczko
biorcy i jednakowym  sposobie zabezpiecze
nia zarówno bezpieczeństwo jak  płynność 
zw iększają się w  miarę skrócenia długości 
kredytu; są. też naogół większe, jeśli kre
dyt ma służyć do sfinansow ania określo
nej tranzakcji, niż jeśli jest udzielony na 
tranzakcje zgóry  nieokreślone. T o  też 
stopniowanie kredytów  musi się stosować 
przedewszystkiem  do charakteru tych tran- 
zakcyj. Pod tym względem , jako podstawa 
kredytu, w yższość ma tranzakcja kupna- 
sprzedaży ju ż  zawarta, m ająca za przed
miot dobro gotowe, przeznaczone do po
wszechnego użytku, o stałym, prawidłowym , 
dobrze zorganizow anym  rynku, nadające 
się do bezpośredniego spożycia, wreszcie 
m ająca na celu dostarczenie towaru osta
tecznemu nabywcy, k tóry  zapłaci zań go
tówką. A le  w szystkie te okoliczności mogą 
się rozm aicie kombinować, a niew szystkie 
są wiadom e udzielającem u kredyt bankowi 
i dadzą się przezeń przew idzieć. P o za  tem 
wym aganie w szystkich wym ienionych w a
runków nadmiernieby zw ęziło  krąg  do
puszczalnych kredytów . T o  też normalnie 
są brane pod uw agę tylko najw ażniejsze 
elementy.

Teoretycy, a poniekąd i praktycy banko
wości, w ielki, może nieco nadmierny na
cisk kładą na sam instrument kredytow y. 
Instrum ent ma oczyw iście poważne znacze
nie; on to w  znacznym stopniu decyduje
o  sposobie zabezpieczenia kredytu, on daje 
w skazów kę co do charakteru tranzakcji, 
bo pewnemu charakterowi tranzakcji od
pow iadają pewne instrumenty kredytowe, 
on w reszcie ma zaletę prostoty, a w  myśl 
starej zasady B ageh ofa, interes bankowy 
musi być prostym. D la  płynności kredytu 
decydującą jest jednak treść tranzakcji, 
na której się opiera, a nie instrument, któ
rym się posługuje.

D aw niejsza teorja miała pewien nieomal 
zabobonny kult dla w eksla tow arowego; 
nowsi teoretycy często lekcew ażą tę formę, 
w skazując na przykłady faktyczne, lub moż
liwe, kiedy weksel zaw odzi pokładane 
w  nim nadzieje. Ze zrobionych pow yżej 
uw ag w ynika jasno, że pomiędzy wekslami 
towarowem i muszą zachodzić takie same 
różnice, jak  m iędzy tranzakcjam i, z k tó
rych te weksle powstały; weksel w art jest 
tyle, ile w arta sama tranzakcja. P oza tem 
stwierdzenie, czy weksel jest naprawdę to
warow ym , niezawsze jest możliwe. Trzeba 
też w ziąć pod uw agę praw odawstw o i zw y
czaje danego środowiska. Tam  jednak, 
gdzie tranzakcje handlowe robią się prze
w ażnie na weksle, najpłynniejszą czynną 
operacją banków jest dyskonto weksli han
dlowych (t. j. wystawionych przez kupców, 
lub na nich ciągnionych), a dalej weksli to
warowych wogóle. W  tym drugim  wypad
ku, szczególnie, jeśli w ystaw cą, albo tra
satem jest przem ysłowiec, upłynnienie to
waru, a więc zwolnienie środków, potrzeb
nych na spłatę weksla, może się opóźnić; 
różnica pomiędzy obu wypadkam i jest tu 
jednak m niejsza, niż pomiędzy niemi, 
a dalszemi formami kredytów ; poza tem 
weksel przedstaw ia zaw sze plusy łatwości 
dochodzenia należności i łatwości re
dyskonta.

Tam , gdzie sprzedaż odbyw a się na k  r e- 
d y  t k s i ą ż k o w y ,  weksel budzi często 
podejrzenie, że jest grzecznościowym , 
i lepszą podstawą kredytu mogą być księgi 
handlowe, kontrolowane przez banki, jak 
to się na w ielką skalę odbywa w  Stanach 
Zjednoczonych; kredyt taki byw a zw ykle 
zabezpieczony sola-wekslami pożyczkobior
cy, um ożliwiającem i redyskonto. O  ile 
sprzedaż odbywa się za gotówkę, dyskonto 
może być do pewnego stopnia zastąpione 
przez kredyt tow arow y w  różnych jego  for
mach. W szędzie w  rozważanych wypadkach 
(i z zastrzeżeniem, że chodzi tu o tran
zakcje, dokonane w  celu dalszej odsprze
daży, bezpośredniej lub nawet pośredniej) 
mamy do czynienia z kredytem  z dziedziny 
ułatw iania obrotu płatniczego w  czystej 
jego  formie. Ekonom iczne podstawy płyn
ności są w ięc wszędzie jednakowe i tylko 
momenty techniczne mogą przem awiać za 
tą czy  inną form ą operacji.

Form ą przejściow ą pomiędzy ułatw ia
niem obrotu płatniczego, a dostarczaniem
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dyspozycji kapitału, są k r e d y t y  n a  t o - j  
w a r y  t r z y m a n e  n a  s k ł a d z i e .  Są 
one mniej płynne od poprzednich, chociaż 
zewnętrznie nie dadzą się łatw o odróżnić. 
Instrum enty kredytowe będą rów nież te 
same, tylko, o ile są niemi weksle, będą 
częściej prolongowane.

Jeszcze mniej płynne są k r e d y t y  n a  
d o s t a r c z a n i e  ś r o d k ó w  o b r o t o 
w y c h  p r z e d s i ę b i o r s t w o m ;  tu już 
wchodzimy w  zakres dostarczania dyspo
zycji kapitału. O czyw iście, można przyto
czyć szereg wypadków, w  których udzielone 
w ten sposób kredyty zostaną bez trudności 
w porę zwrócone; można jednak przytoczyć 
szereg innych, w  których to nie jest m ożli
we. Bardzo często kredyty na środki obro
towe sta ją  się koniecznym elementem funk
cjonowania przedsiębiorstwa i nie mogą 
być z niego bez poważnej szkody wycofane. 
Czasam i są one używane na inw estycje, 
przed czem może ustrzec ścisła kontrola ze 
strony banków.

Form ą zupełnie niepłynną są k r e d y t y ,  
udzielane n a  i n w e s t y c j e  przedsię
biorstw. M oże się zdarzyć, że nowe inwe
stycje w tak silnym stopniu podniosą do
chodowość przedsiębiorstwa, że pozwolą ze 
wzmożonych zysków  zw rócić w  krótkim  
czasie zaciągnięty na ich przenrowadzenie 
kredyt; jest to bodai złudzenie, któremu 
zbyt często u legają kierow nicy banków, 
przyznając takie kredyty, —  normalnie 
iednak spłata nawet dobrze pomyślanych 
kredytów inwestycyjnych może się odbywać 
tvlko w miarę stopniowego am ortyzowania 
się samych inw estycyj, a to będzie trw ało 
tem dłużej, im są w ieksze i trw alsze, na- 
ogół więc, im racjonalniej zostały przepro
wadzone. T o  też. pom ijając w yjątk i, jest 
jeden tylko sposób upłynnienia kredytów  in
w estycyjnych —  przerzucenie ich na posia
daczy kapitałów  przez em isję i sprzedaż 
papierów (akcyj czy  oblisracyi) zadłużone
go przedsiębiorstwa; możność przeprowa
dzenia te j operacji decyduje o tem, czy 
udzielone w  tej form ie kredyty nie zostaną 
unieruchomione na długie lata.

Instrumentem kredytowym  w  wypadku 
dostarczania środków obrotowych są: k r e 
d y t  w  r a c h u n k u  b i e ż ą c y m ,  ewen
tualnie z należytą kontrolą banku, d y s 
k o n t o  w e k s l i  f i n a n s o w y c h ,  ew. 
akcept finansow y banku. P rz y  kredycie na 
inw estycje zdrową formą byłaby pożyczka 
hipoteczna, albo czasowe przejęcie części

udziałów  przedsiębiorstwa —  w  praktyce 
bywa on jednak często udzielany w  tej sa
mej formie, co poprzedni. N ie wykluczo- 
nem jest również, że kredyt, udzielony po
czątkowo, jako obrotowy, stał się bez woli 
banku inw estycyjnym . W  jeden czy  drugi 
sposób mamy tu udzielanie kredytu długo
terminowego w  form ie krótkoterm inowych 
pożyczek, zjaw isko  znane i daw niej, ale 
które w  powojennym okresie przybrało nie
pokojące rozmiary.

P rz y  dostarczaniu przedsiębiorstwu dys
pozycji kapitału bank może rów nież w ystę
pować, jako czysty  pośrednik przy rozprze- 
daży (plasowaniu) akcyj lub obligacyj tego 
przedsiębiorstwa. W  tym wypadku płyn
ność jego  nie wchodzi w  żaden sposób 
w  grę, zaufanie do banku może jednak 
ucierpieć, jeśli nabyw ająca te papiery klien
tela poniesie na nich straty. P łynność sama 
jest tangowana wówczas, kiedy bank gw a
rantuje emisję, albo część je j na siebie 
przejm uje.

O bok wymienionych form operacyj czyn
nych są jeszcze dwie, które do żadnej z po
w yższych kategoryj nie wchodzą, a mogą 
należeć do kilku z nich, gdyż nie są powią
zane z określonemi tranzakcjam i. O bie są 
traktowane jako  bardzo płynne; są to: dys
konto akceptu bankowego i lombard pa
pierów wartościowych.

A k c e p t  b a n k o w y  może w  istocie 
rzeczy być gw arancją za weksel lub kredyt 
tow arow y (do tego np. sprowadza się w ła
ściw ie rem burs). M oże on też być antycy
pacją płatności z tranzakcji handlowej je
szcze nie dokonanej, ale co do której ist
nieje w szelkie prawdopodobieństwo, że zo
stanie dokonana. Ten charakter m ają 
zw ykle traty  na zagranicę, um ożliw iające 
rozrachunki bez perjodycznego w ysyłania 
tam i zpowrotem kruszcowych pieniędzy. 
W  tych wypadkach akcept ma zupełnie to 
samo znaczenie, co weksel handlowy, 
i wchodzi w  zakres typowego ułatw iania 
obrotu płatniczego. N ie zaw sze jednak m oż
na tego rodzaju traty odróżnić od akceptu 
finansowego, którego płynność własna jest 
bardzo małą; w szystkie form y akceptu są 
jednak traktowane prawdę jednakowo i dys
kontowane po stopie niższej od zw ykłego 
weksla handlowego; decydujące jest tutaj 
zaufanie do trasata.

Analogicznie ma sie rzecz z l o m b a r 
d e m  p a p i e r ó w .  Krótkoterm inow e po
życzki, zaciągane przez członków wielkich
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giełd na sfinansowanie dokonanych opera
cyj i pod zastaw  papierów, które były  ich 
przedmiotem, mogą. być bardzo płynne: ma
my tu tranzakcję kupna-sprzedaży czegoś 
nabytego dla dalszej odprzedaży, posiada
jącego szeroki i praw idłow y rynek, a więc 
w szystkie warunki po temu, aby została 
szybko zlikw idow aną. Pozatem  termin ta
kiego kredytu jest bardzo krótki. D latego 
może pożyczka pod zastaw papierów jest 
uważana w  A n g lji za w ybitnie płynną. 
W  wielu jednak wypadkach lombard pa
pierów je st sposobem zdobycia środków 
finansowych wogóle, a nie na określoną 
tranzakcję; czasami służy bankowi, jako 
środek ułatw iaj ący sprzedaż papierów, po
siadanych przez bank, a których on chce 
się pozbyć; na równi z reportem jest także 
wielkiem  ułatwieniem  dla spekulacji.

Pożyczka pod zastaw  papierów procento
wych, w  przeciw ieństw ie do kredytu tow a
rowego, nie jest więc w  większości wypad
ków  operacją z dziedziny ułatw iania obro
tu płatniczego. Często może ona być środ
kiem dostarczania dyspozycji kapitału, cza
sami nawet kredytem konsum cyjnym. Za
letą je j jest normalnie łatw ość zlikw idow a
nia przez sprzedaż zastawionych papierów, 
ale łatwość, a więc i płynność takiej pożycz
ki odnosi się tylko  do każdego wypadku, 
w ziętego oddzielnie; jeżeli, np. w  okresie 
przesilenia, trzeba zlikw idow ać w krótkim  
czasie w ielką ilość takich kredytów , oka
zu ją  się one, jako całość, bardzo niepłynne, 
gdyż krąg  nabywców szybko się kurczy, 
a kursy papierów spadają nieraz poniżej 
udzielonych na nie pożyczek.

A kcept bankowy i kredyt lom bardowy są 
w  pewnej mierze używane jako  środki zdo
bycia dyspozycji kapitału, a ponieważ obie 
te form y kredytu m ają dostęp do banków 
em isyjnych, w ynika stąd, że, nawet przy 
rygorystycznem  stosowaniu formalnych za
sad pokrycia bankowego em isji banknotów, 
jakaś część ich może iść na dostarczanie 
dyspozycji kapitału.

Pow racam y więc w ciąż do twierdzenia, 
że sam instrument kredytow y n i e jest 
w ystarczającym  probieżem płynności opera
cji, dlatego też, m iędzy innemi, sama tylko 
znajom ość bilansu tak mało mówi o istot
nej sytuacji instytucji. A le  nawet i same 
tranzakcję, będące podstawą kredytów , 
mogą, zależnie od w arunków  gospodarczych, 
przedstawiać bardzo różną pod tym w zglę
dem wartość. T a  sama operacja kupna-

sprzedaży przedstawia, jako podstawa kre
dytu, coś bardzo różnego, zależnie od pozio
mu handlu i handlujących, organizacji ryn
ku, stopnia standaryzowania tow arów , etc. 
Tem bardziej odnosi się to do kredytów  to
warow ych; jeszcze większe różnice może 
przedstawiać możność skutecznej kontroli 
ksiąg przez banki. Płynność kredytów  
obrotowych zależy od widoków, które m ają 
przedsiębiorstwa na normalny, lub pomyśl
ny rozw ój, możność upłynnienia kredytów  
inw estytcyj nych —  od tego, czy tw orzą się 
oszczędności i kapitały, poszukujące loka
ty. W artość lombardu zależy całkow icie od 
wielkości rynku na papiery procentowe. 
Z drugiej strony, tam, gdzie same tranzak- 
cje zapew niają w  m niejszym  stopniu płyn
ność kredytu, osoba pożyczkobiorcy i spo
sób zabezpieczenia nabierają w iększego 
znaczenia.

W  sposób ogólny można powiedzieć, że 
im mniej pomyślnie układają się ogólno
gospodarcze warunki, (im mniej płynną 
jest sama gospodarka) tem w iększej ostroż
ności w  udzielaniu kredytów  wym aga 
utrzym anie tego samego stopnia płynności.

