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Historia BankowoÊci

Etapy i cele niemieckiej polityki
bankowej w GG
Plany niemieckie wobec Generalnego Gubernatorstwa
w latach 1939–1945
A n d rz e j G ó j s k i

Pomimo wieloletnich przygotowaƒ do wojny rzàd III
Rzeszy nie mia∏ przed jej wybuchem szczegó∏owych
planów dotyczàcych „zagospodarowania” zdobywanych terenów. Dotyczy∏o to tak˝e paƒstwa polskiego.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych do Rzeszy wcielono tereny najbardziej rozwini´te przemys∏owo. Zosta∏y
one potraktowane jako trwa∏a zdobycz wojenna i przeznaczone do germanizacji. Z pozosta∏ej cz´Êci paƒstwa
polskiego b´dàcej pod okupacjà niemieckà utworzono
tzw. Generalne Gubernatorstwo.
Poczàtkowo by∏o ono traktowane jako przedmiot
negocjacji z aliantami zachodnimi na temat zakoƒczenia wojny. W ostatecznoÊci Niemcy mogli si´ zgodziç
na utworzenie szczàtkowego paƒstwa polskiego, w bardzo okrojonych granicach. Fiasko inicjatyw pokojowych z jednej strony oraz brak powa˝nych kandydatów
ze strony polskiej do kierowania kolaboracyjnym rzàdem z drugiej sprawi∏y, ˝e pomys∏ „paƒstwa szczàtkowego” ('Reststaat') upad∏ (chocia˝ w rozmowach z zachodnimi dyplomatami urz´dnicy niemieccy u˝ywali
tego argumentu jeszcze w lutym i marcu 1940 r.). Na jego miejsce pojawi∏a si´ koncepcja traktowania GG jako
kolonii Rzeszy. Nie rozstrzygano ostatecznie o jego
przysz∏oÊci, traktowano ju˝ jednak GG jako trwa∏à zdobycz Rzeszy. Podstawowymi zadaniami postawionymi
przed niemieckà administracjà by∏o: umocnienie w∏adzy nad Polakami, wykorzystanie do maksimum potencja∏u gospodarczego oraz utrzymanie spokoju. Germanizacj´ GG w tym okresie przesuwano na dalszy plan1.
1 Cz. Madajczyk: Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia. Warszawa 1961, s. 36-50.

Zwrot w tej polityce zosta∏ wywo∏any przez poczàtkowe sukcesy ofensywy w ZSRR. Uznano wtedy, ˝e
nadszed∏ czas, aby w plany germanizacyjne w∏àczyç
równie˝ GG. Rozpocz´to faktyczne osadnictwo Niemców w GG, przeznaczajàc dla nich Lubelszczyzn´ oraz
wschodnià Ma∏opolsk´. Zasiedlanie terenów polskich
przez Niemców podj´te w latach 1942–1943, zosta∏o
ostatecznie zahamowane przez zbli˝ajàcy si´ front, niemniej ju˝ do koƒca wojny w∏adze niemieckie uwa˝a∏y
GG za obszar ekspansji Niemców.
Polityka gospodarcza prowadzona przez okupanta
równie˝ nie by∏a jednolita. Mo˝na jà podzieliç na kilka
etapów. Pierwszy etap rozpoczà∏ si´ wraz z poczàtkiem
okupacji. W zwiàzku z nieokreÊlonym statusem tego
obszaru i mo˝liwym utworzeniem marionetkowego
paƒstwa, w∏adze III Rzeszy opowiada∏y si´ za ca∏kowitym uzale˝nieniem gospodarczym GG od Rzeszy. Generalne Gubernatorstwo zosta∏o potraktowane jak kolonia, którà zamierzano ÊciÊle uzale˝niç od Rzeszy. Uzale˝nienie to mia∏o w zamyÊle w∏adz niemieckich polegaç na niemal ca∏kowitym zniszczeniu przemys∏u na
tym terenie, wywiezieniu do Rzeszy wszystkiego, co
mia∏o jakàkolwiek wartoÊç dla gospodarki wojennej,
utrzymywanie niskiego poziomu ˝ycia ludnoÊci polskiej, co mia∏o uniemo˝liwiç samodzielny byt przysz∏ego paƒstwa.
Polityka ta spotka∏a si´ jednak z oporem niektórych grup niemieckich. Ju˝ pod koniec paêdziernika
1939 r. da∏o si´ zauwa˝yç w polityce okupanta pewne
odpr´˝enie. Niektórzy autorzy przypisujà je wp∏ywowi
kr´gów wojskowych, które przekona∏y Hermana Göringa o tym, ˝e przemys∏ Generalnego Gubernatorstwa mo-
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˝e byç bardzo cennym uzupe∏nieniem przemys∏u III
Rzeszy. Decyzja taka nie mo˝e dziwiç w obliczu zbli˝ajàcych si´ walk na zachodzie z Francjà i Anglià.
Wschodnia granica Rzeszy by∏a w tym czasie chroniona przez pakt Ribbentrop – Mo∏otow. Generalne Gubernatorstwo mog∏o stanowiç cenne zaplecze dla prowadzenia wojny. Nie bez znaczenia by∏a równie˝ mo˝liwoÊç przygotowania przedpola do przysz∏ego ataku na
Zwiàzek Radziecki2. Stopniowo zaprzestano demonta˝u i wywozu zak∏adów przemys∏owych z GG; co cenniejsze z nich, przede wszystkim fabryki zbrojeniowe,
wznawia∏y prac´.
W dalszym ciàgu nie mo˝na by∏o jednak uznaç Generalnego Gubernatorstwa za trwa∏à zdobycz niemieckà. Dopiero zwyci´stwo nad Francjà przypiecz´towa∏o
los GG. Od po∏owy listopada 1939 r. do czerwca 1940 r.
trwa∏o stopniowe wyhamowywanie destrukcyjnej polityki gospodarczej. Wywóz zak∏adów przemys∏owych
zosta∏ znacznie zmniejszony i obejmowa∏ wy∏àcznie fabryki produkujàce dobra konsumpcyjne. Uruchamiano
stopniowo przedsi´biorstwa produkujàce na potrzeby
wojska3.
Po kl´sce Francji nie powraca∏y ju˝ wi´cej koncepcje utworzenia paƒstwa dla narodu polskiego. Rozpoczà∏ si´ – roz∏o˝ony na wiele lat – proces dostosowywania gospodarki GG do wymagaƒ Rzeszy oraz koncepcji
europejskiego obszaru gospodarczego. Eksploatacja gospodarcza przeprowadzana by∏a planowo, nie istnia∏o
ju˝ niebezpieczeƒstwo destrukcji przemys∏u. Nie nale˝y jednak uwa˝aç tej polityki za prób´ odbudowania
oraz rozwini´cia przemys∏u w Generalnym Gubernatorstwie. Niemcy rozwijali wy∏àcznie te ga∏´zie gospodarki, które wspiera∏y poÊrednio lub bezpoÊrednio przemys∏ zbrojeniowy III Rzeszy. Przekszta∏cano równie˝
GG w teren, z którego wojska niemieckie mia∏y zaatakowaç ZSRR4.
Rozwój sytuacji na frontach – du˝e straty w ludziach i sprz´cie oraz bombardowania zak∏adów produkcyjnych w Niemczech – stopniowo wp∏ywa∏y na
zwi´kszenie wagi GG dla gospodarki Rzeszy. Do zak∏adów produkcyjnych zlokalizowanych na tym terenie
wp∏ywa∏o coraz wi´cej zamówieƒ produkcyjnych
z Rzeszy, rozpocz´to równie˝ przenoszenie niektórych
zak∏adów na teren GG. Dzia∏alnoÊç ta nie mia∏a jednak
charakteru d∏ugofalowego, z biegiem czasu stawa∏a si´
coraz bardziej chaotyczna. Oznacza∏a równie˝ nadmiernà eksploatacj´ tego terenu. W∏adze Rzeszy w obliczu zbli˝ajàcej si´ kl´ski nie liczy∏y si´ z jakimikolwiek
wzgl´dami ekonomicznymi. W miar´ zbli˝ania si´
2 Hitlerowskie prawo okupacyjne w Polsce. Wybór dokumentów. Poznaƒ
1952–1958. Cz. II. Generalna Gubernia. Wybór dokumentów. Próba syntezy.
Poznaƒ 1958, s. 243-244, Cz. ¸uczak: Polityka ludnoÊciowa i ekonomiczna III
Rzeszy w latach II wojny Êwiatowej. Poznaƒ 1982, s. 32–33.
3 Cz. ¸uczak: Polityka ludnoÊciowa … op.cit., s. 33; Cz. ¸uczak: Polska i Polacy w drugiej wojnie Êwiatowej. W: J. Topolski: Polska. Dzieje narodu, paƒstwa
i kultury. T. V, Poznaƒ 1993, s. 200.
4 Cz. ¸uczak: Polityka ludnoÊciowa …, op.cit., s. 34–35.
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frontu wschodniego do granic GG po raz kolejny rozpocz´to rabunkowà eksploatacj´ gospodarczà. Z zagro˝onych zaj´ciem przez Armi´ Czerwonà terenów wywo˝ono urzàdzenia oraz surowce; du˝à liczb´ zak∏adów
zniszczono, aby nie s∏u˝y∏a przeciwko III Rzeszy5.