2. Operacje bierne. P rz y  operacjach 
biernych, czy  to w  form ie wkładów, lokat, 
etc., czy  w  form ie angażowania własnego 
kredytu, termin ustalony w  um owie ma zna
czenie terminu, w  którym  pewna zapłata 
może być zażądana od banku, ale zw ykle 
zażądana nie jest, (w yjątek stanowią listy 
zastawne, ewent. rzadsza forma obligacyj 
bankowych). Term iny form alne są zw ykle 
bardzo krótkie, znaczna część wkładów 
i banknoty w łaściw e są płatne na żądanie, 
a jednak w kłady te pozostają czas dłuższy, 
a banknoty nie są przedsitawiane do w ypła
ty na pieniądze ustawowe. W  normalnym 
przebiegu w ypadków  w ażn iejszą od term i
nu form alnego jest ekonomiczna trw ałość 
wkładu. W  niektórych wypadkach da się 
ona określić indywidualnie, w  innych —  
grupowo, w innych jeszcze nie da się okre
ślić wcale.

W k ł a d y ,  p o w s t a ł e  z n a d w y 
ż e k  d o c h o d ó w  n a d  w y d a t k a m i ,  
(pojęcie to jest szersze od pojęcia wkładów 
oszczędnościowych) m ają w  normalnych 
warunkach tendencję do trw ania i wzrostu, 
oczyw iście jako zjaw isk o  grupowe. P rz y  
dobrobycie i rozw oju gospodarki tempo 
wzrostu bywa nawet b. silne, ale i w  okre
sach zastoju tendencja ta się utrzym uje,
o ile nie następują głębokie w strząsy poli
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tyczne i chaos walutowy. W  okresie powo
jennym wkłady te są bardzo w rażliw e na 
wydarzenia, a nawet pogłoski natury poli
tycznej i finansowej i to powoduje często
kroć znaczniejsze ich wycofywanie.

S u m y, odłożone z bieżących dochodów 
d l a  d o k o n a n i a  p ó ź n i e j s z y c h  
w y d a t k ó w ,  przedstaw iają zw ykle dosyć 
prawidłowe wahania perjodyczne.

Części k a p i t a ł ó w  o b r o t o w y c h  
przedsiębiorstw, c h w i l o w o  w  tych 
przedsiębiorstwach niezatrudnione, przy 
silnych wahaniach indywidualnych przed
stawiać mogą, jako zjaw isko  grupowe, do
syć znaczną stałość w  ciągu średniej długo
ści okresów. Stałość ta w ypływ a z samego 
ich charakteru: jeśli przypuścić, że w szyscy 
przedsiębiorcy sumy, chw ilow o niepotrzeb
ne, składają do banków, w kład, w ycofany 
przez jednego, aby uskutecznić zapłatę, 
skompensuje się b. prędko i w  bardzo 
znacznym stopniu z wkładem innego, który 
zapłatę bezpośrednio lub pośrednio o trzy
mał i złoży  pieniądze do banku. Istotnem 
jest jednak, że stałość taką przedstawiać 
te w kłady mogą, ale tylko w  pewnych w a
runkach, niekoniecznie przedstawiać ją  
muszą. Pom ijam  tu narazie w ażny tylko 
w  poszczególnych wypadkach moment ewen
tualnych przesunięć pomiędzy bankami: 
przy bankach mniej więcej równomiernie 
dobrze prowadzonych i pewnej pomocy ze 
stiony banku em isyjnego, te przesunięcia 
dadzą się zaw sze łatw o skompensować. A le 
na to, aby cały  mechanizm funkcjonował 
prawidłowo, trzeba: żeby przedsiębiorcy 
posiadali w  swej dyspozycji dość znaczne 
sumy środków obrotowych (co nie zachodzi 
przy nadmiernem unieruchomieniu kapita
łów przedsiębiorstw, przy ogólnym braku 
kapitału płynnego etc.); żeby istotnie w szy
scy czy  praw ie w szyscy przedsiębiorcy trzy 
mali sw oje, poważniejsze przynajm niej, za
pasy pieniężne w  bankach; i żeby większe 
sumy z  dokonanych zapłat nie w yciekały 
poza sferę tych przedsiębiorców, t. j. za
granicę, albo do w arstw , które są skłonne 
przechow yw ać gotówkę u siebie. P ierw sze 
dwa warunki są zw ykle spełnione przy 
w iększej zamożności i poważniejszym  roz
w oju gospodarczym  kraju, tudzież dosta
tecznej gęstości zaludnienia. Trzeci, poza 
zw yczajam i ludności, które tu grają  drugo
rzędną rolę, zależy głów nie od kształtow a
nia się konjunktury: w  okresie pomyślności 
i silnego rozw oju zarówno zapotrzebowanie

na kapitał obrotowy, jak i procentowa 
część, która w ycieka poza sferę przedsię
biorców krajow ych, są większe, niż w  okre
sach zastoju.

T rzy  rozważane powyżej kategorje w kła
dów przedstaw iają więc w  ruchach swych 
znaczną prawidłowość, którą banki mogą 
ustalić i do której mogą się dostosować. 
N ie przedstawia natom iast naogół praw idło
wości kategor ja  — w  k ł a d ó w  p r z y p a d -  
k o w y c h ;  części kapitałów  zakładowych 
jeszcze nie zużytych; kapitałów  zm ieniają
cych lokatę, lub poszukujących takow ej; 
sum, przeznaczonych na spekulację, w resz
cie lokat zagranicznych, zwabionych ko
rzystnym  kursem w aluty lub wysokim  pro
centem. M ogą wśród tych w kładów  być 
nawet większe pozycje, których trw anie da 
się indywidualnie b. ściśle określić, ale są 
to poszczególne wypadki —  jako grupowe 
zjaw isko, kategorja ta nie posiada stałości, 
wahania je j nie dadzą się nawet w  przybli
żeniu przew idzieć.

Co do operacyj biernych, w ynikających 
z zaangażowania w ł a s n e g o  k r e d y t u ,  
nasuw ają się następujące uw agi:

B a n k n o t ,  nawet nie będący ustawo
wym środkiem płatniczym, ma dosyć silną 
tendencję pozostawania w obiegu —  przy- 
czem ilość, pozostająca w  obiegu, wzrasta 
podczas ożywienia, a zm niejsza się w  okre
sie depresji, ale część em isji pozostaje stale 
i nie jest przedstawiana do w ypłaty. Zm ia
ny te są dosyć praw idłow e i doświadczenie 
pozwala bankom przew idyw ać je  z pewną 
ścisłością, w yjąw szy  wypadki paniki finan
sowej. Stosuje się to jeszcze bardziej do 
banknotu, będącego ustawowym  środkiem 
płatniczym, —  jeśli jest on w reszcie nie
wym ienialnym , przestaje być instrumentem 
kredytow ym  i całe zagadnienie, które tu nas 
obchodzi, przestaje istnieć, pow stają nato
m iast inne, rozważane poniżej ( IV ) .

A k c e p t  b a n k o w y  opiewa na okre
ślony termin, po którym  zapłata musi na
stąpić.

Kred}^, udzielony w  r a c h u n k u  
o t w a r t y m ,  jako operacja bierna banku, 
jest niemal identyczny z wkładem a vista, 
którą to formę często przyjm uje: jest
oczyw iście obojętnem, czy  dłużnik będzie 
czerpał stopniowo z przyznanego mu kre
dytu, czy pożyczone pieniądze ulokuje 
w  form ie wkładu, z którego je  będzie czer
pał. Odnosi się w ięc do tego wypadku to, 
co było powiedziane o wkładach, powsta
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łych z chw ilow o niezatrudnionych kapita
łów obrotowych z tem tylko, że prawdopo
dobieństwo podejm owania pieniędzy przez 
poszczególnego klienta jest tu oczyw iście 
znacznie większe —  pieniądze te jednak, 
tak, jak  w rozważanym  wypadku, mogą 
w racać do tego samego lub innego banku 
na skutek wpłat tych, co je otrzym ali. W  ja 
kim w ięc stopniu będzie kredyt w  rachunku 
otw artym  operacją bierną, zależy całkow i
cie od stopnia, w którym wolne pieniądze 
i obroty płatnicze koncentrują się w  ban
kach: tam, gdzie tego niema, kredyt zosta
nie zaraz w ycofany w  gotówce, tam zaś, 
gdzie bankowość jest silnie rozwinięta, 
pieniądze pozostaną w  tym, czy innym ban
ku, a tylko część ich będzie w ypływ ała 
w form ie wypłat zagranicę, czy  też osobom, 
nie korzystającym  z usług banków.

Niem a racji przypuszczać, aby ta część 
miała być większą, niż ta, która wypłynie 
nazewnątrz z w kładów  właściwych, z tego 
jednak nie można w yciągnąć wniosku, aby 
równoznaczny z kredytem w  rachunku 
otw artym  w k ł a d  p o c h o d n y  (za
w dzięczający powstanie kredytow i), był 
rów nie dobrą podstawą operacji czynnej, 
jak  w łaściw y, p i e r w o t n y  wkład, do
konany niezależnie od w szelkiego kredytu 
bankowego (w  praktyce niezawsze d ają  się 
one odróżnić). W kład pochodny nie po
większa podstawy gotów kow ej operacji, 
stosunek pokrycia gotów kow ego do sumy 
w kładów  pogarsza się w  miarę wzrostu tej 
kategorji, a o  ile równoznaczne z niemi 
kredyty spow odują odpływ gotówki, może 
się on dokonać tylko ze środków, dostar
czanych przez w kłady pierwotne. T e  w zglę
dy zakreślają granice udzielania kredytu 
w otw artym  rachunku, nawet przy n ajsil
niejszym  rozw oju bankowości; w  krajach 
zaś o słabym je j rozw oju znaczenie jego, 
jako sposobu zdobycia środków dla czyn
nych operacyj, jest prawie żadne.

Reasum ując, istnieje znaczne prawdopo
dobieństwo, że większość wypłat, do któ
rych banki mogą być prawnie zobowiązane 
w pewnym terminie, nie będzie w  normal
nych warunkach w tym terminie zażądana. 
Przeciw nie, w  tych normalnych warunkach,
o ile jakieś szczególnie jaskraw e wypadki 
lub błędy samego banku nie zachw ieją 
zaufaniem do niego, może on liczyć, że 
część powierzonych mu sum pozostanie 
w jego  dyspozycji przez czas długi; druga 
część będzie się tylko w  nieznacznym stop-
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niu i w dający się przew idzieć sposób 
zmieniała w  ciągu okresów czasu średniej 
długości; część zaś tylko może być zażą
dana w najbliższej przyszłości. W zględna 
wielkość tej ostatniej części będzie naogół 
tem m niejsza, im kraj jest bogatszy, im 
tempo rozw oju jest szybsze i im większe 
jest zaufanie do banków; zmienia się ona 
jednak też zależnie od kształtow ania się 
konjunktury —  w kłady rosną w drugiej 
części fazy  depresji i w okresie ożyw ienia; 
m ają tendencję do spadku, kiedy ożyw ienie 
przechodzi w  wyraźną fazę zw yżkową, 
(w tym  czasie spadek ich może być masko
wany przez tworzenie wkładów pochod
nych) ; w reszcie okres przesilenia zaznacza 
się w yraźnym  spadkiem; dodatni bilans 
płatniczy w pływ a na powiększenie, ujem ny 
na zm niejszenie ogólnej sumy wkładów.

P ow yższe odnosi się do czasów  normal
nych —  w razie paniki w szystko to musi 
ulec zmianie i niema sposobu określić 
a priori, jak  szerokie kręgi może ta panika 
zakreślić i do jakiej granicy mogą dojść 
żądania efektywnych w ypłat —  co n ajw y
żej mogą kierow nicy bankowości wyczuć 
zbliżanie się paniki i intuicyjnie przew i
dzieć je j rozm iary —  żadnych jednak teo
retycznych przewidywań nie można tu for
mułować.

3. Płynność banków na tle ich operacyj 
czynnych i biernych. Z zestawienia w arun
ków m ożliwych operacyj czynnych z cha
rakterem i warunkami operacyj biernych 
płyną następujące wnioski ogólne, dotyczą
ce zdolności banków w yw iązania się ze 
swych zobow iązań:

Im korzystniejsze są ogólne warunki go
spodarcze (bogactwo kraju, tempo rozw oju 
gospodarczego), tem w iększą jest dopu
szczalna rozpiętość pomiędzy długością ope
racyj czynnych, a formalnemi terminami 
operacyj biernych; tem niższym  może być 
również stosunek rezerw y gotów kow ej do 
sumy wkładów.

Zdolność sprostania zobowiązaniom nie 
jest w  w ystarczający sposób określona 
przez fakt posługiwania się pewnym instru
mentem kredytowym , ale wym aga przede- 
wszystkiem  sprecyzowania i wniknięcia 
w istotę tranzakcyj, dla których kredyty 
m ają służyć. K ontrola ze strony banków 
może tu oddać w ielkie usługi.

P rz y  przew adze wkładów a vista  lub za 
bardzo krótkiem  wypowiedzeniem zdolność 
ta jest najw iększą, o ile operacje czynne
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wchodzą w  zakres ułatwiania obrotu płat
niczego; nie jest ona jednak naruszoną 
i przy przekroczeniu tej granicy, w szcze
gólności przy udzielaniu przedsiębiorstwom  
kredytów obrotowych (które, pow iększając 
kapitały obrotowe przedsiębiorstw, przy
czyniają się, przynajm niej częściowo, do 
powiększenia w kładów ), z następującemi 
jednak zastrzeżeniam i:

K redyty  te są udzielane z części wkładów, 
której ruchy podlegają znanym kierow nic
twu banku prawidłowościom ; kredyty ma
ją  charakter tylko uzupełnienia a nie zastą
pienia środków przedsiębiorcy; kredyty są 
udzielane tylko na tranzakcję, dające się 
przewidzieć dokładnie i o tyle dochodowe, 
by poza kosztam i kredytu pozostawiały coś 
dla przedsiębiorcy.

Zdolność sprostania zobowiązaniom  może 
nie być naruszona nawet przy udzielaniu 
kredytów dłużej terminowych na rozbudo
wę przedsiębiorstw, ale tylko w  dosyć okre
ślonych warunkach, m ianowicie gdy: b a n -  
k i są pewne części wkładów, przekracza
jącej sumę udzielonych w ten sposób kre
dytów; istnieje m ożliwość i prawdopodo
bieństwo przekształcenia tych kredytów 
w  udziały posiadaczy kapitału przez emi
sję odpowiednich papierów i ulokowanie 
ich w pierwszym  rzędzie wśród klienteli; 
znaczna część potrzebnego kapitału jest do
starczona przez samego przedsiębiorcę; 
można na podstawie doświadczenia (a nie 
tylko przypuszczeń co do przyszłego roz
w oju) liczyć, że rozszerzenie przedsiębior
stwa, na które udzielono kredytu, podniesie 
jego  dochodowość w  sposób, przekraczający 
koszta kredytu.