Próby likwidacji polskich instytucji kredytowych
(wrzesieƒ 1939 r. – listopad 1939 r.)
Okupacyjny 'bilans otwarcia' polskiej bankowoÊci
przedstawia∏ si´ fatalnie. Instytucje kredytowe utraci∏y
du˝à cz´Êç swoich aktywów: zasobów gotówki, papierów wartoÊciowych, budynków itp. oraz akt w wyniku
zniszczenia i rabunku. Du˝a cz´Êç aktywów bankowych zagin´∏a podczas ewakuacji, przej´ta bàdê przez
wojska niemieckie, bàdê przez Armi´ Czerwonà, która
wkroczy∏a na ziemie polskie po 17 wrzeÊnia 1939 r.
Najwi´ksze polskie banki podj´∏y decyzj´ o wywiezieniu du˝ej cz´Êci swojego majàtku za granic´. Wywieziono cz´Êç akt tych instytucji, zapasy gotówki, papiery wartoÊciowe. Du˝a cz´Êç aktywów – kredyty – straci∏a jakàkolwiek wartoÊç. Przedsi´biorstwa–kredytobiorcy
zosta∏y zniszczone, zamkni´te lub przej´te w zarzàd komisaryczny bàdê powierniczy. Dotyczy∏o to szczególnie przedsi´biorstw ˝ydowskich, które zgodnie
z doktrynà nazistowskà nie mia∏y racji bytu. Powiernicy lub zarzàdcy komisaryczni przedsi´biorstw–d∏u˝ników
cz´sto nie uznawali przedwojennych kredytów za zobowiàzania, które mieliby sp∏acaç. Równie˝ kredyty
udzielone osobom fizycznym cz´sto okazywa∏y si´ nieÊciàgalne – d∏u˝nicy zgin´li, przebywali w obozach jenieckich lub na emigracji, stracili ca∏y majàtek w dzia∏aniach wojennych. Dodatkowym problemem by∏o
Êciàgni´cie nale˝noÊci od d∏u˝ników, którzy w efekcie
wcielenia ziem zachodnich do Rzeszy mieli siedzib´
lub miejsce zamieszkania w Rzeszy.
Wszystkie instytucje kredytowe mia∏y problemy
z p∏ynnoÊcià, które rozpocz´∏y si´ jeszcze przed 1 wrzeÊnia. Narastajàca ÊwiadomoÊç nieuniknionego konfliktu zbrojnego z Niemcami, kolejne napi´cia wywo∏ane
przez ekspansyjnà polityk´ III Rzeszy (Anschluss Austrii, zaj´cie Sudetów, a nast´pnie ca∏ej Czechos∏owacji, wreszcie pogró˝ki skierowane bezpoÊrednio pod
adresem Polski) powodowa∏y panik´ wÊród osób posiadajàcych wk∏ady, w nast´pstwie czego banki traci∏y du˝à cz´Êç depozytów. W celu zabezpieczenia dzia∏alnoÊci banków w pierwszym okresie wojny wprowadzano
moratoria i ograniczenia wyp∏at.
Dotkliwym ciosem dla bankowoÊci by∏a ewakuacja
Banku Polskiego. Jego w∏adze, podejmujàc decyzj´
o ewakuacji, zadecydowa∏y o wywiezieniu du˝ej cz´Êci
aktywów – w tym zasobów z∏ota. Ewakuowano równie˝
akta bankowe (co wprowadzi∏o dodatkowy chaos
5 Ibidem.
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w bankowoÊci) oraz matryce do drukowania banknotów. Powodem wywiezienia tych ostatnich by∏a ch´ç
zapobie˝enia nadmiernej emisji pieniàdza przez okupanta w celu finansowania wojny. Decyzja ta do tej pory wywo∏uje wàtpliwoÊci ekonomistów co do jej s∏usznoÊci6.
Poczàtkowo wojska niemieckie dokonywa∏y p∏atnoÊci w markach, jednak Reichsbank by∏ przeciwny
zwi´kszaniu obrotu pieni´˝nego na potrzeby prowadzonej wojny. Poniewa˝ na zajmowanych terenach nie
znajdowano wystarczajàcej iloÊci polskich z∏otych,
zdecydowano si´ na utworzenie instytucji, które mia∏y
organizowaç obrót pieni´˝ny na okupowanych obszarach. By∏y to Kredytowe Kasy Rzeszy Niemieckiej
(Reichskreditkassen, RKK). Emitowa∏y one asygnaty
nominowane w reichsmarkach7. Asygnaty zosta∏y podniesione do rangi prawnego Êrodka p∏atniczego na terenach zaj´tych przez wojska niemieckie; zastosowano
kurs wymiany 1 RM = 2 z∏. Stosunkowo szybko – pomi´dzy paêdziernikiem a grudniem 1939 r. – podj´to
decyzj´ o wprowadzeniu marki jako Êrodka p∏atniczego
na terenach w∏àczonych do Rzeszy oraz wycofania z∏otego i asygnat z obiegu. Rozwiàzanie takie – wobec
sprzeciwu Dyrekcji Reichsbanku, która obawia∏a si´ negatywnych skutków powi´kszenia obiegu pieni´˝nego
dla gospodarki samej Rzeszy – nie mog∏o byç zastosowane w GG. Poniewa˝ jednak nie istnia∏a instytucja
emitujàca Êrodki pieni´˝ne, pozostawiono RKK jako jej
namiastk´ w pierwszym, przejÊciowym okresie.
W niemieckiej polityce gospodarczej wobec tego
terenu brakowa∏o miejsca na dzia∏alnoÊç polskich instytucji kredytowych. Okupant nastawiony by∏ przede
wszystkim na osiàgni´cie doraênych korzyÊci – g∏ównie w wyniku rabunku. W bankowoÊci s∏u˝y∏y temu
mi´dzy innymi tzw. Devisenschutzkommandos, które
mia∏y za zadanie 'zabezpieczenie' wszelkich wartoÊci
dewizowych przechowywanych w polskich bankach8.
Zgodnie z ideologià nazistowskà pierwszà fal´ represji skierowano przeciwko ˚ydom. Przede wszystkim starano si´ usunàç z gospodarki osoby, które
w myÊl ustaw norymberskich – formalnie nieobowiàzujàcych jeszcze na terenie GG – uznawano za ˚ydów.
Jeszcze przed wprowadzeniem jakichkolwiek przepisów rozpocz´to odbieranie mienia ludziom pochodzenia ˝ydowskiego. SpoÊród instytucji kredytowych
6 Por. F. M∏ynarski: Wspomnienia. Warszawa 1971, s. 414- 415.
7 Jeszcze przed wojnà planowano zastàpienie w samej Rzeszy monet asygnatami; by∏y one ju˝ wydrukowane, dlatego szybko mog∏y zostaç wprowadzone
do obiegu. K. Skubiszewski: Pieniàdz na terytorium okupowanym. Studium
prawnomi´dzynarodowe ze szczególnym uwzgl´dnieniem polityki niemieckiej.
Poznaƒ 1960, s. 68-71.
8 Z. Landau, J. Tomaszewski: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Historia i rozwój 1870 – 1970. Warszawa 1970, s. 207.
9 Termin „likwidacja” nie oznacza w przypadku ˝ydowskich instytucji kredytowych likwidacji w rozumieniu Kodeksu handlowego. Oznacza raczej fizycznà likwidacj´ instytucji, bez sp∏aty jej zobowiàzaƒ. Autor nie dotar∏ do ˝adnych dokumentów opisujàcych sposób przeprowadzenia „likwidacji” ˝ydowskich banków, nie ma równie˝ wzmianek o przej´ciu ich majàtku przez zarzàdców powierniczych bàdê komisarycznych.
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w Generalnym Gubernatorstwie zlikwidowano9, na
podstawie przynale˝noÊci narodowoÊciowej w∏aÊcicieli, przede wszystkim ˝ydowskie spó∏dzielnie kredytowe, dosyç dobrze rozwini´te na ziemiach polskich. Likwidacji uleg∏y równie˝ domy bankowe. Brak jest oficjalnych statystyk, okreÊlajàcych dok∏adnà liczb´
przedsi´biorstw bankowych uznanych za ˝ydowskie.
Brak równie˝ opisu okolicznoÊci przej´cia bàdê likwidacji takich przedsi´biorstw. Prawdopodobnie wi´kszoÊç z nich zosta∏a „na dziko” obrabowana lub zlikwidowana przez gorliwych urz´dników niemieckich. Nie
mo˝na równie˝ wykluczyç udzia∏u polskiego mot∏ochu
w tym „dziele”.
W grupie du˝ych banków niebezpieczeƒstwo likwidacji ze wzgl´du na „˝ydowskie wp∏ywy” zawis∏o
nad Bankiem Handlowym w Warszawie. Jak pisa∏ Stanis∏aw Wachowiak, kierujàcy tà instytucjà w latach
1939–1940: „Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w myÊl ustaw
ju˝ nie w Niemczech, a w „zaj´tych terytoriach polskich” obowiàzujàcych, bank musia∏ byç uwa˝any za
˝ydowski”10.
Niebezpieczeƒstwo likwidacji zawis∏o wkrótce
równie˝ nad pozosta∏ymi instytucjami kredytowymi.
Ju˝ 1 paêdziernika do banków paƒstwowych dotar∏y
decyzje o ich likwidacji. Jako przyczyn´ podawano
brak p∏ynnych lub nadajàcych si´ do up∏ynnienia aktywów. Ze wzgl´du na du˝y napór ludnoÊci, szczególnie
na PKO, zezwolono na kontynuowanie wyp∏at na rzecz
klientów indywidualnych11.
Zarzàdzono redukcj´ kosztów przedsi´biorstw
bankowych, przede wszystkim zmniejszenie uposa˝eƒ
pracowników. Na mocy decyzji w∏adz instytucji kredytowych z list pracowników skreÊlano przede wszystkim osoby, które nie wróci∏y do pracy po zakoƒczeniu
dzia∏aƒ wojennych. Od po∏owy paêdziernika przeprowadzano równie˝ „aryzacj´” banków – instytucje te
musia∏y dostarczaç stosowne dokumenty dotyczàce akcjonariuszy, cz∏onków rady nadzorczej oraz personelu.
Wszyscy pracownicy pochodzenia ˝ydowskiego zostali
zwolnieni z pracy12.
Wznowienie dzia∏alnoÊci przez instytucje kredytowe w normalnym zakresie nie wchodzi∏o w gr´. Zarówno w∏adze niemieckie, jak i kierownictwo banków zdawa∏y sobie spraw´, ˝e konieczne jest utrzymanie w mocy przepisów ograniczajàcych wyp∏aty. Ju˝ od poczàtku paêdziernika 1939 r. odbywa∏y si´ konferencje pomi´dzy w∏adzami nadzorczymi a przedstawicielami
10 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), zespó∏ Wachowiakowie (dalej AAN
Wachowiakowie), t. 19, s. 9, Z. Landau, J. Tomaszewski: Bank Handlowy …,
op.cit., s. 218.
11 AAN, zespó∏ Pocztowa Kasa Oszcz´dnoÊci (dalej AAN PKO), t. 69, s. 104,
Z. Landau: Historia Pocztowej i Powszechnej Kasy Oszcz´dnoÊci. Warszawa
1992, s. 112-113.
12 AAN PKO, t. 5, s. 56; t. 69, ss. 107 – 108, 113, 124; AAN Wachowiakowie,
t. 16, s. 4; t. 19, s. 10; AAN, zespó∏ Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej AAN
BGK), t. 62, s. 136; AAN, zespó∏ Rzàd GG (dalej AAN Rzàd GG), t. 1295, s. 163164; Z. Landau: Historia Pocztowej …, op.cit., s. 124.
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banków; szczególnà wag´ przywiàzywano do sprawy
p∏ynnoÊci instytucji kredytowych. Efektem tych rozmów by∏y przepisy, które zakazywa∏y tygodniowych
wyp∏at z wk∏adów powsta∏ych przed 5 paêdziernika
1939 r. wy˝szych ni˝ 50 z∏ w PKO oraz bankach komunalnych oraz 100 z∏ w pozosta∏ych bankach. Dla wk∏adów powsta∏ych po wymienionej wy˝ej dacie nie
wprowadzono ˝adnych ograniczeƒ. Udzielanie nowych kredytów, jak równie˝ wykorzystanie tych, które
by∏y przyznane jeszcze przed wojnà, wymaga∏o zgody
w∏adz niemieckich13.
Równie˝ od poczàtku paêdziernika 1939 r. w∏adze
niemieckie próbowa∏y dodatkowo ograniczyç dost´p
ludzi pochodzenia ˝ydowskiego do gospodarki. W listopadzie 1939 r. wydano zarzàdzenie, na podstawie
którego zablokowano konta, depozyty i schowki nale˝àce do ˚ydów, nakazano im zgromadzenie swoich lokat bankowych w jednej instytucji. Musieli równie˝
przekazaç do banku ca∏à gotówk´ powy˝ej 2.000 z∏ na
osob´; ka˝da wyp∏ata na rzecz ˚yda powy˝ej 500 z∏
musia∏a wp∏ynàç na jego konto bankowe.
Pierwsze miesiàce okupacji to równie˝ okres penetracji polskiego rynku bankowego przez du˝e banki niemieckie. Ju˝ w paêdzierniku 1939 r. cofni´to decyzj´
o likwidacji Banku Komercjalnego, który polskie Ministerstwo Skarbu postawi∏o w stan likwidacji, po przej´ciu w 1938 r. wi´kszoÊci udzia∏ów w tej instytucji
przez Dresdner Bank. Pojawi∏y si´ równie˝ filie innych
banków z Rzeszy14.