W arunki te są spełnione tylko przy ogól
nym pomyślnym rozw oju całej gospodarki, 
który z jednej strony warunkuje stałe na
rastanie oszczędności i kapitałów —  przez 
to stałość wkładów bankowych i łatw ość 
lokowania papierów —  z drugiej zaś stw a
rza sp rzyjające warunki dla dochodowości 
przedsiębiorstw. W arunki te naogół były 
spełnione w  gospodarce przedwojennej —  
stąd możność daleko idącego angażowania 
się kredytow ego banków; warunki te czę
sto nie są spełnione w  okresie powojennym 
—  stąd liczne, czasami katastrofalne nie
powodzenia banków, trw ających przy daw
nych metodach. P rzebieg  wypadków po
tw ierdza więc naogół podane powyżej pra
widłowości, zachodzące w  tej dziedzinie. 
O czyw iście, w  poszczególnych wypadkach

może się zdarzyć, że bank, który przekro
czył nakreślone granice, zachował pomimo 
to, dzięki pewnym okolicznościom (może tu 
np. wchodzić w grę wysokość kapitałów 
własnych i t. d.), sw ą zdolność w ykonyw a
nia zobowiązań. Chodziło jednak o  usta
lenie, kiedy ta zdolność jest zapewnioną —  
m ożliw ą bywa ona czasami i pozatem.

W szystko  to odnosi się do stanu normal
nego gospodarki, kiedy niema z jednej stro
ny nieuzasadnionego gospodarczemi po
trzebami żądania zw rotu wkładów, z dru
giej —  nadzw yczajnych restrykcyj kredyto
wych, które utrudniają, przynajm niej po
średnio, dłużnikom wykonanie swych zo
bowiązań. Zachowanie pewnej m iary przy 
angażowaniu się kredytowem, zw łaszcza 
utrzym ywanie znaczniejszej rezerw y gotów 
kow ej, pozwala zachować zdolność wykona
nia zobowiązań nawet przy niew ielkiej pa
nice i ułatw ia znacznie je j opanowanie; są 
wielkie szanse, że spokój i gotowość, z któ- 
remi w yjd ą  banki na spotkanie nieracjonal
nych nawet żądań w kładców i niestosowa
nie przez nie nadzw yczajnych restrykcyj 
przyczynią się do przerwania paniki. O  ile- 
by jednak doszło do w ielkiej paniki, niema 
prawideł, któreby zdolność natychm iasto
w ego sprostania swym zobowiązaniom  mo
gły zabezpieczyć (oczywiście, przy prowa
dzeniu jakichkolwiek czynnych operacyj). 
Sama konieczność ścisłego ściągania swych 
wierzytelności i odmowa nowych kredytów 
jest momentem utrudniającym  lub unie
m ożliw iającym  dłużnikom w yw iązanie się 
z zobowiązań dotychczasowych: „a  credit
system can only be worked on credit and 
credit is the belief that trade w ill go on 
much as usual“  (W ithers). W  sierpniu 
1914 roku nawet w ielkie banki angielskie 
skorzystały z moratorjum , w  Stanach zaś 
Zjednoczonych szczególnie silne p rzesile
nia gospodarcze kilkakrotnie doprowadziły 
do chwilowych wprawdzie, ale bardzo głę
bokich i powszechnych załamań się banko
wości.

III. W pływ działalności banków na po
szczególne dziedziny gospodarki.

1. Kredyty z dziedziny obrotu płatniczego.
Stosunki kredytowe pom iędzy bankami 
a rozmaitemi gałęziam i gospodarki narodo
w ej, a więc i m ożliwość w yw arcia wpływu 
na rozwój tych gałęzi przedstaw iają istotne 
różnice, zależnie od tego, czy działalność
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kredytowa banków polega na dostarczaniu 
środków obrotowych, czy też dyspozycj i ka
pitału w szerszeni znaczeniu.

W szyscy przedsiębiorcy razem wzięci 
posiadają w  sumie pewną ilość środków 
obrotowych, podzielonych w  ten czy inny 
sposób pom iędzy rozmaite przedsiębior
stwa. Sum a ta jest m niejszą, może być 
nawet w ielokrotnie m niejszą od tej, któraby 
wynikła, gdyby każdy przedsiębiorca posia
dał na własność ilość kapitału pieniężnego, 
potrzebną mu przez cały okres obrotu kapi
tału, w zględnie w chwili maksymalnego na
pięcia. W  zw iązku z organizacją współ
czesnej gospodarki, to znaczy ze społecz
nym podziałem pracy i zasadniczą ciągło
ścią produkcji, okresy większego lub m niej
szego napięcia zapotrzebowania środków 
obrotowych muszą następować kolejno 
w rozmaitych przedsiębiorstwach i rozm ai
tych gałęziach gospodarki. Z  tego wynika, 
że ogólna suma, odpowiadająca maksymal
nemu napięciu, nie jest nigdy jednocześnie 
potrzebna, a tylko pewien jej ułamek. Gdy
by się dało pomyśleć posiadanie przez 
w szystkie przedsiębiorstwa jednej wspól
nej kasy, w ystarczałoby, aby ta kasa roz
porządzała tym właśnie ułamkiem maksy
malnej sumy. F ak t koncentrowania przez 
banki wolnych środków obrotowych przed
siębiorstw  i udzielania przez nie kredytów  
tym że przedsiębiorstwom , jest to do pewnego 
stopnia —  ale tylko do pewnego stopnia —  
stworzeniem takiej wspólnej kasy, pozwala 
w ięc zredukować środki obrotowe, posiada
ne na własność przez przedsiębiorstwa ra
zem wzięte, prawie że do owego minimum, 
a nawet czasami zejść poniżej tego m ini
mum, jeśli banki mogą udzielać odpowied
nich kredytów  jeszcze częściowo ze środ
ków, dostarczonych im przez inną klientelę, 
ewentualnie z mocy własnego kredytu (to 
ostatnie jest tutaj możliwem do granic, 
w których środki obrotowe służą do płat
ności, dokonywanych w yłącznie pomiędzy 
przedsiębiorstwam i, korzystającem i całko
w icie z rachunków bankowych).

Z tych faktów  nie należy jednak w ycią
gać zbyt daleko idących wniosków. P o  
pierwsze mamy tu stworzenie wspólnej ka
sy  tylko do pewnego stopnia —  nawet, 
gdyby w szyscy absolutnie przedsiębiorcy 
brali w  tem udział, nie każdy m ógłby liczyć 
na to, że w  drodze kredytu otrzym a zawsze 
potrzebną mu sumę. W ielkość potrzebnych 
środków obrotowych ulega zmianom w  mia

rę rozszerzania i kurczenia obrotów, a dłu
gość poszczególnych obrotów jest nierówną 
i także ulega zmianom. K red yt obrotow y 
musi iść z natury rzeczy przedewszystkiem  
tam, gdzie obrót jest najszybszy, bo tam 
jest najpłynniejszym , a więc dziedzina 
ułatwiania obrotu płatniczego musi mieć 
pierwszeństwo. D opiero potem mogą być 
uwzględnione kredyty obrotowe, nie wcho
dzące do tej dziedziny. R ów nież niema oczy
w iście żadnej koniecznej proporcjonalności 
pomiędzy wysokością wkładów pewnego 
przedsiębiorstwa, a wysokością kredytów, 
z których może korzystać.

K redyty  z zakresu ułatwienia obrotu 
płatniczego oparte są prawie w yłącznie na 
tranzakcjach handlu towaram i lub papie
rami wartościowem i, bo tam obrót jest n aj
szybszy: przedsiębiorstwa, których cały nie
mal kapitał polega na środkach obroto
wych, m uszą oczyw iście najsilniej korzy
stać z kredytu obrotowego. K redyty  te 
w p ływ ają  więc ożyw czo w pierwszym  rzę
dzie na handel i na rynek kapitałow y. Jeśli 
chodzi o  handel, to wpływ' ich jest zupełnie 
prosty i jasny —  przyczyn iają się do 
powiększenia obrotów, do w ytw orzenia 
silnych domów handlowych, do zracjo
nalizowania i zestandaryzowania handlu 
i do podniesienia jego poziomu. Szcze
gólnie ważnym  jest ich udział w  han
dlu zagranicznym , czy to chodzi o w y
wóz, przyw óz, tranzyt, czy pośrednic
two w  tranzakcjach, zawieranych pomiędzy 
innemi krajam i: trudność, a raczej niemoż
liw ość bezpośrednich stosunków kredyto
wych pomiędzy sprzedającym  i kupującym , 
czynią tu interwencję banków podwójnie 
potrzebną, sam zaś przedm iot handlu za
granicznego —  w ielkie part je towarów, 
przeważnie standaryzowanych, często o św ia
towym rynku i względnie stałej cenie —  
czynią je  szczególnie wygodnym  objektem 
czynnych operacyj bankowych.

W iększe wątpliw ości budzą kredyty na 
tranzakcje giełdowe. Z jednej strony faw o
ryzu ją  one spekulację, z drugiej ułatw iają 
lokowanie papierów wartościowych, w  tej 
liczbie i przemysłowych, i wogóle wielkie 
tranzakcje kredytowe. P rzyczyn iają  się też 
do rozbudowy rynku kapitałowego, a więc 
do zrobienia z pewnego ośrodka centrum 
finansowego ze w szystkiem i plynącemi stąd 
korzyściam i, ale i niedogodnościami.

W zięta, jako  całość, działalność banków 
w rozważanym  zakresie pozwala na lepsze
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wyzyskanie ew. zredukowanie kapitału 
obrotowego gospodarki społecznej, jako  ca
łości; zwiększa przez to pośrednio ilość ka
pitału, którym można dysponować w  innym 
celu, co już samo może pociągnąć za sobą 
bardzo ważne dla produkcji skutki. R ó w 
nież ważnem jest, że dzięki ułatwieniu obro
tów handlowych rozszerza się m ożliwości 
zbytu produktów, lub łatw ość otrzym ania 
surowców. Bezpośrednio jednak nie dostar
cza się w ten sposób przedsiębiorcom, lub 
tym, którzy m ogliby być przedsiębiorcami, 
nowej dyspozycji kapitału, a tylko ułatw ia 
zamianę form y posiadanego kapitału z to
warowej na pieniężną; niezatrudnione środ
ki społeczeństwa nie są tą drogą kierowane 
do tw orzenia albo rozw ijan ia w arsztatów  
produkcyjnych, które muszą się opierać na 
posiadaniu własnego kapitału, względnie 
na uzyskanych w inny sposób kredytach. 
Pośrednie dodatnie skutki dla produkcji 
nie rzucają się w oczy: natomiast rzuca się 
w oczy jaskraw o fakt, że spekulacja gieł
dowa łatw o korzysta z tego rodzaju kredy
tów, a ten, kto chce stw orzyć, czy rozsze
rzyć warsztat, nie może z tego źródła do
stać potrzebnych środków. Stąd, przy czę- 
stem oczyw iście niezrozumieniu zachodzą
cych tu stosunków, płynie niezadowolenie 
i szereg narzekali na banki.

2. Dostarczanie dyspozycji kapitału przez 
banki. Inaczej jest z kredytem, polegającym  
na dostarczaniu dyspozycji kapitału. P o 
nieważ z natury rzeczy chodzi tu nietylko
0 ułatwienie obrotu, szybkość tego obrotu
1 płynność lokaty przestają tu być jedynie 
miarodajtiemi; decydującym  może być 
w zgląd na gospodarczą racjonalność, ewen
tualnie dochodowość lokaty; tą drogą moż
liwe jest skoncentrowanie rozproszonych 
oszczędności i drobnych kapitalików  dla 
przedsięwzięcia w iększego jakiegoś dzieła, 
w ym agającego wielkich i trwałych, a więc 
powoli am ortyzujących się inw estycyj. N ie- 
wątpliwem  jest, że w kraju, ubogim w ka
pitały  i o kapitale mało skoncentrowanym, 
jest to droga najłatw iejsza, jeśli nie je
dyna, do stworzenia większego przemysłu 
i w ogóle do podżwignięcia gospodarki na 
w yższy  poziom. K red yt hipoteczny banków 
i pokrewnych instytucyj przyczynił się 
u nas i w  Niemczech bardzo znacznie do 
podniesienia rolnictwa i silnie wspomagał 
ruch budowlany. N ie m niejszym  był wpływ 
kredytowych banków niemieckich na roz
wój przemysłu w ciągu ostatnich 50-ciu lat

przed w ojną. Szereg pisarzy podkreśla 
ogromny w pływ  kredytów bankowych na 
rozwój gospodarczy S zkocji i Stanów 
Zjednoczonych, a także, choć rzecz ta, jako 
bardzo dawna, rzadziej jest wspominana, 
na w cześniejsze etapy rozw oju  gospodar
czego A n g lji. Potencjalne m ożliwości, któ
re tu sto ją  przed bankami, są bardzo znacz
ne. A le  są to tylko m ożliwości potencjalne 
i przekształcanie ich w m ożliwości rzeczy
w iste zależy od szeregu warunków, a m ia
nowicie: stałego w ytw arzania się poważ
nych sum oszczędności, poszukujących 
trw ałej lokaty, możności zapewnienia im 
lokaty dostatecznie pewnej i rentownej, do
statecznego zaufania do sytuacji finanso
wej wogóle i do banków w  szczególności, 
wreszcie istnienia, niezależnie od kredytu 
bankowego, klasy przedsiębiorców o odpo
wiednich kw alifikacjach i posiadających na 
własność część potrzebnego dla zam ierzo
nego przedsięwzięcia kapitału.

W ym ienione powyżej okoliczności w a
runkują wogóle m ożliwość głębszej dzia
łalności kredytow ej banków; nie zakreślają 
jej one jednak dokładnych granic, ani w ja 
kimś poszczególnym momencie, ani nawet 
na stałe. N ie można np. powiedzieć, że su
ma udzielonych w ten sposób kredytów ma 
być dokładnie równa sumie wytworzonych 
definityw nych oszczędności. W  okresie sil
nego i pewnego rozw oju  gospodarczego 
pierw sza może znacznie przekroczyć drugą: 
powstałe lub rozbudowane dzięki kredytowi 
przedsiębiorstwa mogą o tyle wzm óc dochód 
społeczny, że z jednej strony spłata kredy
tów  będzie ułatwiona, z drugiej w ytw orzą się 
z biegiem czasu znacznie większe oszczęd
ności. W  tej sytuacji nawet użycie kredytu 
własnego banków może nie mieć żadnych 
złych skutków. Odwrotnie, w  okresie za
stoju lub cofania się, udzielenie kredytów  
inw estycyjnych w wysokości w szystkich w y
tworzonych oszczędności może okazać się 
niebezpiecznem. N ie można również okre
ślić wym agalnego stosunku kapitału własne
go do kredytu, ani obow iązującej nadwyżki 
rentowności przedsiębiorstw ponad koszt 
kredytu. Chodzi tylko o  ogólne warunki.

Tam , gdzie te warunki są urzeczyw ist
nione, działalność banków, skierowana ku 
dostarczaniu dyspozycji kapitału odpowied
nio dobranym przedsiębiorstwom  przynosi 
ogromne korzyści. U łatw ia  ona powstanie, 
względnie utrwalenie się przedsiębiorstw, 
należycie zaopatrzonych w środki technicz
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ne i finansowe, ze wszystkieini ożywczem i 
skutkami tego faktu dla krajow ej gospodar
ki. Patronow anie przez banki powstawaniu 
nowych spółek przyczynia się znacznie do 
podniesienia ich solidności, w porównaniu 
z czynnością założycielską poszczególn ych! 
„fin an sistów “ . Banki mogą też powodować 
kierowanie kapitału do tych właśnie dzie
dzin, gdzie będzie on najbardziej racjonal
nie użyty, przeciw staw iać się tworzeniu 
przedsiębiorstw niepotrzebnych, łagodzić 
walkę konkurencyjną etc.

I w  tych jednak pomyślnych warunkach 
pociąga za sobą nastawienie banków na do
starczanie dyspozycji kapitału obok nie
w ątpliw ych korzyści szereg innych skutków, 
które budzą poważne wątpliwości.

P o  pierwsze banki m ogą łatw o przekro
czyć w łaściw ą granicę w dostarczaniu dyspo
zy cji kapitału; może to pociągnąć doraźnie 
p r z e i n w e s t o w a n i e  się gospodarki 
i zaostrzyć zjaw iska nadprodukcji i przesi
lenia. Jeśli odbywa się kosztem kapitału 
obrotowego, pociągnie za sobą zamrożenie 
kredytów  i dalsze zaburzenia normalnego 
obrotu gospodarczego; to ostatnie niebez
pieczeństwo jest tem groźniejsze, że roz
budowa przedsiębiorstw powiększa ilość 
potrzebnych środków obrotowych (moment, 
z którym  praktyka, a czasem i teorja, nie 
dosyć się liczą), przez co niewspółmierność 
staje się jeszcze jaskraw sza. P o  drugie, za
leżność od banków, w  którą naskutek sto
sunków kredytowych popadają przedsiębior
stw a przem ysłowe, może w yw ołać wśród 
pierwszych tendencję do kierow ania pro
dukcji przem ysłowej, f a w o r y  z o w a- 
n i a pewnych dziedzin, a w  tych dziedzi
nach pewnych form organizacyjnych, zrze
szeń etc. T o  znowu zawiera podwójne nie
bezpieczeństwo: osłabienie korektyw y, którą 
w prowadza samorzutne kształtow anie się 
wielkości ekonomicznych, a więc pewną 
sztuczność rozw oju, a z drugiej strony ko
nieczność coraz dalszego, nieraz bardzo ry
zykownego, angażowania się w  te dziedziny, 
które się specjalnie faw oryzuje. P o  trzecie, 
połączenie em isji akcyj i obligacyj (szcze
gólniej przedsiębiorstw, w  których bank 
jest kredytow o zaangażowany) z normal- 
nemi czynnościam i bankowemi może skło
nić do rozpowszechniania w śród klienteli 
papierów zupełnie dla niej nieodpowied
nich. W praw dzie banki są zw ykle solidniej
sze od prywatnych emitentów, ale ewen
tualne niew łaściwości, przez nie popełnio

ne, są o wiele groźn iejsze ze względu na 
ich znacznie szerszy zasięg i środki od
działywania. W reszcie em isja papierów 
zmusza banki do czynnego udziału w  tran- 
zakcjach giełdowych, a więc faw oryzuje bez
pośrednio s p e k u l a c j ę  b a n k ó w ;  o ile 
ta ostatnia i zw iązany z nią handel papiera
mi wartościowemi przyjm ą znaczne rozm ia
ry, szczególnie przy małej ilości bardzo po
tężnych banków, może łatw o dojść do opano
wania rynku w alorów  w  tym sensie, że 
kursy przestają odzw ierciadlać stosunki po
daży i popytu.

T e  ujemne, czy przynajm niej wątpliw e 
momenty w ystępują w stopniu silniejszym , 
lub słabszym  w  bankach kredytowych, za j
m ujących się finansowaniem przedsię
biorstw  (bankom hipotecznym zagrażają 
one tylko m inim alnie), to też dokoła nich 
obracała się głów nie dyskusja, czy i w ja 
kim stopniu banki te (typ niemiecki) po
winny zajm ow ać się dostarczaniem dyspo
zycji kapitału. D yskusja  ta przypuszczała 
jednak, zgodnie z rzeczywistością, że ist
n ieją podane w yżej w arunki ogólne, um oż
liw iające skuteczną działalność kredytową 
banków. Tam , gdzie warunki te w słabym 
tylko stopniu są spełnione, dyskusja mogła
by się w ydaw ać bezprzedm iotową —  nie
stety jednak, tam właśnie dostarczanie 
dyspozycji kapitału przez banki miałoby 
najw iększe znaczenie dla gospodarki i n aj
silniej w ystępuje, jako  postulat pod ich 
adresem. Doświadczenie w skazuje, że banki 
niezawsze opierają się temu postulatowi, 
zbadanie w ięc skutków angażow ania się 
w taką działalność nie może być pominięte.

Przytoczone powyżej w arunki skutecz
nej możności dostarczania przez banki 
dyspozycji kapitału są ze sobą związane, 
ponieważ opierają się na wspólnej podsta
wie —  zdrowym  i względnie nieskrępowa
nym rozw oju gospodarczym  kraju . T o  też 
naogół są one w szystkie w  mniej więcej 
jednakowym  stopniu urzeczyw istnione lub 
nieurzeczywistnione. M ożem y je  więc trak
tować jako  całość, pomimo niewątpliwie 
możliwych i spotykanych odchyleń tego, 
czy innego momentu.

Poniew aż w  tej hipotezie niema dosta
tecznych, poszukujących lokaty oszczędno
ści, banki mogą dostarczać dyspozycji ka
pitału tylko w  drodze kredytu, pochodzą
cego z innych źródeł, a więc opierając się 
bądź to na wkładach, nie m ających tego 
charakteru, bądź też na własnym kredycie,
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p o d le g a ją  w obu wypadkach ryzyku, że 
udzielone kredyty będą przez czas dłuższy 
unieruchomione. R yzyko to jest tern poważ
niejsze, że kredytobiorcy najprawdopodob
niej również nie rozporządzają poważniej- 
szemi wlasnemi środkami, że w ięc kredyt 
bankowy ma nietylko uzupełnić, ale zastą
pić kapitał przedsiębiorcy.

N asuwa się tu przedewszystkiem  uwaga, 
że wym óg płynności, względnie sprostania 
zobowiązaniom jest w  bardzo znacznym 
stopniu nieuwzględniony. Jest to sytuacja 
oczyw iście bardzo niepożądana dla banków 
samych, ale może w  większym  stopniu nie
bezpieczna dla zaufania klienteli do ban
ków, dla kredytu więc, jako takiego; praw- 
dopodobnem jest, że banki będą dosyć czę
sto w trudnościach płatniczych, i że te 
trudności odstręczą klientelę od powierza
nia im pieniędzy, redukując przez to je
szcze więcej środki, z których mogą być 
udzielane kredyty. Przypuśćm y jednak, że 
ta trudność została na pewien okres czasu 
ominięta, czy to dzięki temu, że pewne 
wkłady, na których stałość liczyć nie można, 
pozostają mimo to przez czas dłuższy, czy 
też, prawdopodobniej, dzięki kredytom ban
ku em isyjnego —  i banki angażują się 
w udzielanie przedsiębiorstwom kredytów
o charakterze dłużej terminowym. W  pierw 
szym etapie działa to ożyw czo na gospodar
kę, pozwala tw orzyć lub rozszerzać przed
siębiorstwa, nie daje jednak głów nej korzy
ści, t. j. nie zapewnia tym ostatnim mocnej 
sytuacji finansowej, bo niewiadomo ani do 
jakiej wysokości bank będzie mógł udzielić 
kredytu, ani kiedy będzie zmuszony go w y
powiedzieć. Przedsiębiorstw a, pozbawione 
mocnych podstaw finansowych, nie mogą 
racjonalnie planować swej działalności, 
a raczej muszą szukać doraźnych zysków. 
U dzielanie kredytu inw estycyjnego musi się 
w znacznym stopniu odbywać kosztem po
wierzonych bankom środków obrotowych, 
przez co zm niejsza się kapitał obrotow y 
gospodarki w  chwili, kiedy potrzebne jest 
jego powiększenie, co pociąga za sobą nowe 
trudności. W  tych warunkach kredyt, zw ią
zany ze znacznem ryzykiem, jest z koniecz
ności drogi i koszt jego obsługi może łatwo 
przekroczyć niewysoką rentowność w ar
sztatów i rujnow ać te ostatnie. D alej je 
szcze, brak podstaw do normalnego, pewne
go zysku, wzm aga silnie tendencje czysto 
spekulacyjne, zarówno wśród pożyczkobior
ców, jak i w bankowości, co jest jeszcze

wzmożone przez uzależnienie kredytowanych 
przedsiębiorstw od banków. Jeżeli bank, 
starając się upłynnić unieruchomione kre
dyty. będzie usiłow ał skonsolidować je 
przez em isję akcyj czy obligacyj przedsię
biorstwa, nie znajdzie dla nich w łaściw ej 
klienteli (t. j. kapitalistów , poszukujących 
lokaty), to będzie musiał je wpychać speku
lantom zawodowym, a jeszcze bardziej dy
letantom spekulacji, udzielając im przy- 
tem kredytu na nabycie tych papierów. 
W  sumie więc, usiłowania dostarczenia 
przez banki dyspozycji kapitału tam, gdzie 
niema po temu odpowiednich warunków, 
są nietylko niebezpieczne dla banków sa
mych, ale szkodliwe z punktu widzenia go
spodarki, jako  całości: przyczyniają się do 
tworzenia przedsiębiorstw nieżyrwotnych, 
inw estycyj, których koszt przekracza ren
towność, a więc przynoszących w  sumie 
straty, do marnowania szczupłych zasobów 
kapitału, które rzekomo m ają być koncen
trowane dla poważniejszych przedsięwzięć.

W arunki ogólne, które um ożliw iają do
starczanie przez banki dyspozycji kapitału, 
określają też do pewnego stopnia kierunek 
tej działalności. K redyty tego rodzaju mo
gą być udzielane tylko przedsiębiorstwom 
i gałęziom  produkcji, których rentowność 
jest prawdopodobną w  dłuższych okresach 
czasu, a to zarów no ze względu na zapew
nienie obsługi długów, jak  też i dla um ożli
wienia konsolidacji kredytów  przez emisję 
papierów. Praw dą jest, że klientela ban
ków w ykazuje często bardzo słabe orjento- 
wanie się w oferowanych jej przez banki 
papierach wartościowych i godną uwagi 
cierpliwość i wyrozum iałość wobec strat, 
na które została narażona przez nieodpo
wiednie dla siebie lokaty; jednakże powta
rzane straty zniechęcają najcierpliwszych,
o ile więc banki chcą utrzym ać klientelę dla 
swych operacyj em isyjnych, muszą je j d o
starczać lokat rentownych. P raw dą jest też, 
że banki, zw łaszcza działając w porozumie
niu i przy poparciu banku em isyjnego mo
gą na czas dłuższy sztucznie podtrzym y
wać rentowność pewnej dziedziny, ale 
jest to m ożliw e tylko do pewnego czasu; 
jeśli przez ten czas nie stanie się ona ren
towną w sposób naturalny, nieprodukcyjne 
w ysiłki zaciążą nad bankami i w yw ołają  te 
same skutki dla nich i dla gospodarki, co 
przy angażowaniu się w szeroko zakrojoną 
akcję kredytow ą bez dostatecznych po temu 
warunków. W reszcie, intencje i upodoba-
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nią oszczędzającej klienteli muszą też być 
brane pod uw agę: postępując w brew  nim, 
banki ryzyk ują  odsunięcie się od nich tej 
klienteli. N ie potrzeba dodawać, że po
szczególny bank, w zięty oddzielnie, ma je
szcze bez porównania bardziej ograniczoną 
możność działania w  tej dziedzinie.

3. Stopa procentowa banków. K o szt kre
dytu, t. j. wysokość stopy procentowej za
leży tylko częściowo od uznania banków, 
nawet rozważanych jako całość. Stopa pro
centowa w  dłuższych okresach kształtuje 
się w edług t. zw. naturalnego procentu; 
w krótszych —  zależnie od podaży i popytu 
jednostek siły nabywczej. N a procent natu
ralny banki nie m ają żadnego wpływu i rola 
ich może polegać tylko na tem, żeby okre
ślić praw idłow o istniejące tendencje; m ają 
one natomiast do pewnego stopnia w pływ  
na podaż jednostek siły nabywczej, ale i ta 
możność podlega ograniczeniom. Jednym 
z najskuteczniejszych sposobów regulow a
nia tej podaży jest właśnie stopa procen
towa, przedewszystkiem  w  polityce dyskon
towej banków em isyjnych, następnie zaś 
w ogóle w działalności kredytow ej banków. 
Zasadnicza tendencja procentu jest w yni
kiem głębszych stosunków ekonomicznych, 
doraźne wahania —  skutkiem pienięż
nego charakteru czynności bankowy cli. Im 
szybciej i lepiej określą banki naturalne 
tendencje i do nich się przystosują, tem 
m niejsze będą wahania. U trzym yw anie pro
centu poniżej naturalnego poziomu prowa
dzi do zakłócenia równowagi pomiędzy an
gażowaniem dyspozycji kapitału, a ilością, 
która może być dostarczana, a więc do za
ostrzenia przesilenia; utrzym yw anie go po
w yżej —  stw arza lub przedłuża niepo
trzebnie depresję, albo też rujnuje w ar
sztaty.

Zdolność banków udzielania kredytu, po
większona, dzięki narastaniu wkładów 
w  okresie depresji, zw raca się przy pierw 
szych oznakach ożywienia konjunkturalnego, 
przedewszystkiem  w kierunku operacyj 
handlowych. Poniew aż jest to okres n aj
niższej stopy procentowej, operacje, doko
nane na kredyt, przyrzekają w ielkie zyski, 
kupcy, starając się je rozszerzyć, d ają  co
raz w iększe zamówienia przem ysłowi, co 
powoduje ożywienie w  tej dziedzinie. 
W zm ożenie produkcji w yw ołuje zapotrze
bowanie na kredyty ze strony przem ysłow
ców i jest przez te kredyty umożliwione. 
W  okresie w ysokiej konjunktury zw yżka

stopy dotyka przedewszystkiem  handel, 
podczas gdy przem ysł zn ajduje czasową 
kompensatę w  wysokich cenach; z chwilą 
przesilenia natomiast, przem ysł jest szcze
gólnie dotknięty zarów no przez restrykcje 
kredytowe, jak i przez ciężar obsługi za
ciągniętych przy dobrej konjunkturze zo
bowiązań, podczas gdy handel ma w iększą 
łatwość wycofania się z obrotów, które 
przestały się opłacać.