Wprowadzanie nowych elementów systemu
bankowego i jego stopniowe uruchamianie
(listopad 1939 r. – kwiecieƒ 1940 r.)
Zmiana polityki gospodarczej wp∏yn´∏a równie˝ na
zmian´ post´powania administracji niemieckiej wobec
instytucji kredytowych. Celem polityki pieni´˝nej
i bankowej okupanta w Generalnym Gubernatorstwie,
podobnie jak w przypadku polityki wobec przemys∏u
czy rolnictwa, by∏o wykorzystanie tego terenu do
wsparcia gospodarki III Rzeszy. Aby jednak zapewniç
bankom minimalne mo˝liwoÊci dzia∏ania, konieczne
by∏o uprzednie uporzàdkowanie sektora bankowego.
Powa˝nym problemem banków w pierwszych
miesiàcach okupacji by∏ przede wszystkim brak centralnej instytucji finansowej. W wyniku totalnej ewakuacji Banku Polskiego instytucje kredytowe straci∏y
p∏ynne rezerwy, mo˝liwoÊç refinansowania w∏asnej
dzia∏alnoÊci oraz instytucj´ mogàcà w pewien sposób
wp∏ywaç na polityk´ bankowà okupanta. Pozostawieni
w kraju cz∏onkowie dyrekcji Banku Polskiego nie mieli
takich uprawnieƒ. Wywiezienie z kraju matryc do dru-
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kowania pieni´dzy – choç w zamyÊle mia∏o przeciwdzia∏aç nadmiernej emisji pieniàdza przez w∏adze okupacyjne, a przez to inflacji – uderzy∏o przede wszystkim w ludnoÊç polskà. Plany hitlerowskie dotyczàce finansowania wojny przewidywa∏y pozostawienie miejscowych banków centralnych i walut oraz poddanie
ich Êcis∏emu niemieckiemu nadzorowi – taki scenariusz zrealizowano w innych okupowanych przez
Niemców krajach.
èróde∏ utworzenia Banku Emisyjnego w Polsce nale˝y doszukiwaç si´ nie tyle w decyzjach podejmowanych przez w∏adze GG, ile w planach najwy˝szych
w∏adz Rzeszy. W listopadzie i grudniu 1939 r. odby∏y
si´ spotkania w∏adz GG z Göringiem. Podczas tych rozmów zaproponowano utworzenie w miejsce Banku Polskiego odr´bnego Banku Emisyjnego (Emissionsbank)
w Warszawie. Dyrekcja Reichsbanku zadeklarowa∏a gotowoÊç wykorzystania w tym celu Fritza Paerscha
(cz∏onka przedwojennej dyrekcji Reichsbanku), który
od poczàtku wojny zajmowa∏ stanowisko w dyrekcji
Kredytowych Kas Rzeszy. Zastrze˝ono jednak usuni´cie z nowych banknotów god∏a oraz innych polskich
oznaczeƒ narodowych. Pozostawiono stosunek wymiany z∏otego do marki jak 2:1, co oznacza∏o wymian´ starej waluty do nowej w stosunku 1:115. Niemieckie kr´gi gospodarcze nalega∏y na jak najszybsze utworzenie
tej instytucji, gdy˝ zale˝a∏o im na wycofaniu z obiegu
asygnat Kredytowych Kas Rzeszy Niemieckiej oraz
reichsmarek.
Polacy równie˝ rozwa˝ali za∏o˝enie zast´pczej instytucji emisyjnej. Obawiano si´, ˝e okupant wykorzysta istniejàce Kredytowe Kasy Rzeszy Niemieckiej
(Reichskreditkassen) i „zaleje” rynek swojà walutà –
asygnatami RKK. W∏adze niemieckie, zaj´te poczàtkowo „zagospodarowywaniem” ziem w∏àczonych do Rzeszy, nie podejmowa∏y rozmów na temat polskiej inicjatywy. Dopiero na poczàtku listopada 1939 r. dosz∏o do
powa˝niejszych rozmów, podczas których strona polska wysun´∏a wiele daleko idàcych postulatów – m. in.
za˝àdano, aby nowa instytucja by∏a instytucjà polskà
oraz by nowe banknoty by∏y jak najbardziej podobne do
banknotów Banku Polskiego i mia∏y tekst wy∏àcznie po
polsku. Po kilku dniach rozmowy zosta∏y przerwane.
Nawiàzano je dopiero w po∏owie grudnia 1939 r., kiedy
zaproponowano Feliksowi M∏ynarskiemu oraz Janowi
Kozie∏∏owi kierownictwo nowo utworzonej instytucji,
przekazujàc im jednoczeÊnie jej gotowy statut. Ostatecznie rozporzàdzenie, na podstawie którego utworzono Bank Emisyjny w Polsce, zosta∏o podpisane 15 grudnia 1939 r.
W po∏owie grudnia wydano równie˝ przepisy powo∏ujàce Urzàd Nadzoru Bankowego (UNB), jednak ze
wzgl´du na spory kompetencyjne nie podjà∏ on dzia∏al15 Instytut Pami´ci Narodowej - Komisja Âcigania zbrodni przeciwko Narodo-