Zarów no ożyw ienie jak i perjodyczna de
presja są mniej odczuwane przez rolnictwo, 
mniej zależne od wahań konjunkturalnych, 
a bardziej zw iązane z długofalowem i 
fluktuacjam i, na które banki żadnego bez
pośredniego wpływu nie mają. R ów nież 
przem ijające zm iany stopy m ają m niejsze 
znaczenie dla rolnictwa, natomiast długo
trw ałe podniesienie stopy może zadłużone 
w arsztaty rolne zrujnow ać. D la  handlu 
ważną jest względna stałość stopy, jako 
jednego z podstawowych elementów kalku
lacji, dla rolnictw a bezwzględna jej w yso
kość; przemysł jest w sytuacji pośredniej.

D la innych jeszcze powodów rolnictwo 
jest słabiej zw iązane z bankowością, niż 
tamte dw ie dziedziny. O  tyle m niejsze za
gęszczenie ludności powoduje, że korzysta
nie z usług banków w  dziedzinie obiegu 
pieniężnego jest niepraktyczne. D ługość 
obrotu rolniczego, zależność od warunków 
klim atycznych, w ykluczają  zastosowanie
szeregu form kredytu bankowego; zdolność 
kredytow a drobnego rolnika jest trudna do 
ustalenia dla banku. Tw orzenie specjalnych 
instytucyj, opartych mniej lub więcej na 
zasadach spółdzielczości, tylko w  części te
mu zaradzić może i doświadczenie w ska
zuje, że dla rozw inięcia szerszej działalno
ści korzystać one muszą w jak ie jś  formie 
z subsydjów  państwowych. Form ą nato
m iast zupełnie odpow iadającą naturalnym 
potrzebom i możliwościom  produkcji rol
nej jest kredyt hipoteczny. R ozw ój jego
zależy od narastania specjalnych oszczęd
ności, oszczędności właściwych, szukających 
przedewszystkiem  pewności, a nie wysokie
go oprocentowania. Przew adze u nas 
w  okresie przedwojennym  tej kategorji
oszczędności należy przypisać powodzenie, 
którem cieszyły  się listy  zastawne tow a
rzystw  kredytow ych i banków hipotecznych.

Zgodnie z tem, co zostało powiedziane 
pow yżej, zarówno rozw ój bankowości, jak 
i wahania stopy procentowej są najsłabsze 
w krajach rolniczych, a najw iększe
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w ośrodkach handlowych. Handel, który 
najmocniej reaguje na wahania stopy pro
centowej, sam, przez w łaściw e mu rozsze
rzanie i kurczenie obrotów i wywołane 
przez to powiększenie lub zm niejszenie za
potrzebowania na środki płatnicze, najbar
dziej przyczynia się do spowodowania tych 
wahań. Z natury rzeczy w ystępują one tem 
silniej, im bardziej dany ośrodek zw iązany 
jest z rynkami zagranicznemi. W  wielkiem  
centrum finansowem zarów no rozw ój ban
kowości, jak i wahania stopy procentowej 
muszą być najsilniejsze.

IV. W pływ banków na obieg pieniężny, 
ceny, konjunkturę i walutę.

1. Ceny. W  ścisłym zw iązku z dzia
łalnością kredytow ą banków pozostaje 
ich w pływ  na obieg pieniężny i ceny. 
W pływ  ten w yw ierają  one w dw ojaki spo
sób —  po pierwsze przez sam fakt koncen
trow ania u siebie, w formie wkładów, sum 
pieniężnych, które następnie rozprowadza
ją, powtóre przez tworzenie surogatów pie
niądza, co z reguły odpowiada udzielaniu, 
choćby bardzo krótkotrwałego, kredytu mo
cą własnego kredytu. W  pierwszym  wypad
ku skutek działalności banków polega na 
tem, że pieniądze, któreby leżały bezczyn
nie, dostają się do obiegu, albo, co na jedno 
wychodzi, że pewna suma obrotów może 
być dokonaną zapoinocą m niejszej ilości 
pieniędzy. T ypow y jest podany powyżej 
przykład skoncentrowania w  bankach środ
ków obrotowych przedsiębiorstw, ale każda 
pożyczka, udzielona przez bank ze złożonych 
doń wkładów, działa w ten sam sposób, 
mianowicie przez przyśpieszenie obiegu 
środków płatniczych. Jeśli zaś bank w y
puszcza banknoty, lub udziela kredytu 
w  otw artym  rachunku, pozw alając w ysta
w iać nań czeki, albo daje klientowi akcept 
sw ój, którym  ten może zapłacić jakąś na
leżność, wówczas bezpośrednio powiększa 
się ilość środków płatniczych. W  obu w y
padkach ilość jednostek siły  płatniczej, 
którem i rozporządza społeczeństwo w jed 
nostce czasu, jest przez działalność kredy
tową banków powiększona w  stosunku do 
tego, coby zachodziło, gdyby nie było ban
ków. I odwrotnie, jeśli banki zw ężają swą 
działalność kredytow ą, ilość jednostek siły  
nabywczej ulega zm niejszeniu. Jedno i dru
g ie ma tendencję odbicia się na cenach, 
w pierwszym  wypadku w  kierunku zw yżki 
(lub zahamowania zn iżki), w drugim  —

przeciwnie. P rz y  krótkotrwałych różni
cach pomiędzy potrzebą pieniądza, a poda
żą tegoż zachodzą tu oczyw iście głównie 
zjaw iska w yrów nyw ania tych wielkości, 
a ceny nie u legają zmianie.

Stopień wpływu banków na rozważane 
zjaw iska zależy oczywiście w pierwszym  
rzędzie od stopnia, w którym  płynne środ
ki społeczeństwa (oszczędności, środki 
obrotowe, sumy poszukujące lokaty, etc.), 
koncentrują się w nich w  form ie wkładów. 
Od tego zależy nietylko możność udziela
nia pożyczek ze środków im powierzonych 
i w ykorzystania w tym celu własnego kre
dytu, a więc bezwzględna ilość środków 
płatniczych, które banki mogą postawić do 
rozporządzenia swej klienteli, ale, co może 
jest jeszcze w ażniejsze, tem w iększy bę
dzie udział operacyj, dokonywanych przy 
pomocy kredytów bankowych w  ogólnych 
obrotach danego społeczeństwa. N ow e teo- 
rje, które niemal identyfikują ilość środ
ków płatniczych z kredytam i bankowemi, 
są zrozum iałe tylko na tle stosunków an
gielskich, lub amerykańskich, gdzie bardzo 
znaczna część środków płynnych społeczeń
stw a koncentruje się w bankach. W  kra
jach natomiast o słabym rozw oju banko
wości w pływ  banków pod tym względem 
jest sprowadzony nieomal do zera.

Struktura gospodarcza kraju  odgryw a 
tu też poważną rolę. R ozszerzenie lub 
zwężenie kredytów  bankowych odbija 
się na cenach produktów w  zależności 
od stopnia, w którym  są one przedmiotem 
tranzakcyj handlowych. W  kraju  rolniczym 
w pływ  ten, a więc i możność w ywołania tą 
drogą zmiany cen, są najsłabsze. W pływ  
ten rośnie w miarę uprzem ysłowienia kra
ju i w miarę wplecenia gospodarki w  ob
roty międzynarodowe; n ajsiln iejszy będzie 
tam, gdzie znaczną część przedm iotów 
spożywanych sprowadza się z zewnątrz, 
a znaczna część krajow ej produkcji jest 
przedmiotem eksportu. W pływ  sw ój na ceny 
w yw ierają  banki zarówno w  wypadku, kiedy 
działalność kredytow a przyjm uje formę uła
tw iania płatniczego obrotu, jak  też przy 
dostarczaniu dyspozycji kapitału. Zachodzą 
tu jednak pewne różnice. Jeszcze w yraź
niejsze różnice zachodzą pomiędzy wypad
kami udzielania kredytów  tylko z powierzo
nych wrkładów, a wypadkiem tw orzenia no
w ego kredytu.

Istn ieje opinja, naw iązująca do dawnej 
banking theory, że dostarczanie środków
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płatniczych dla sfinansowania ju ż  zawartej 
operacji handlowej, w szczególności w  dro
dze dyskonta weksla handlowego, nie w pły
wa na siłę nabywczą pieniądza i nie może 
się przyczynić do podniesienia cen. A rg u 
m entuje się tem, że w  tym wypadku środki 
płatnicze zostały dostarczone tam, gdzie 
zaszła stwierdzona przez fakt powstania 
weksla handlowego potrzeba obiegu, że 
weksel ten ma właściw ość s a m o-l i k w  i- 
d o w a n i a  s i ę ,  ponieważ zakupione za 
weksel tow ary będą sprzedane, a w pływ a
jące za nie pieniądze użyte do zapłacenia 
weksla, i z  tą chw ilą nowostworzona siła 
nabywcza przestanie istnieć, chyba, żeby 
była potrzebną do nowej operacji. R ozu
mowanie to samo w  sobie zaw iera dużo 
słuszności, ale odnosi się w  pierwszym  rzę
dzie do spraw y płynności lokaty bankowej, 
dalej do sprawy uzasadnienia i oceny słusz
ności lub niesłuszności powiększenia przez 
bank m ożliw ości płatniczych, a nie przesą
dza spraw y wpływu tegoż na ceny, a więc 
na siłę nabywczą jednostki pieniężnej. N ie 
mogę dyskutować na tem miejscu podsta
wow ych twierdzeń ilościowej teorji pie
niądza, w  szczególności zastanawiać się nad 
tem, jakiem i są stosunki zależności przy
czynowej pomiędzy ilością jednostek siły 
nabywczej, a w ielkością dokonywanych 
obrotów i cenami. N ie jest to jednak wcale 
potrzebne. Pow iększenie ilości środków 
płatniczych może odpowiadać ju ż dokona
nemu powiększeniu obrotów, a ewentualnie 
i produkcji, z drugiej strony jednak warun
kuje to ostatnie. Zachodzi tu stosunek 
w zajem nej zależności: możność uzyskania 
kredytu będzie w  większości wypadków 
momentem decydującym  przy  zawieraniu 
tranzakcji. R ozszerzenie kredytów  banko
wych nawet w tej form ie um ożliwia i w y
w ołuje tranzakcje, w pływ a przez to na pod
niesienie popytu, w yw ołuje więc, szczegól
nie jeżeli się łączy ze zniżką stopy procen
tow ej, p o t e n c j a l n ą  zw yżkę ceny (co 
może oczyw iście nastąpić przez niedopu
szczenie do zniżki, któraby inaczej nastą
piła). O dwrotnie, zm niejszenie tej form y 
działalności kredytow ej banków musi kur
czyć popyt i wywołać, przynajm niej poten
cjalną, zniżkę cen. I oczywistem  jest, że 
ten skutek nastąpi niezależnie od tego, czy 
kredyt został udzielony ze złożonych w  ban
ku wkładów, czy  przez stworzenie nowych 
środków płatniczych. R óżnica jest tu prze- 
dewszystkiem  ilościow ą: udzielanie kredy

tów gotówkowych wyłącznie tylko ze zło
żonych w  bankach wkładów gotówkowych 
(t. j. pierwotnych) spotyka bardzo wąską 
granicę w ilości samych w kładów  gotów ko
wych; poza tem zakres kredytów  może się 
przy danej ilości wkładów wahać tylko 
bardzo nieznacznie: trudno przypuścić, aby 
banki dobrowolnie trzym ały w kasie, a więc 
jako  bezpłodny aktyw , znaczniejszy odse
tek swych wkładów. Z  drugiej strony 
w zględy płynności nie pozw alają im zejść 
z kasą poniżej pewnego odsetka. W  tym 
wypadku można więc przypuścić, że w pływ  
kredytów  bankowych na ilość środków 
płatniczych, a w ięc i na ceny, jest 
bardzo słaby. Granice m ożliwości, a więc 
i w pływ , jest o wiełe siln iejszy tam, 
gdzie banki tw orzą środki płatnicze, 
czyli przy udzielaniu kredytów przez 
em isję banknotów, lub dawanie akcep
tów, a również, przez otw ieranie kredytówr, 
które się sta ją  podstawą nowych, w grun
cie rzeczy czysto rachunkowych wkładów' 
(pochodnych). T o  ostatnie zresztą, jak w y
nika z rozważań, podanych przy rozpatry
waniu stałości wrkładów, jest znacznie 
bardziej sprawcą stopnia, w  którym  społe
czeństw o posługuje się usługam i banków, 
niż form y działalności samych banków. P o 
w racam y więc do stwierdzenia, ju ż  zrobio
nego pow yżej, że w kraju  o słabym rozw o
ju bankowości w pływ  kredytów' bankowych, 
przynajm niej w  zakresie ułatw iania obrotu 
płatniczego, na ilość siły  nabywczej, a więc 
i na poziom cen, jest bardzo mały, i że 
w pływ  potęguje się progresywnie w miarę 
coraz to silniejszego koncentrowania w  ban
kach środków płatniczych i płatności spo
łeczeństwa.

K red yty  w  zakresie ułatwiania obrotu 
płatniczego likw idują  się naogół łatwo; 
przy likw idacji ich dodatkowa siła nabyw
cza, którą stwrorzyły, przestaje istnieć. Jeśli 
sytuacja gospodarcza nie przedstawia wa
runków' dla powiększenia obrotów i zw yżki 
cen, kredyty się zlikw idują, a ilość środków 
płatniczych ulegnie autom atycznie skurcze
niu. Posiadacze zapasów tow arów  mogą 
starać się bronić przeciw zniżce cen i w  tym 
celu prolongować kredyty, przedłuży' to 
proces, ale ostatecznie koszta obrony zm u
szą do w ycofania się ze zw yżkowych pozy- 
cyj. K red yty  tego rodzaju nie powodują 
więc same przez się trw ałego podniesienia 
obrotów' ani cen, ale się do tego przyczy
niają. Z drugiej strony, o ile w zględy po
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lityki gospodarczej czy finansowej wym a
g a ją  obniżenia poziomu cen, skurczenie 
działalności banków w tym zakresie jest 
środkiem teoretycznie łatw ym  do zastoso
wania, i, w stopniu, w  którym  banki kon
centrują obrót płatniczy —  środkiem sku
tecznym. Ekspansja rozważanego kredytu 
pociąga za sobą tendencje do zw yżki cen; 
czy i kiedy ta zw yżka istotnie nastąpi, za
leży to od szeregu okoliczności. Sam a jed
nak ekspansja tych kredytów  nie wnosi żad
nego elementu, któryby bezpośrednio czy po
średnio tej zw yżce przeciw działał. M oże się 
wprawdzie zdarzyć, że dzięki takiemu kre
dytowi ułatwione zostały tranzakcje pomię
dzy częścią kraju , gdzie ceny na pewne ar
tykuły są niskie, a centrum, gdzie są w y
sokie, i że te tranzakcje pociągnęły obniżki 
cen w  centrum —  zniżka ta jest skompen
sowana przez zw yżkę w miejscu pochodze
nia tych artykułów , w  sumie mamy więc 
nie zniżkę, a w yrów nanie; prawdopodob- 
nem jest jednak, że przeciętny poziom kra
jow y się podniesie.