13 AAN PKO, t. 69, ss. 84 – 85, 89; AAN Rzàd GG, t. 1295, s. 75 – 76, 164.
14 Cz. ¸uczak: Polska i Polacy …, op.cit., s. 244-245.

wi Polskiemu, zespó∏ Fotokopia Dziennika Hansa Franka (dalej Dz.H.F), Tagebuch I/1939, t. 1, s. 33.
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noÊci. Dopiero du˝e zmiany w uprawnieniach kierownika tego urz´du, wprowadzone w póêniejszych miesiàcach, sprawi∏y, ˝e nadzoru nad bankami podjà∏ si´
Fritz Paersch, który jednoczeÊnie zosta∏ dyrygentem
(nadzorcà) Banku Emisyjnego w Polsce.
Paêdziernik i listopad 1939 r. to miesiàce najwi´kszego zam´tu w bankowoÊci polskiej. Nie wiadomo by∏o, które banki i w jakim zakresie ostatecznie rozpocznà dzia∏alnoÊç. Dotyczy∏o to szczególnie najwi´kszych
przedwojennych banków. Po∏o˝enie banków paƒstwowych i publicznych nie napawa∏o optymizmem. Okupant rozwa˝a∏ utworzenie nowej instytucji paƒstwowej
GG. Stàd prawdopodobnie wynikajà podj´te przez
Niemców próby likwidacji przedwojennych instytucji.
Wysi∏ki te by∏y jednak ma∏o zdecydowane, stosunkowo
szybko zrezygnowano z tych planów, przynajmniej
w przypadku niektórych instytucji. Sytuacja banków
paƒstwowych zosta∏a ostatecznie ustabilizowana na
prze∏omie lat 1939–1940. Za wykorzystaniem istniejàcych instytucji mog∏y przemawiaç przynajmniej dwa
argumenty. Po pierwsze, banki paƒstwowe zosta∏y potraktowane jako banki rzàdowe GG; po drugie, w tej sytuacji ∏atwiejsze i bardziej efektywne by∏o wykorzystanie instytucji, które mia∏y zaufanie polskiej ludnoÊci,
ni˝ tworzenie i organizowanie nowej, z za∏o˝enia niemieckiej instytucji16. Ostatecznie zdecydowano si´ na
uruchomienie Banku Gospodarstwa Krajowego (najwi´kszej polskiej przedwojennej instytucji, znajdujàcej
si´ w stosunkowo najlepszej sytuacji), Paƒstwowego
Banku Rolnego (wyspecjalizowanego w obs∏udze rolnictwa) oraz Banku Akceptacyjnego. Nie zosta∏y dopuszczone do dzia∏alnoÊci Pocztowa Kasa Oszcz´dnoÊci oraz Polska Kasa Opieki – oficjalnie ze wzgl´du na
du˝e straty wywo∏ane wojnà.
Nie zlikwidowano przedwojennej instytucji centralnej – Bank Polski istnia∏ pod kierownictwem przedwojennego cz∏onka dyrekcji – Boles∏awa Oczechowskiego. Póêniej mianowano jeszcze komisarza rzàdowego dla tej instytucji – Niemca – Oskara Sladeczk´. Powodem utrzymania Banku Polskiego by∏o pozostawienie w r´kach Niemców karty przetargowej w negocjacjach o odzyskanie z∏ota tej instytucji przechowywanego we francuskiej kolonii17.
W tym okresie zacz´to równie˝ wycofywaç si´
z prób likwidacji jednego z najwi´kszych banków, który uwa˝ano za ˝ydowski – Banku Handlowego w Warszawie. W∏adze niemieckie zadowoli∏y si´ wyt∏umaczeniem, ˝e wi´kszoÊç akcji Banku Handlowego nale˝a∏a do Banku Cukrownictwa. Wymuszono jednak dymisj´ ˝ydowskich cz∏onków Rady Banku18.
Utworzenie nowego Zwiàzku Banków, zwanego
przez Niemców Verband der Finanzinstitute, Êwiad16 Cz. ¸uczak: Polityka ludnoÊciowa …, op.cit., s. 303.
17 Ibidem, s. 303-304.
18 S. Wachowiak: Czasy które prze˝y∏em. Warszawa 1991, s. 183; AAN Rzàd
GG, t. 1295, s. 72.
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czy∏o o ch´ci znormalizowania sytuacji w bankowoÊci.
Instytucja ta mia∏a reprezentowaç „wszystkie banki
paƒstwowe, prywatne i komunalne”19. Jako jej cel
okreÊlono „koordynacj´ dzia∏alnoÊci poszczególnych
banków pod kàtem uproszczenia i usprawnienia technicznej strony ich dzia∏alnoÊci”20. Zwiàzek pe∏ni∏ wobec w∏adz niemieckich funkcj´ doradczà – przekazywa∏
opinie kó∏ bankowych o proponowanych przez Niemców rozwiàzaniach, ewentualnie samodzielnie proponowa∏ pewne rozwiàzania.
Po∏owa grudnia to równie˝ czas, kiedy – mimo zamkni´cia oficjalnej gie∏dy – o˝ywia si´ handel polskimi
papierami wartoÊciowymi. Poczàtkowo odbywa∏ si´ on
„na dziko”. Indywidualni kontrahenci zawierali transakcje za pomocà og∏oszeƒ w gazecie, finalizowali je
w trakcie spotkaƒ w umówionych miejscach. Wi´kszoÊç du˝ych banków w Warszawie uruchomi∏a biura
komisowej sprzeda˝y i kupna tych walorów. Oficjalne
zezwolenie w∏adz niemieckich na prowadzenie handlu
papierami wartoÊciowymi zosta∏o wydane dopiero
w koƒcu stycznia 1940 r.
Poczàtek 1940 r. to pojawienie si´ bardzo powa˝nego zagro˝enia dla gospodarki w GG. Wycofanie polskich
z∏otych z obiegu na ziemiach w∏àczonych do Rzeszy
i ZSRR oraz ograniczenia w ich wymianie na nowà walut´ sprawi∏y, ˝e na teren GG zacz´∏y w du˝ych iloÊciach
nap∏ywaç z∏ote. Zjawisko to, w po∏àczeniu z reglamentacjà towarów, niekontrolowanym wypuszczaniem pieni´dzy na rynek przez opuszczajàce kraj w∏adze polskie
oraz stopniowà utratà zaufania ludnoÊci do pieniàdza,
powodowa∏o zagro˝enie inflacjà. W∏adz okupacyjne
podj´∏y dzia∏ania zmierzajàce do zminimalizowania negatywnych skutków dla gospodarki GG. Pierwszym krokiem by∏o wycofanie z obiegu banknotów o najwi´kszych nomina∏ach – 100- i 500-z∏otowych. W celu zapewnienia gospodarce wystarczajàcej liczby banknotów
o wi´kszych nomina∏ach przystàpiono od 1 lutego 1940 r.
do wypuszczania na rynek uprzednio zdeponowanych
stuz∏otówek opatrzonych stemplem „Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete”.
Deponowanie banknotów o wy˝szych nomina∏ach
oraz przymusowe depozyty ludnoÊci ˝ydowskiej sprawi∏y, ˝e na poczàtku 1940 r. banki zacz´∏y rozporzàdzaç znacznymi kwotami.

Stabilizacja (kwiecieƒ 1940 r. – maj 1942 r.)
Od poczàtku 1940 r. sytuacja w bankowoÊci stopniowo
si´ normalizowa∏a; nie pojawia∏y si´ nowe zagro˝enia
dla egzystencji polskich instytucji bankowych. Za dat´
19 W przeciwieƒstwie do przedwojennego Zwiàzku Banków w Polsce, który
reprezentowa∏ wy∏àcznie interesy prywatnych banków akcyjnych. W. Morawski: S∏ownik historyczny bankowoÊci polskiej do 1939 r. Warszawa 1998, s.
186-188.
20 AAN PKO, t. 69, s. 158.
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ostatecznego za˝egnania niebezpieczeƒstwa nale˝y
uznaç poczàtek kwietnia 1940 r., kiedy dzia∏alnoÊç rozpocz´∏y dwie instytucje o du˝ym znaczeniu dla bankowoÊci: Bank Emisyjny w Polsce oraz Urzàd Nadzoru
Bankowego dla Generalnego Gubernatorstwa. Instytucje kredytowe mog∏y rozpoczàç normalnà – jak na warunki wojenne – dzia∏alnoÊç. Powsta∏a równie˝, w ramach Urz´du Generalnego Gubernatora, instytucja zajmujàca si´ okreÊlaniem warunków pracy banków
w GG. Szczególnie wa˝ne dla ca∏ej póêniejszej polityki
bankowej by∏o wprowadzenie unii personalnej pomi´dzy bankiem centralnym a instytucjà nadzorczà, pozwalajàce na dopasowanie polityki bankowej i monetarnej, w wyniku czego osoba ta mia∏a równie˝ wp∏yw
na kszta∏towanie polityki gospodarczej.
G∏ówny cel polityki bankowej w GG by∏ jasno
okreÊlony – wsparcie Êwiadczeƒ gospodarki tego obszaru na rzecz gospodarki wojennej Rzeszy (w∏àczajàc w to
nie tylko przemys∏ zbrojeniowy, ale równie˝ rolnictwo
oraz budow´ infrastruktury) poprzez pozyskiwanie kapita∏ów koniecznych do ich finansowania. Szczególnie
du˝y nacisk po∏o˝ono na przyrost kapita∏ów, którymi
mog∏yby rozporzàdzaç banki, oraz na czynniki majàce
wp∏ynàç na ten przyrost – na pierwszym miejscu stawiano „wzrost zaufania ludnoÊci do instytucji kredytowych”21.
Jeszcze w 1940 r. wprowadzono przepisy okreÊlajàce na okres okupacji zakres dzia∏alnoÊci banków. Najpilniejszà sprawà dla w∏adz nadzorczych by∏o oddzielenie na ca∏ym terytorium GG operacji bankowych
sprzed 1 wrzeÊnia 1939 r. (zwanych „Altgeschäft') od
póêniejszych („Neugeschäft”). Mia∏o to na celu zabezpieczenie „nowych wk∏adów' przed wykorzystaniem
ich do sp∏aty przedwojennych zobowiàzaƒ banków.
Oznacza∏o to z jednej strony stabilizacj´ sytuacji banków, poniewa˝ w ten sposób rozwiàzano ostatecznie –
przynajmniej na czas wojny – spraw´ naporu ludnoÊci
na wyp∏aty przedwojennych wk∏adów (mo˝na by∏o likwidowaç przedwojenne pasywa banków wy∏àcznie ze
Êrodków pochodzàcych z likwidacji przedwojennych
aktywów). Oznacza∏o to jednoczeÊnie postawienie
w stan faktycznej likwidacji (nawet je˝eli formalnie nie
wszcz´to post´powania likwidacyjnego) tych instytucji, które nie otrzyma∏y zezwolenia na dzia∏alnoÊç
w nowym rachunku. Dotyczy∏o to przede wszystkim
Pocztowej Kasy Oszcz´dnoÊci.
Dla niemieckiej polityki gospodarczej wprowadzenie podzia∏u na przedwojenne oraz wojenne interesy
banków mia∏o równie˝ du˝e znaczenie, gdy˝ Êrodki
zgromadzone na „nowych rachunkach” mog∏y byç zu˝yte do celów wyznaczonych przez rzàdzàcych III Rzeszà, a nie na sp∏at´ przedwojennych zobowiàzaƒ.
Z drugiej strony przepisy te oznacza∏y dla ludnoÊci
polskiej co najmniej znaczne opóênianie mo˝liwoÊci

korzystania ze Êrodków od∏o˝onych przed wybuchem
wojny, je˝eli nie ich ca∏kowità utrat´ (ludnoÊç pochodzenia ˝ydowskiego znacznie wczeÊniej zosta∏a pozbawiona swoich oszcz´dnoÊci z∏o˝onych w bankach).
Stosunkowo szybko okreÊlono równie˝ ramy inwestowania Êrodków gromadzonych przez banki. Poczàtkowo okreÊlono je nast´pujàco: 30% nowych wk∏adów
jako rezerwy p∏ynne I stopnia (zapasy kasowe, wk∏ady
w Banku Emisyjnym w Polsce itp.); kolejne 40% sumy
wk∏adów (tzw. rezerwy p∏ynne II stopnia) mog∏o byç
ulokowane w warrantach, wekslach i czekach akceptowanych przez Bank Emisyjny w Polsce oraz w papierach wartoÊciowych wyemitowanych przez GG lub jego
instytucje. W listopadzie 1940 r. zmieniono je do wysokoÊci: 25% ogólnej sumy nowych wk∏adów jako rezerwy p∏ynne I stopnia, rezerwy p∏ynne II stopnia – 40%
tej kwoty22.
Efektem polityki okreÊlonej w opisanych powy˝ej
przepisach by∏o utrzymywanie wysokiego stopnia
p∏ynnoÊci w instytucjach kredytowych (ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa) oraz skierowanie du˝ego strumienia
pieni´˝nego w instrumenty finansowe GG. Ârodki uzyskane w ten sposób by∏y przeznaczane bezpoÊrednio
lub poÊrednio na finansowanie wojny.
Kolejnym krokiem w celu wykorzystania potencja∏u finansowego by∏o okreÊlenie wysokoÊci stóp procentowych. Na obszarze obj´tym okupacjà, przy reglamentacji ˝ywnoÊci i istnieniu czarnego rynku oraz polityce
”rzàdu„ zmierzajàcej do jak najwi´kszego wykorzystania tego obszaru musia∏y wyst´powaç zjawiska inflacyjne (cz´Êciowo ukryte). Okupantowi zale˝a∏o na jak
najtaƒszym pozyskaniu kapita∏u. Dlatego w grudniu
1940 r. ukaza∏y si´ przepisy okreÊlajàce maksymalne
stopy procentowe naliczane od wk∏adów nale˝àcych
do osób niezajmujàcych si´ zawodowo czynnoÊciami
bankowymi.
Wk∏ady za∏o˝one po 1.09.1939 r. w zale˝noÊci od
rodzaju mog∏y mieç oprocentowanie od 1% od 3%
w stosunku rocznym. Wk∏ady przedwojenne nie by∏y
oprocentowane. Przepisy te nie wprowadza∏y oprocentowania kredytów. W∏adze nadzorcze planowa∏y wprowadzenie takich unormowaƒ, jednak nigdzie nie natrafiono na wzmianki o rozwiàzaniach tej kwestii. Obni˝enie stóp procentowych pobieranych od kredytów mog∏o byç poÊrednio spowodowane poprzez wprowadzenie powy˝szych przepisów, jednak najwi´kszy na to
wp∏yw mog∏y mieç naciski w∏adz niemieckich. Podobnie jednak jak omówione poprzednio regulacje prawne,
równie˝ one uderza∏y przede wszystkim w ludnoÊç
polskà, która traci∏a w ca∏oÊci odsetki od lokat przedwojennych, niewiele równie˝ zyskiwa∏a na lokatach za∏o˝onych po 1.09.1939 r., co przy inflacji panujàcej
w GG powodowa∏o utrat´ realnej si∏y nabywczej. Dodatkowym problemem by∏o znaczne zubo˝enie ludno-