D yspozycja kapitału jest z reguły dostar
czana w  form ie środków płatniczych, które 
dopiero po dłuższym  przeciągu czasu m ają 
być zwrócone. Jeśli środki te odpowiadają 
definityw nie dokonanym oszczędnościom, 
siła nabywcza zmienia tylko dysponenta, 
a ogólna je j ilość nie ulega powiększeniu; 
ożyw ienie obrotów, które pociąga proces 
inwestowania nagromadzonych oszczędno
ści, wpływa teoretycznie na pewne podnie
sienie cen i, o  ile pośrednictwo banków 
przyśpiesza ten proces, działa ono w tym 
kierunku; można jednak przyjąć, że to od
działywanie jest dosyć słabe. Skutek ten 
jest o  wiele silniejszy, o ile finansowanie 
przedsiębiorstw' odbywra się z bieżących 
środków- banków, gdyż częściowo służą 
temu celowi pieniądze, których zadaniem 
jest stanowić płynną rezerwrę, a więc trw ać 
w  form ie gotówkowej —  ilość uruchomio
nej siły  nabywczej ulega więc powiększeniu. 
N ajm ocniej daje się ten inflacyjn y skutek 
odczuć, jeśli finansowanie odbywa się 
w' części przez zaangażowanie wiasnego 
kredytu banków' —  w tym wypadku zupeł
nie nowa, dodatkowa siła nabywcza tw orzy 
popyt na dobra i usługi, któryby bez jej 
interw encji wogóle nie mógł zaistnieć.

W  przeciw ieństw ie do rozważanego w y
padku sam olikwidujących się kredytów, 
k r e d y t y ,  u d z i e l o n e  n a  t w o r z e 

n i e  lub rozszerzanie p r z e d s i ę 
b i o r s t w  n i e  l i k w i d u j ą  s i ę  auto
matycznie. S iła  nabywcza, użyta do ich 
uruchomienia, a której odpowiednikiem są 
zobowiązania banków, nie powraca do swe
go źródła, ale zostaje w społeczeństwie. N ie 
będę poruszał tu ponownie rozważanych 
już zagadnień płynności banków w tym w y
padku i innych trudności, na które je  ta 
sytuacja narazić może. Przypuśćm y, że 
dzięki tym, czy innym okolicznościom, 
uprawnieni nie żądają  od banków spłaty 
swych w ierzytelności; wówczas jednak 
w zrost ilości jednostek siły  nabywczej, któ
rą posiada społeczeństwo, spowoduje trw a
łe podniesienie się cen. Jeśli ten sposób 
finansowania będzie się powtarzał, ceny bę
dą stale rosły.

Pow iększenie jednostek siły  nabywczej, 
wywołane przez dostarczanie dyspozycji ka
pitału, zawierać może jednak (niezawsze 
zaw iera), pewną korektyw ę przeciw zw yżce 
cen, której niema w  wypadku poprzednim. 
M oże ono ułatw ić uzyskanie kapitału na 
wykorzystanie nowego wynalazku, albo w o
góle o tyle podnieść siłę w ytw órczą gospo
darki, że można będzie produkować mniej 
kosztownie, co w przyszłości pociągnie za 
sobą zniżkę ceny. Obrońcy jaknajszerszej 
akcji kredytow ej, zw łaszcza kredytowania 
przedsiębiorstw^ mocą własnego kredytu 
banków% kładą wielki nacisk na tę m ożli
wość. N ie w ydaje się jednak, aby mogła 
być ona uznaną za prawidło. W  każdym 
razie zniżka conajw yżej ograniczy się do 
pewnej ilości tow arów  —  teoretycznie po
ziom cen zawsze musi się podnieść.

2. Bilans handlowy i płatniczy. W  wa
runkach normalnych każdy kraj jest zw ią
zany z innemi przez wymianę towarów 
i usług. Różnica pomiędzy ceną towaru 
w dwóch krajach (biorąc oczyw iście pod 
u w'a gę w szystkie koszta z przewozem zw ią
zane i uw zględniając kurs pieniądza w obu 
krajach) decyduje o tem, że tow ar ten bę
dzie w yw ożony z jednego, przyw ożony do 
drugiego. Podniesienie się poziomu cen 
zm niejsza naogół m ożliwości wywozowe, 
powiększa przywozowe. Jeśli więc dzia
łalność kredytowa banków pociągnie za so
bą zw yżkę cen, w yw oła ona tendencję do 
pogorszenia bilansu handlowego, chyba, że 
jak to często bywa, analogiczna lub nawet 
w iększa zw yżka przejaw ia się w innych 
krajach. N ależy się jednak w ystrzegać
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zbyt sztyw nego uogólniania w yrażonej po
w yżej zasady i w yciągania z niej zbyt 
pośpiesznych wniosków. Skutki działalno
ści banków będą w znacznym stopniu zale
żały od charakteru dokonywanych operacyj. 
Jeśli np. powiększenie kredytów  pójdzie 
w przew ażającej mierze na finansowanie 
wywozu, ułatwienia, w ynikające stąd dla 
przem ysłów eksportujących, mogą skompen
sować z nadwyżką spowodowane przez kre
dyt}' podniesienie się cen towarów krajo 
wych. Jeśli banki finansują import surow
ców, bez których nie można się obejść, albo 
które będą reeksportowane w  stanie przero
bionym, interwencja ich może się w yrazić 
w potanieniu tych surowców bardziej, niż 
w powiększeniu sprowadzanej ilości. W  obu 
wypadkach w pływ  na bilans handlowy bę
dzie dodatni. M oże się też zdarzyć, że w y
wołane lub wzmocnione przez kredyty ban
kowe ożywienie, aczkolwiek doraźnie od
bije się w  pogorszeniu bilansu handlo
wego, pozwoli rozwinąć siły  produkcyjne 
i w przyszłości powiększyć eksport. W resz
cie w  pewnych warunkach korzyści ożyw ie
nia gospodarczego mogą kompensować po
gorszenie bilansu handlowego.

Analogicznie jak na bilans handlowy, 
działa rozszerzenie i zwężenie kredytów na 
b i l a n s  p ł a t n i c z y ,  aczkolwiek te od
działywania niezaw'sze się przejaw iają  
w tych samych faktach. Rozszerzenie kre
dytów' ma zawsze tendencję pobudzenia 
płatności i powstrzym ania dopływu należ
ności zagranicznych: korzystający z w ięk
szych kredytów  przedsiębiorcy będą skłonni 
ze sw ojej strony udzielać większych kredy
tów swym nabywTom zagranicznym  (co jest 
wiaśnie wypadkiem wpływu dodatniego na 
bilans handlowy), albo rezygnow ać z ew. 
kosztownych albo niedogodnych kredytów, 
które mieć mogli u swych dostawców, dłuż
nicy zagranicy będą się mniej starali o  pro
longaty, w ierzyciele —  skłonniejsi będą do 
ich udzielania; łatwość pieniądza może skła
niać do lokat zagranicznych. R estrykcje 
kredytowe m ają skutek odwrotny. Poza 
tem, główne narzędzie tych restrykcyj, w y
soka stopa procentowa, może zw abić do 
kraju wolne kapitały. D o tej okoliczności 
przyw iązyw ała teorja bankowa daw niej, 
a częściowo przyw iązuje jeszcze i teraz 
bardzo w ielką wragę, aczkolwiek znaczenie 
je j zm alało silnie w porówmaniu z okresem 
przedwojennym . Z drugiej strony przem i

ja jący  napływ lotnych kapitałów, aczkol
wiek doraźnie poprawia bilans płatniczy, 
posiada szereg ujemnych stron.

Przedstaw iony powyżej w pływ  na bilans 
handlowy i płatniczy w yw iera działalność 
kredytowra banków wogóle, niezależnie od 
formy, którą przyjm uje. Co najw yżej po
w iedzieć można, że skutki dostarczania dys
pozycji kapitału są trw alsze i że intensyw
ność działania jest większa, o ile banki 
posługują się w szerokiej mierze własnym 
kredytem.

Zw iązek banków' z bilansem płatniczym 
nie ogranicza się do wpływania nań przez 
rozszerzanie lub zw ężanie kredytów. Za 
pośrednictwem banków' odbywa się regulo
wanie należności i zobowiązań, które się na 
ten bilans składają, rola banków nie jest 
tutaj czysto techniczną —  polega ona prze- 
dewszystkiem  na wyrów nywaniu tych zo
bowiązań wr czasie, szczególnie tam, gdzie 
większe pozycje bilansu handlowego lub 
płatniczego m ają charakter sezonowy i w y
magałyby, w  braku tej działalności w yrów 
nawczej, perjodycznych przesyłek złota to 
w' jednym, to w  drugim kierunku. Akcept 
bankowy, antycypujący należności, które 
jeszcze nie stały się faktem, ale o których 
można z wielkiem prawdopodobieństwem 
tw ierdzić, że zaistnieją, jest instrumentem 
tego wyrów nania, które w  znacznym stop
niu ułatwia, a czasami dopiero um ożliw ia 
pew'ne tranzakcje. O czyw iście, akcept, aby 
mógł należycie swą rolę w handlu m iędzy
narodowym odegrać, wym aga olbrzym iego 
zaufania i wysokiej marki międzynarodowej 
banku akceptującego, jak rówrnież zupełnej 
pewności wraluty kraju, gdzie się ten bank 
znajduje. N a tem, jak też i na wielkim  
i silnym rynku dla dyskontowanych weksli 
opierało się przed w ojną olbrzym ie znacze
nie Londynu w handlu międzynarodowym.

Pogorszenie bilansu handlowego i płat
niczego, związane z rozszerzeniem działal
ności kredytow ej banków', samo zawiera ha
mulec nadmiernego rozszerzania tej działal
ności. Posunięte poza pewne granice musi 
ono doprowadzić do odpływu złota zagrani
cę, i, chociaż przy niew ielkiej albo krótko
trw ałej bierności bilansu płatniczego banki 
mogą łatw o swemi kredytami zagraniczne- 
mi pow yższy skutek odwlec, to jednak prze
dłużać takiego stanu bez końca nie są w  sta
nie. O dpływ  zaś złota odbić się musi bez
pośrednio (przy obiegu złotym ), albo po
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średnio (przez zm niejszenie podkładu emi
sji banknotów), na rezerwach kasowych 
banków i zmusi je do kurczenia udzielanych 
kredytów, przez co zm niejszy się automa
tycznie ilość jednostek siły nabywczej.

3. Konjunktura. D rugi obok bilansu han
dlowego i płatniczego hamulec ekspansji 
kredytowej stanowi rozw ój wewnętrznej 
konjunktury. N ie mogę tu dyskutować za
sadniczego punktu teorji konjunktur, a m ia
nowicie, czy, ew. w  jakim  stopniu, zmiany 
konjunkturalne są wywołane przez czynnik 
pieniężny, ale i tutaj w ystarcza stw ierdze
nie, że bez zmian w ilości jednostek siły  na
bywczej zm iany konjunkturalne nie dają 
się pomyśleć. Zmiana ilości siły  nabywczej 
odbywa się n ajłatw iej, choć nie wyłącznie, 
przez rozszerzanie lub kurczenie kredytów 
bankowych. K red yty  bankowe, ew. instru
menty kredytowe, w  których się w yrażają, 
są jednak tylko  surogatem pieniądza, zastę
pują go w  niektórych zastosowaniach, ale 
nie we w szystkich; rozw ój zaś konjunktu
ry, ożyw ienie, wymaga powiększenia ilości 
pieniądza we wszystkich zastosowaniach. 
W  pewnym stopniu zaradzić temu może 
zw iększona szybkość obiegu pieniądza. Na- 
ogół jednak zwiększone zapotrzebowanie 
na gotów kow y pieniądz pociąga za sobą 
drenowanie środków z kas banków, które 
w  ten sposób przedstaw iają coraz to m niej
szy odsetek w  stosunku do wkładów. P rzez 
to narażoną jest na niebezpieczeństwo 
płynność banków, i konieczność je j u trzy
mania zmusza te ostatnie do restrykcyj 
kredytowych.

W p ływ  sw ój na rozpiętość i d ługotrw a
łość wahań konjunkturalnych w yw ierają  
banki zarówno przez zakres, jak  i przez 
form ę udzielanych kredytów . P o  tem, co 
było powiedziane o ich w pływ ie na ruchy 
cen, w ystarczą tu krótkie uwagi. Stopień 
rozszerzenia kredytu zarówno w  dziedzinie 
obrotu płatniczego, jak i przez dostarczanie 
dyspozycji kapitału, decyduje o wysokości 
zw yżek konjunkturalnych. Skutki kredytów  
w pierw szej dziedzinie mogą pod tym 
względem  być silniejsze nawet, niż w dru
giej, np. kredyty towarowe mogą łatw o 
um ożliwiać spekulacyjne przetrzym yw anie 
tow arów  i prow adzić do w ielkiej zw yżki 
ceny. AVpływ będzie oczyw iście tem w ięk
szy, im silniej banki w ykorzystają  sw ój 
w łasny kredyt. Łatw ość zlikwidowania 
kredytów i położenia kresu ruchom zw yż
kowym jest w iększą przy kredytach z pierw

szej dziedziny. T e, które zostały udzielo
ne, jako dyspozycja kapitału, nietylko że 
zostały unieruchomione, ale wyzyskanie do
konanych im vestycyj może wym agać, pod 
groźbą zdeprecjonowania ich, nowych środ
ków; dla ratowania udzielonych kredytów 
mogą więc być potrzebne nowe kredyty. 
Siln iejsze zaangażowanie banków w  tym 
kierunku ma tendencję do przedłużania 
faz konjunkturalnych, zw łaszcza depresji.

Łatw ość likw idow ania kredytów  nie jest 
równoznaczna z łatw ością zlikw idow ania 
przesilenia. N agłe i daleko idące restrykcje 
m uszą przesilenie zaostrzyć; zastają one 
szereg układów zawartych i zobowiązań za
ciągniętych w przypuszczeniu, że z kredy
tów  można będzie korzystać; cofnięcie lub 
silne ograniczenie ostatnich pociąga szereg 
trudności płatniczych i upadłości. Jeśli 
banki zw lekają do ostatniej chw ili ze sto
sowaniem restrykcyj, wprowadzenie ich 
nadaje przesileniu charakter gw ałtow nego 
krachu. W yw ołane przez taki krach upa
dłości najczęściej odbija ją  się na bankach 
samych, co zkolei rozszerza i pogłębia prze
silenie.