21 Cz. ¸uczak: Polska i Polacy …, op.cit., s. 246.

22 AAN Rzàd GG, t. 1342, s. 105-109.
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Êci. Odbija∏o si´ to niekorzystnie na wysokoÊci kapita∏ów gromadzonych w instytucjach kredytowych oraz
na efektach polityki bankowej, które z pewnoÊcià nie
by∏y osiàgane. Czysto hipotetyczne sà rozwa˝ania, czy
w przypadku stosowania wy˝szych stóp procentowych
uda∏oby si´ Niemcom sk∏oniç ludnoÊç polskà w czasie
wojny do sk∏adania swoich oszcz´dnoÊci w bankach.
Nie tylko czynniki wewn´trzne wp∏ywa∏y na destabilizacj´ ˝ycia gospodarczego w GG. Du˝e znaczenie
mia∏y ró˝nego rodzaju Êwiadczenia na rzecz Rzeszy,
które przekracza∏y mo˝liwoÊci tego obszaru. Nadmierne obcià˝enie Generalnego Gubernatorstwa Êwiadczeniami, zmniejszanie obrotu towarowego i jednoczeÊnie
zwi´kszenie obrotu pieni´˝nego (zjawiska te wyst´powa∏y razem, gdy˝ pokryciem emisji pieniàdza by∏y zobowiàzania Rzeszy wobec GG) powodowa∏y powi´kszanie si´ zjawisk inflacyjnych, co niekorzystnie wp∏ywa∏o na gospodark´. W∏adze GG nie by∏y w stanie przekonaç w∏adz Rzeszy do dostosowania wywozu towarów do mo˝liwoÊci tego obszaru.
Skutkiem polityki pieni´˝nej prowadzonej przez
Bank Emisyjny w Polsce by∏o znaczne zwi´kszenie
obiegu (pi´ciokrotnie w okresie od 31 grudnia 1940 r.
do 18 stycznia 1945 r.). GG zajmowa∏o w Europie drugie miejsce pod wzgl´dem wzrostu wielkoÊci obiegu.
Wyprzedza∏a je jedynie Grecja (wzrost obiegu o 213 razy, w przypadku tego kraju mo˝na wi´c mówiç o fazie
hiperinflacji)23. Niemcom zale˝a∏o na niedopuszczeniu
do hiperinflacji, poniewa˝ zjawisko to utrudnia∏o w∏aÊciwe funkcjonowanie gospodarki. Wydawane by∏y
wi´c zarzàdzenia o charakterze deflacyjnym – uniemo˝liwienie wykorzystania Êrodków pieni´˝nych na
inwestycje, przymusowe po˝yczki, ograniczenie w korzystaniu z kredytu czy zamra˝anie pieni´dzy na kontach bankowych24. Szczególnà wag´ przywiàzywano
do Êciàgni´cia Êrodków pieni´˝nych od ludnoÊci wiejskiej – zdawano sobie spraw´, ˝e posiada ona znaczne
iloÊci gotówki pochodzàce z czarnorynkowego handlu
˝ywnoÊcià. K∏adziono nacisk np. na zwi´kszone Êciàganie wierzytelnoÊci w rolnictwie (w tym przedwojennych kredytów), skracanie terminów p∏atnoÊci itp. Próbowano rozbudowywaç sieç instytucji kredytowych na
wsi, aby w znacznie wi´kszym zakresie wciàgnàç ludnoÊç wiejskà do korzystania z bankowoÊci.
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Oprócz planów dotyczàcych bie˝àcej pracy banków
w czasie prowadzenia dzia∏aƒ wojennych Niemcy
przygotowali równie˝ projekty dotyczàce okresu po
(wygranej przez siebie) wojnie. Ju˝ w paêdzierniku

1940 r. istnia∏a koncepcja przebudowy systemu bankowego w Generalnym Gubernatorstwie („Neuordnung
des Kreditwesens”). Obejmowa∏a ona znacznà redukcj´
liczby banków poprzez likwidacj´ cz´Êci z nich oraz
przej´cie przez banki niemieckie najwi´kszych instytucji kredytowych. Do przej´cia wytypowano: Bank Handlowy w Warszawie SA, Powszechny Bank Zwiàzkowy
SA oraz Powszechny Bank Kredytowy SA; w grupie tej
wymieniono równie˝ Bank Amerykaƒski w Polsce SA.
Oprócz nich w GG mia∏y funkcjonowaç dwa banki paƒstwowe – BGK i PBR – oraz dwie lub trzy instytucje
polskie. Jednà z nich mia∏a byç instytucja utworzona
z fuzji Banku Zwiàzku Spó∏ek Zarobkowych, Warszawskiego Banku Dyskontowego i Banku Zachodniego,
drugà – Bank Towarzystw Spó∏dzielczych. Polskie instytucje kredytowe mia∏y obs∏ugiwaç miejscowà ludnoÊç25.
Instytucje niemieckie po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych otworzy∏y swoje filie wy∏àcznie w Krakowie.
Do dzia∏alnoÊci w Warszawie nie zosta∏y dopuszczone
przez w∏adze nadzorcze, mimo du˝ych nacisków ze
strony Niemców zarzàdzajàcych przedsi´biorstwami
w Warszawie.
Sytuacja taka trwa∏a do 1942 r. Zmiana planów
niemieckich wobec GG – z kraju zamieszkanego przez
Polaków i ˚ydów mia∏o ono staç si´ jednà z prowincji
III Rzeszy, zasiedlonà przez Niemców – spowodowa∏a
zmian´ planów dotyczàcych polskiej bankowoÊci. Jak
wspomina Wachowiak: „W 1942 r. zaczà∏ si´ generalny
szturm na podstawy bankowoÊci polskiej […]. L´k
mnie ogarnà∏, kiedy w roku 1942 zakomunikowa∏ mi
szef nadzoru bankowego dr Paersch, ˝e Minister Gospodarki Funk postawi∏ mu ultimatum na zlikwidowanie
banków polskich wzgl´dnie na sfuzjowanie ich z wielkimi bankami niemieckimi”26. Instytucje polskie nie
by∏y ju˝, zdaniem urz´dników z Berlina, potrzebne. By∏
to wi´c poczàtek wcielania w ˝ycie planów istniejàcych co najmniej od 1940 r. Wachowiak wspomina, ˝e
1 maja 1942 r. odby∏ rozmow´ z cz∏onkiem zarzàdu
Deutsche Banku (instytucji wytypowanej do przej´cia
Banku Handlowego w Warszawie). OÊwiadczy∏ on Wachowiakowi, ˝e „[…] Deutsche Bank, który ma stuletnià
tradycj´, absolutnie nie podziela Êwiatoburczych idei
Funka, o którym mówi∏ z pogardà i nie zamierza wbrew
woli w∏aÊcicieli iÊç na jakieÊ koncepcje fuzji. Musi jednak ze wzgl´dów politycznych a przede wszystkim aby
zyskaç na czasie, ustanowiç w Warszawie obserwatora,
aby upozorowaç, ˝e Deutsche Bank nie sabotuje genialnych pomys∏ów Funka”27.
W 1942 r. w Warszawie pojawili si´ przedstawiciele wszystkich niemieckich banków dzia∏ajàcych w Polsce. Trudno obecnie sprecyzowaç ich obowiàzki jako
obserwatorów. Prawdopodobnie mieli oni za zadanie

23 Cz. ¸uczak: Polityka ludnoÊciowa …, op.cit., s.329.
24 Cz. Madajczyk: Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Warszawa 1970,
t. I., s. 623; Cz. ¸uczak: Polska i Polacy…, op.cit., s. 253.