Silne zaangażowanie kredytowe bankówr 
może w ięc pociągnąć za sobą: powiększe
nie rozpiętości wrahań konjunkturalnych, 
przedłużenie okresów faz konjunktury, 
w których odchylenia od przeciętnego po
ziomu jaskraw o występują, wzm ożenie 
ostrości przejścia od fazy  ożyw ienia do fa 
zy depresji. M ożliw ość tych skutkówr nie 
w ynika jednak z istnienia banków —  pły
nie ona z samej natury kredytu; analogicz
ne skutki m ogłyby zajść, gdyby banków nie 
było, a stosunki kredytow e istniały w  for
mie pożyczek pomiędzy przedsiębiorcami, 
przedsiębiorców spożywcom, kapitalistów  
i dostawcówr przedsiębiorcom i t. d. Praw - 
dopodobnem jest, że w  tej hipotezie dobra 
konjunktura skłoniłaby do szerszego udziela
nia i korzystania z kredytów , coby tak samo 
spotęgowało zw yżki konjunkturalne i tak 
samo zaostrzyło trudności przejścia od oży
wienia do depresji. Skoncentrowanie kre
dytów i rozszerzenie ich podstaw y przez 
banki może spotęgować te skutki, ale może 
też z drugiej strony je  złagodzić, poddając 
działalność kredytow ą bardziej jednolite
mu, racjonalnemu i mogącemu korzystać 
z lepszych inform acyj kierow nictwu. O  ile 
banki stosują ostrożność i um iarkowanie 
w udzielaniu kredytów , zw łaszcza w  anga
żowaniu wrłasnego kredytu, a w  tym celu



BANKI 360

stosują restrykcje z chwilą, gdy tylko oży
wienie zaczyna przechodzić w w yraźnie 
zaznaczoną konjunkturę zw yżkow ą; o ile 
dostarczanie dyspozycji kapitału przedsię
biorcom ograniczają do rozm iarów w ytw o
rzonych w celu lokaty oszczędności, przy
czyniają się one w znacznym stopniu za
równo do zm niejszenia rozpiętości wahań 
i długości faz konjunkturalnych, jak i zła
godzenia trudności, które za sobą pociąga 
załamanie się dobrej konjunktury.

Z drugiej strony banki stw arzają  m ożli
wość przyśpieszenia momentu w yjścia  z de
presji. G dy już są urzeczyw istnione objek- 
tywne warunki ożywienia, rozpoczęcie się 
tego ostatniego może się odwlekać z powo
du niew ystarczającej ilości środków płatni
czych. Pow ażna akcja kredytow a ze strony 
odpowiednio silnego aparatu bankowego łą
cząca się ze zniżką stopy procentowej, może 
właśnie temu brakowi zaradzić. B rak ta
kiego aparatu jest dla polityki gospodarczej 
silnym  hamulcem w  jej walce ze skutkami 
przesileń gospodarczych.

4. W aluta. P rzez w pływ  sw ój na ceny, 
na ruchy handlu zagranicznego, na bilans 
płatniczy i na zm iany konjunkturalne, 
banki w spółdziałają w procesach, m ają
cych decydujący w pływ  na w a l u t ę .  
W praw dzie piecza nad w alutą jest zw ykle 
ustaw ow o przekazaną jednemu tylko ban
kow i —  centralnemu bankowi em isyj
nemu, ten jednak nie może się oderwać 
od całokształtu sytuacji kredytow ej, która 
się kształtu je przy współdziale wszystkich 
banków.

Z w yżki cen, um ożliwione przez szerokie 
rozprowadzenie kredytów  bankowych, spo
tykają  podw ójny hamulec —  z jednej stro- 
ny pogorszenie bilansu płatniczego i odpływ 
złota zagranicę, a przez to zm niejszenie re
zerw y kasowej banków, a z drugiej odpływ 
pieniędzy z tychże kas do obiegu w ew nętrz
nego. R ów nież dostarczanie dyspozycji ka
pitału poza sumę poszukujących lokaty 
oszczędności grozi bankom z tych samych 
w zględów  trudnościami płatniczemi. Sku t
ki te przejaw iłyby się bardzo prędko, gdyby 
pieniądzem ustawowym  i przew ażającym  
pieniądzem obiegowym  b yły  pieniądze 
kruszcowe. Jeśli pieniądzem jest banknot, 
aczkolw iek wym ienialny na złoto lub pełno
wartościowe dewizy, skutki te mogą się od
wlec: bank em isyjny, uw ażając aktyw a ban
ków  za dobre, może im udzielić kredytu 
w banknotach, które zaspokoją żądania

wkładców, ale jednocześnie pozwolą bankom 
czerpać z rezerw y banku em isyjnego dew i
zy, potrzebne dla płatności zagranicznych. 
O czyw iście przyjdzie i tu chwila, kiedy 
bank em isyjny, ze względu na konieczność 
zachowania swej rezerw y kruszcowo-dewi- 
zow ej, będzie musiał ograniczyć kredyty; 
do tego czasu jednak mogła powstać znacz
na masa zobowiązań; potrzebne restrykcje 
m usiałyby być bardzo ostre i odbić się do
tkliw ie na życiu gospodarczem, będą więc 
zapewne zwalczane; jeśli jednak nie zosta
ną natychmiast zastosowane, walucie grozi 
niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo to 
jest oczyw iście jeszcze większem, jeśli pie
niądz krajow y jest niewym ienialny w  okre
ślonym i stałym  stosunku na obce dewizy. 
Instytucja em isyjna nie ma wówczas tego 
hamulca, który stanowi dążenie do utrzy
mania parytetu w aluty; obniżka cen odby
wa się w  drodze obniżki wartości samego 
pieniądza.

O bow iązek zastosowania w  porę środków 
restrykcyjnych spoczywa w  pierwszym  rzę
dzie na instytucji em isyjnej; ta jednak mo
że nie mieć dostatecznie bliskiego i szero
kiego kontaktu z całokształtem  życia gospo
darczego, aby zawsze móc w  chwili odpo
wiedniej i w należytym  zakresie potrzebne 
restrykcje wprowadzić. Istotny stan rze
czy może być zam askowany przez uspoka
jające pozory, a ujaw ni się dopiero w chwi
li, kiedy zastosowane środki będą opóźnio
ne; w razie stosowania restrykcyj stopień 
ich rów nież przedstawia trudności: za sła
be mogą nie w yw ołać skutku, za silne nie
potrzebnie zdezorganizują życie gospodar
cze. T e  same trudności sta ją  oczyw iście 
i przed wszystkiem i bankami; ostatnie jed
nak, będąc w  bliższym  kontakcie z przed
siębiorstwam i, m ają lepszy przegląd i bar
dziej bezpośrednie wyczucie sytuacji. D zia
łalność ich kredytow a wogóle, a przede- 
wszystkiem  stopień współpracy z bankiem 
em isyjnym, mogą mieć dla zapewnienia 
stałości w aluty doniosłe znaczenie, zw ła
szcza w takich okresach, kiedy samorzutnie 
układające się stosunki nie w ykluczają nie
bezpieczeństw dla tej waluty.

Narzędziem  działania zarówno banku 
em isyjnego, jak  banków wogóle, jest prze- 
dewszystkiem  p o l i t y k a  d y s k o n t o 
w a . Podnoszenie stopy dyskontowej i od 
innych pożyczek było przez czas dłuższy, 
a poniekąd jest jeszcze przez niektórych 
teoretyków uważane za niechybny środek
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wywołania skurczenia się kredytów i po
prawy bilansu płatniczego, przyczem duże 
znaczenie było przypisywane faktow i ścią
gania do kraju płynnych kapitałów zagra
nicznych. Nowsze prace nietylko mocno 
podają w wątpliwość w artość tego ostatnie
go momentu, ale kw estjonują doniosłość, 
a przedewszystkiem uniwersalność wpływu 
samej zw yżki stopy dyskontowej. S zcze
gólnie w chwili, kiedy ruch zw yżkow y cen 
wyraźnie się precyzuje, (a to jest właśnie 
chwila, kiedy rozpoczęcie restrykcyj jest 
najbardziej wskazane), niewielkie obciąże
nie, które powoduje podniesienie stopy, ma 
małe szanse odstraszenia przedsiębiorców 
od zaciągania pożyczek.

Sprzedaż papierów procentowych, stano
wiąca jedną stronę t. zw. p o l i t y k i  
o t w a r t e g o  r y n k u ,  ma znaczenie dla 
banku em isyjnego dla skłonienia banków do 
stosowania się do jego polityki restrykcyj
nej, nie stanowi natomiast odpowiedniego 
narzędzia dla banków, które muszą szukać 
lokaty dla swej gotówki. Kontyngentow a
nie kredytów ma w szystkie w ady środka 
mechanicznego, działającego na ślepo. M oże 
być ono konieczne, jako ostateczny i nie
w ątpliw ie najsiln iejszy środek restrykcyj
ny, ale i ono też daje się celowo zastosować 
tylko przez centralny bank em isyjny. Obok 
polityki dyskontowej, ewentualnie w połą
czeniu z nią, pozostaje więc tylko jako  śro
dek skuteczny surowsza selekcja m aterjału, 
ograniczenie kredytów zarówno pod kątem 
widzenia ich bezpieczeństwa i płynności, 
jak  też i wpływu na ceny, a więc nietylko 
kredytów, grożących zamrożeniem (z reguły 
będzie takiem w rozważanej sytuacji do
starczanie nowej dyspozycji kapitału), ale 
też mogących służyć spekulacji, a więc pod 
zastaw papierów i tow arów. Konsekw ent
nie i planowo stosowana polityka taka nie 
uniem ożliwia wprawdzie zw yżki cen, ani 
ekspansji przedsiębiorstw w  okresie w yso
kiej konjunktury, ale powstrzym a jej roz
mach, a przez to zaoszczędzi gospodarce 
gwałtownych w strząsów , związanych z za
łamaniem tej konjunktury, przeciw działa
jąc jednocześnie w całej pełni obniżeniu się 
waluty.

I tutaj, analogicznie do w yżej rozw aża
nego wypadku wahań konjunkturalnych, 
podkreślić trzeba, że to nie istnienie ban
ków powoduje niebezpieczeństwo dla wa
luty. Są one raczej tern medjum, w któ- 
rem przejaw iają  się tkwiące w samej struk

turze gospodarki współczesnej niebezpie
czeństwa i trudności. M ylna polityka ban
ków  może je chwilowo spotęgować, pra
widłowa złagodzić. I w jednym i w dru
gim wypadku skutek będzie tem silniejszy, 
im bardziej koncentruje się w bankach 
obrót pieniężny kraju. Posiadanie jednak 
dobrze zorganizow anej i silnej sieci banków 
daje zawsze gospodarce jeden plus: pozwala 
jej reagować szybko i sprawnie na zmiany, 
zachodzące w  wartości m iędzynarodowego 
pieniądza, t. j. złota. P rz y  obiegu krusz
cowym chroni to od ucieczki pieniędzy 
z kraju i niepotrzebnego a długotrwałego 
skurczenia się obiegu, a przy pieniądzu pa
pierowym od szybkiej dewaluacji tego pie
niądza.

V. W nioski ogólne.

Rozpatryw anie wpływu, wywieranego 
w' rozmaitych dziedzinach przez w ykony
wanie przez banki rozlicznych funkcyj pro
wadzi do następujących wniosków'.

R ola banków w pewnej gospodarce za
leży w pierwszym  rzędzie od samego podło
ża, na którem się działalność ich rozw ija. 
Podłoże to decyduje przedewszystkiem
0 stopniu rozw oju samej bankowości
1 o tem, w jakim  stopniu koncentrują się 
w bankach tworzące się oszczędności i obro
ty  płatnicze społeczeństwa. Zależnie od 
tych okoliczności pełnienie takich, czy in
nych funkcyj w yw iera skutki nietylko sil
niejsze lub słabsze, ale jakościow o odmien
ne. P olityka bankowra musi się w ięc dosto
sow yw ać do sw ego konkretnego podłoża; 
tylko najogólniejsze zasady mogą mieć 
powszechne zastosowanie. Jednym z n a j
większych błędów' byłoby przypuszczenie, 
że zapomocą banków można zawsze uzyskać 
te rezultaty, które banki w jakichś w arun
kach osiągnęły, a jeszcze bardziej starać się 
je zm uszać do osiągnięcia tych rezultatów.

Banki, jak wogóle kredyt, n i e  t w o r z ą  
n o w e g o  b o g a c t w a ,  ani kapitału. M o
gą one jednak tw orzyć siłę nabywczą, która 
daje tym czasową dyspozycję kapitału. A le  
ta siła nabywcza jest właśnie tymczasowa, 
względna i w  pierwszym  rzędzie zależna od 
możności banków wykonywania swoich zo
bowiązań i łatwości, z którą je  będą wyko
nyw ały; tworzenie siły  nabywczej w wa
runkach, któreby tę łatwrość m ogły na 
szwank narazić, jest sprzecznością samo 
w' sobie i do żadnego celu prowadzić nie 
może. T w orzyć zaś siłę nabywczą z pew-



BANKI 367

nym widokiem trw ałości mogą banki tylko
o tyle, o ile rozporządzają znacznemi pier- 
wotnemi wkładam i (a więc przy odpowied- 
niem bogactwie społeczeństwa), o ile po
myślna sytuacja gospodarki pozwala liczyć 
na to, że w kłady te będą w zrastały, a w żad
nym razie nie ulegną zm niejszeniu, o ile 
wreszcie zaufanie społeczeństwa do banków 
jest dosyć silne. Praktyczni politycy chcą 
często w ielkie rzeczy opierać na konstruk
cjach kredytowych, nie zdając sobie jednak 
spraw y z właściwych podstaw i m ożliwości 
kredytu, a także z tego, że, aby na kredycie 
można było budować, musi on być mocnym, 
a że zbyt pośpieszne, albo nadmierne jego 
w yzyskanie może tylko zniszczyć podsta
wy, na których się opiera.

T ak, jak nie m ają banki możności two
rzenia kapitału, tak samo nie m ają swobody 
dysponowania nim dowolnie, w sensie decy
dowania, jakiej dziedzinie ma służyć. Ban
ki mogą w  pewnych granicach kierować 
kapitały do jednych dziedzin raczej, niż 
do innych, ale także w stopniu ograni
czonym, w granicach ogólnych tendencyj, 
panujących w gospodarce społecznej i w ści
słym zw iązku z charakterem swych bier
nych operacyj. O  ile banki prawidłowo 
ujm ą te tendencje, mogą one rozprowa
dzeniem kapitału kierow ać w  sposób bar
dziej racjonalny, niżby to w ypływ ało z sa
morzutnych czynności poszczególnych jedno
stek, lokujących swe oszczędności. Preten
sje do przejęcia całkow itego kierow nictwa 
gospodarką muszą się jednak skończyć 
trudnościami finansowemi, które uniem ożli
w ią bankom należyte wykonywanie ich wła
ściwych funkcyj. Ten sam skutek pocią
g a ją  usiłowania użycia banków w celu for
sowania, w brew  naturalnym tendencjom 
rozw oju, pewnej dziedziny gospodarczej, 
lub pewnej w arstw y społecznej. Czerpiąc 
sw ą siłę ze środków, które zostały im po
wierzone, i z zaufania, którem je darzą ci, 
co te środki pow ierzyli, mogą banki sku
tecznie działać na dłuższą metę tylko pozo
stając w  zgodzie z zasadniczemi intencjami 
tych osób.

Koniecznym  warunkiem jakiejkolw iek 
owocnej działalności banków jest zdobycie 
z a u f a n i a  i spopularyzowanie wkładu, 
jako sposobu przechowywania pieniędzy, 
nie m ających natychmiastowego zastosowa
nia w  gospodarstwie właściciela. P ierw 
szym obowiązkiem banków w  tej dziedzinie 
jest takie postępowanie, aby nie dopuścić

nawet do pozoru, że mogą być jakieś trud
ności w spłacie tych wkładów.

P rzy  zachowaniu powyższych warunków
i dostosowaniu się do swego podłoża, dzia
łalność banków' przedstawia w szystkie ko
rzyści, które daje racjonalna organizacja
i skoncentrowanie sił. P rzez sw'e oddzia
ływ anie za pośrednictwem zarówmo dziedzi
ny pieniężnej, jak kredytow ej, pozw a
lają  one na lepsze w ykorzystanie istnieją
cych zasobów: pow iększają płynność kapi
tału społecznego i u łatw iają uzyskanie 
dyspozycji kapitału tym, którzy ją  lepiej 
potrafią w yzyskać. A le  oczywistem  jest, 
że wielkość osiągniętych rezultatów będzie 
zależną w pierwszym  rzędzie od wielkości 
posiadanych zasobów i ustosunkowania 
składowych ich części, czego banki zmienić 
nie mogą. N atom iast w miarę rozw oju 
naturalnych warunków działania bankowo
ści możność osiągnięcia rezultatów  wzrasta 
nietylko proporcjonalnie, ale progresywnie.

Tam , gdzie bankowość nie ma jeszcze 
mocnych podstawr w  strukturze gospodar
czej, gdzie dla jakichkolwiek przyczyn zau
fanie do banków i popularność wkładu nie 
u trw aliły  się jeszcze, banki m uszą postę
pować bardzo ostrożnie i oddziaływanie 
w  kierunku przyśpieszania rozwroju  gospo
darczego, wzm agania sił w ytw órczych i t. p. 
musi być bardzo ograniczone. W  tych w a
runkach podstawową działalnością czynną 
banków może być tylko  ułatwianie obrotu 
płatniczego; dostarczanie dyspozycji ka
pitału musi być ograniczone do w y
sokości własnych kapitałów i w yraźnie dłu
goterminowych wkładów, a korzystanie 
z własnego kredytu bardzo skromne. Rola 
banków w  tym stanie rzeczy polega prze- 
dewszystkiem  na współdziałaniu w powol- 
nem przygotow yw aniu warunków, szcze
gólniej ram organizacyjnych dla przyszłe
go rozwroju, jest więc mało efektowną.

O  ile tempo rozw oju gospodarczego jest 
mocne, w społeczeństwie tw orzą się stale 
poważniejsze oszczędności, a jeżeli banki po
trafiły  zdobyć pewne zaufanie, kredytowa 
ich działalność może być rozszerzona. R oz
szerzenie działalności kredytow ej ze swej 
strony w pływ a na spopularyzowanie sto
sunku z bankami, a więc i na skłonność 
składania w nich pieniędzy. T o  w dalszym 
ciągu rozszerza m ożliwości kredytowe ban
ków', pozwala im na zainicjow anie em isji 
papierów wartościowych, na udzielanie 
dłuższych kredytów, częściowo nawet opar
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tych na bieżących wkładach. W  tem sta- 
djum  banki mogą oddać najw iększe usługi 
rozw ojow i produkcji, która nie obfituje 
jeszcze w kapitały, a najsilniej odczuwa ich 
potrzebę. Na czoło działalności banków 
w ysuw a się dostarczanie dyspozycji kapita
łu, zaczynające się zw ykle od kredytu, kon
solidowanego potem przez em isję akcyj lub 
obligacyj. Fakt, że banki mogą się podjąć 
tej działalności, nie oznacza, aby nie miała 
ona im od czasu do czasu, przedewszystkiem  
w okresie przesileń, przysporzyć trudności. 
Trudności te są w pewnej części odwrotną 
stroną w zrastającego znaczenia banków
i wpływu ich na rozw ój gospodarczy, prze
dewszystkiem  na obieg pieniężny i ceny, 
który w  tem stadjum  się uwydatnia. W  czę
ści jednak pochodzą one z błędów, popeł
nionych przez same banki: uniknięcie tych 
błędów wym agałoby polityki tak przezor
nej i tak dalece rezygnującej z napraszają- 
cych się niejako korzyści na rzecz przy
szłego bezpieczeństwa i stałości rozw oju, 
że większość instytucyj na zysk obliczo
nych nie potrafi się do niej wznieść. P o 
wodzenie w szeregu przedsięw zięć, a często 
zupełnie pozytyw ne rezultaty prowadzonej 
polityki pod względem  ogólno-gospodarczym  
przyćm iew ają jasny pogląd na własną siłę
i zacierają granicę pomiędzy możliwem
i niemożliwem. Zapomina się, że powodze
nie płynie z pomyślnego dla takiej działal
ności banków ukształtow ania podłoża go
spodarczego, a przypisuje się je  doskonało
ści systemu. Budzą się też dążenia do do
minowania i kierow ania przez banki dzia
łalnością przem ysłową kraju. Złudzenia te 
nie ograniczają się do koła zainteresowa
nych —  zn ajdują  one silny oddźwięk 
w opinji publicznej, zn ajdują nawet sw ój 
w yraz w  pracach teoretycznych, niezależ
nie od tego, czy te ostatnie popierają takie 
dążenia banków, czy przeciwnie uw ażają 
je  za molocha, który pragnie w szystko 
pożreć i ma po temu odpowiednią siłę (bar
dzo typow ą pod tym względem jest znana 
książka m arksisty H ilferdinga,, D as Finanz
kapital“ ). Dopiero patrząc na rozwój ban
kowości z perspektywy długiego okresu 
czasu widać, że zarówno te nadzieje, jak
i te strachy w ynikają z dosyć naiwnego 
uogólnienia pewnych, jaskrawych w jakim ś 
momencie, faktów .

P rz y  pewnem nasyceniu gospodarki bo
gactwem, funkcja dostarczania dyspozycji 
kapitału nie ma tego znaczenia, co w po

przednim wypadku. N atom iast wzmożone 
obroty podnoszą w a ż n o ś ć  f u n k c j i  
u ł a t w i a n i a  o b r o t u  p ł a t n i c z e g o .  
Jeśli do tego dochodzi, co w kraju  bogatym 
jest bardzo prawdopodobne, siln iejszy kon
takt z handlem m iędzynarodowym , liczne
i korzystne okazje odegrania roli pośred
nika w wielkich m iędzynarodowych tran- 
zakcjach handlowych i finansowych —  zna
czenie tej funkcji jeszcze w zrasta. W  tym 
stanie rzeczy banki najskuteczniej mogą 
wpływ ać na życie gospodarcze poprzez ce
lowe regulowanie środków płatniczych. 
Funkcja ułatwiania obrotu płatniczego w y
suwa się zupełnie słusznie na plan pierw
szy; w praktyce jednak może ona tak za- 
akaparować w ielkie banki, że odbywa się 
kosztem należytego uwzględnienia dostar
czania dyspozycji kapitału, albo też, 
przy przesunięciu tej ostatniej funkcji na 
jednostki, lub instytucje, m ające m niejsze 
kw alifikacje do je j wykonywania.

Jeśli w zrost bogactwa idzie w parze 
z pewnem osłabieniem tempa rozw oju go
spodarczego, do fun kcji ułatw iania obrotu 
pieniężnego dochodzi p o ś r e d n i c t w o  
k a p i t a ł o w e ,  ale nie w  form ie dostar
czania dyspozycji kapitału przedsiębior
stwom, a jako, komisowe głównie, plaso
wanie pożyczek państwowych, lub innych 
papierów' o wielkim  zasięgu, przeważnie za
granicznych. U m ożliw ia to rentowne w yko
rzystanie tworzących się oszczędności, ko
sztem jednak środków, któreby m ogły słu
żyć produkcji krajow ej. W  obu wypadkach 
jednostronność przynosi pewne straty go
spodarcze.

O graniczenie się do funkcji organizow a
nia obrotu płatniczego nie zabezpiecza 
banków autom atycznie od trudności, zw ią
zanych ze zmianą konjunktury; trudności te 
mogą być nawet bardzo znaczne w  kraju , 
którego bankowość jest silnie związana 
z obrotem międzynarodowym, a przeto od
czuw a zaraz wszelkie zaburzenia, które się 
w  jakim kolw iek innym kraju  przejaw iają.

Trudności, odczuwane przez banki, prze
noszą się za ich pośrednictwem na całość 
przedsiębiorców. Zależnie od tego, jakiej 
funkcji dają  banki pierwszeństwo, trudno
ści te p rzyjm u ją  nieco inną formę, oraz do
tykają  nieco inne w arstw y. Tam , gdzie 
banki na szeroką skalę dostarczały dyspo
zycji kapitału, najboleśniej będzie odczute 
ilościow e ograniczanie kredytów , na które 
przedsiębiorcy liczyli w swych przedsię-
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w zięciach; w dziedzinie obrotu płatniczego 
będą to silne i częste wahania stopy dys
kontow ej, które przew racają kalkulacje 
przedsiębiorstw, pracujących z małym zy
skiem. W  innych wypadkach będzie to 
ogólna drożyzna kredytu. Niedogodności 
pewnego systemu są ściśle zw iązane z ko
rzyściam i, które daje, i z całokształtem 
warunków gospodarczych, który go uzasad
nia. O pin ja  zainteresowanych, nie orjentu- 
jąc się w  skomplikowanych związkach, któ
re tu zachodzą, jest wogóle niezadowolona 
z panującego systemu. U m ysły, skłonne do 
kreślenia ogólno-obowiązujących schema
tów, szukają systemu „najlepszego“ , za 
który się uważa taki, gdzie trudności mo
g łyb y być ominięte. Często ulega się złu
dzeniu, że taki jest system bankowy innego 
kraju, ponieważ trudność, szczególnie od
czuwana przy panującym  systemie, tam nie 
istnieje: tak więc w  Niem czech w ielokrot
nie wychwalano system angielski, we F ran 
c ji niemiecki, w A n g lji niemiecki lub 
francuski.

Banki nie mogą spełnić jednocześnie 
w szystkich stawianych pod ich adresem żą
dań, ani zapewnić w szystkich korzyści, 
które kiedykolw iek banki zapewniły. N ie 
mogą np. banki jednocześnie: zachować na
leżną płynność, udzielać szeroko kredy
tów, przyczyniać się do stałości w aluty
i stabilizow ać stopę procentową. S ą  też 
postulaty, których banki wogóle spełnić nie 
mogą, np. zapewnić rozw ój, lub podtrzy
mać dziedzinę, która swych naturalnych 
warunków rozw oju nie posiada. Banki są 
tylko form ą organizacyjną pewnych sił go
spodarczych społeczeństwa i mogą działać 
tylko w  granicach, zakreślonych przez te 
siły, m ożliw ości; żadnej cudownej mocy 
tw orzenia czegoś z niczego banki nie posia
dają. A le  mało tego, że dla osiągnięcia pew
nych korzyści trzeba w yrzec się innych
i poddać pewnym niedogodnościom: niema 
systemu bankowości, któryby mógł być uni
wersalnie proklamowany, jako najlepszy; 
o przydatności każdego decydują konkretne 
warunki gospodarcze, w  których ma dzia
łać. O czyw iście, w bardzo wielu wypadkach 
może bankowość pewnego kraju  z korzyścią 
zapożyczyć niektóre cechy od sąsiadów. 
N aogół jednak argument, że pewien system 
osiągnął gdzieindziej pozytyw ne rezultaty, 
nie jest w ystarczający, aby uzasadnić jego 
stosowanie, a wprowadzanie w  życie opar
tych na tem teoretycznych schematów może
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mieć bardzo ujemne skutki. R ola banków 
w  rozmaitych organizm ach gospodarczych 
nietylko jest, ale musi być różną, jeśli m ają 
przynieść gospodarcze m aximum korzyści, 
do której są zdolne.
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Bankowe prawo.

I.  I s t o t a  p r a w a  b a n k o w e g o  i j e 
g o  r o z w ó j  w  P o l s c e ,  i .  U w agi ogólne.
2. P raw o bankow e na terenie b. zaborów . 3. R o z
wój polskiego praw a bankow ego. II . P  r z e- 
p i s y  o g ó l n e .  1. D efin icja  i rodzaje  przed
siębiorstw a bankow ego. 2. Przedsiębiorstw a 
bankow e w yłączon e z pod działania praw a 
bankow ego. 3. K on cesja. 4. F irm a przedsię
biorstw a bankow ego. 5. K a p ita ł zak ład o w y. 
6. K a u cje . 7. Przedm iot działalności przedsię
biorstw  ban k ow ych . II I . P r z e p i s y  s z c z e 
g ó ł o w e .  1. B anki kred ytu  krótkoterm in o
w ego. 2. B an k i h ipoteczne. 3. Z a k ła d y  za
staw nicze (lom bardy). 4. Spółdzielnie kredytow e. 
5. N adzór. 6. L ik w id a cja  i upadłość przedsię
biorstw  ban k ow ych . 7. P rzep isy  przejściow e 
IV . U w a g i  k o ń c o w e .

I. Istota prawa bankowego i jego rozwój 
w Polsce.

1. Uwagi ogólne. Stałe wykonywanie 
czynności, odnoszących się do obrotu pie
niężnego, czyli do przekazyw ania pienią
dza, połączone przytem  z ryzykiem  strat, 
jest przedmiotem specjalnego zawodu, na
zyw anego zawodem bankowym. W  obrocie 
pieniężnym właściwym  i głównym  celem 
w ykonyw ania czynności bankowych jest 
pośredniczenie kredytow e m iędzy tymi, 
k tórzy dysponują nadmiarem kapitałów, 
a tymi, którzy, pracując w  handlu, przem y
śle lub rolnictwie, kapitałów  tych poszuku
ją. W  działalności zatem przedsiębiorstwa 
bankowego dadzą się zauważyć dwa zasad-
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