25 AAN Rzàd GG 1295, s. 60-61.
26 S. Wachowiak, op.cit., s. 308-309.
27 S. Wachowiak, op.cit., s. 309; AAN Wachowiakowie, t. 16, s. 7.
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rozpoznanie rynku warszawskiego oraz zaznajomienie
potencjalnych klientów z instytucjami, które reprezentowali. Na podstawie zachowanych szczàtkowych informacji mo˝na stwierdziç, ˝e przedstawiciele banków
niemieckich raczej nie wykonywali swoich obowiàzków zbyt gorliwie. Wyjàtkiem by∏ „obserwator” Bank
der Deutschen Arbeit, którego zbyt gorliwa praca wywo∏a∏a protesty przedstawiciela UNB w Warszawie,
Maxa Bischofa, oraz pozosta∏ych przedstawicieli.
Na podstawie przedstawionych powy˝ej faktów
mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e plany przej´cia polskich
banków powsta∏y w Rzeszy, chocia˝ trudno powiedzieç, w jakich kr´gach. Byç mo˝e by∏y to plany Ministerstwa Gospodarki Rzeszy. Mo˝liwe równie˝, ˝e powsta∏y w kr´gach bankowych III Rzeszy. Nawet je˝eli
by∏y tworzone przy wspó∏udziale Paerscha, to ich
wprowadzenie w ˝ycie planowano w póêniejszym
okresie, byç mo˝e po zakoƒczonej wojnie. Dotychczasowy sposób prowadzenia polityki bankowej w Generalnym Gubernatorstwie polega∏ na wykorzystaniu
potencja∏u finansowego miejscowej ludnoÊci w celu
finansowania wojny za pomocà polskich instytucji finansowych – prawdopodobnie uznano, ˝e jest to najbardziej efektywny sposób pozyskiwania Êrodków
w okupowanym kraju. Znamienny w tym przypadku
jest opisywany przez Wachowiaka opór najwy˝szych
kr´gów administracji niemieckiej oraz w∏adz najwi´kszych banków III Rzeszy przeciwko planom, które
mia∏y zapewniç tym instytucjom monopol na dzia∏alnoÊç w Generalnym Gubernatorstwie. Mo˝na wymieniç kilka hipotetycznych powodów takiego post´powania. Dla administracji GG wcielenie w ˝ycie tych
planów oznacza∏o ca∏kowità utrat´ wp∏ywów – banki
niemieckie mia∏y centrale w Rzeszy, tam prawdopodobnie by∏aby okreÊlana polityka bankowa. Oznacza∏o to zwolnienie etatów w Rzàdzie Generalnego Gubernatorstwa i przeniesienie przynajmniej cz´Êci
urz´dników na front; pozostali uzyskaliby status ni˝szy od zajmowanego.
Opór niektórych niemieckich kr´gów bankowych
móg∏ wynikaç z niewyjaÊnionej ostatecznie sytuacji na
frontach – w 1941 r. Niemcy i kraje sojusznicze rozpocz´∏y wojn´ z dwiema pot´gami – USA oraz ZSRR. Poczàtkowe sukcesy nie przesàdza∏y jeszcze o wygranej
wojnie. Równie˝ sytuacja prawna instytucji kredytowych wytypowanych do przej´cia nie by∏a ostatecznie
wyjaÊniona. Pozostawa∏a kwestia przedwojennych zobowiàzaƒ banków nie tylko w GG, ale równie˝ na terenach wcielonych do Rzeszy. Czynniki te mog∏y sprawiç, ˝e najwi´ksze instytucje finansowe Niemiec nie
chcia∏y anga˝owaç si´ w dosyç niepewne interesy
w GG. Wachowiak wycofanie si´ z powy˝szych planów
przypisuje Paerschowi: „Wiemy, ˝e przeciwnikiem
tych zamiarów by∏ przede wszystkim umiarkowany
i doÊwiadczony szef nadzoru bankowego. Nie ulega
równie˝ wàtpliwoÊci, ˝e gwa∏townym krokiem by∏
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w tym wzgl´dzie zdecydowany sprzeciw g∏ównie Deutsche Banku„28. Nie bez znaczenia dla osób tworzàcych
polityk´ bankowà by∏o równie˝ zagro˝enie utratà zaufania wk∏adców do instytucji kredytowych przej´tych
przez Niemców29.
Kres planom likwidacji polskiej bankowoÊci po∏o˝y∏ rozwój sytuacji na frontach. Jak pisze Wachowiak:
„Kiedy dekrety likwidacyjne le˝a∏y gotowe w skarbcu dr
Paerscha, nastàpi∏ tak gwa∏towny zwrot szcz´Êcia wojennego, ˝e nigdy Êwiat∏a dziennego ujrzeç nie mia∏y”.

Stabilizacja (marzec 1943 r. – sierpieƒ 1944 r.)
Po zakoƒczeniu niepokojów zwiàzanych z próbà przej´cia polskich banków ˝ycie w instytucjach kredytowych powróci∏o do – okupacyjnej – normy. W okresie
tym daje si´ zauwa˝yç stopniowe zwi´kszanie nacisków w∏adz Rzeszy na coraz bardziej rabunkowà eksploatacj´ GG. Dotyczy∏o to przede wszystkim rolnictwa
oraz obiegu pieni´˝nego. Zwi´kszone, w wyniku dzia∏aƒ wojennych na wschodzie, zapotrzebowanie na gotówk´ wywo∏a∏o znaczny wzrost obiegu pieni´˝nego,
co w po∏àczeniu ze zwi´kszonymi kontyngentami ˝ywnoÊci wywo˝onej z GG do Rzeszy i na front powodowa∏o k∏opoty w gospodarce.
Coraz wi´ksze nak∏ady ponoszone przez GG na
prowadzenie wojny sprawi∏y, ˝e poszczególni cz∏onkowie rzàdu GG poszukiwali dalszych mo˝liwoÊci ich finansowania. Proponowano m. in. zaostrzenie polityki
fiskalnej, przej´cie d∏ugu Rzeszy wobec Banku Emisyjnego w Polsce, b´dàcego podstawà emisji pieniàdza, na
rzecz GG oraz jego oprocentowanie (co mia∏o zwi´kszyç si∏´ przetargowà GG w rozmowach z Rzeszà), jak
równie˝ rezygnacj´ z dotychczasowej polityki finansowania wojny poprzez emisj´ pieniàdza na rzecz rozpisania przymusowej po˝yczki w spo∏eczeƒstwie polskim30. Sprzeciw Paerscha oraz Franka sprawi∏, ˝e propozycje te zosta∏y odrzucone. Kolejna propozycja dotyczàca bankowoÊci – Êciàgni´cie przymusowej po˝yczki
na terenie GG – równie˝ wywo∏a∏a sprzeciw Paerscha.
Jednak pod koniec 1943 r. dosz∏o do rozpisania po˝yczki, której „subskrypcja, mimo niekorzystnego czasu,
przesz∏a bez problemów”31.
W kolejnych miesiàcach gospodarka GG by∏a coraz
bardziej obcià˝ana kosztami prowadzonej wojny. Coraz
wi´ksze zapotrzebowanie wojska na Êrodki p∏atnicze
oraz ˝ywnoÊç powodowa∏o pog∏´bianie si´ trudnoÊci
na rynku oraz znaczny spadek wartoÊci nabywczej
pieniàdza. Próbowano m. in. wp∏ywaç na dowództwo
Wehrmachtu w celu ograniczenia dotychczasowej eks28 AAN Wachowiakowie, t. 16, s. 11.
29 AAN Rzàd GG 1295, s. 62-63.
30 Dz.H.F., Tagebuch I/1943, s. 22-23.
31 Dz.H.F. Arbeitssitzungen 1943, s. 145-154; Tagebuch VI/1943, s. 1225, F.
Skalniak: Bank Emisyjny w Polsce 1939 – 1945. Warszawa 1966, s. 199-200.
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ploatacji GG, jednak nie doprowadzi∏o to do konkretnych rozwiàzaƒ tego problemu. Jedynym rozwiàzaniem
by∏by przywóz zaopatrzenia dla wojsk z Rzeszy, ale
równie˝ tam wyst´powa∏y braki na rynku32.
Wobec bombardowaƒ miast niemieckich przez lotnictwo aliantów rozpocz´∏o si´ równie˝ przenoszenie
z terenu Rzeszy zak∏adów zbrojeniowych. W dziedzinie
bankowoÊci oznacza∏o to koniecznoÊç wypracowania
dodatkowych Êrodków na finansowanie ich dzia∏alnoÊci.
Pojawi∏y si´ równie˝ pierwsze oznaki paniki zwiàzanej ze zbli˝aniem si´ frontu do terenu GG. Zaj´cie
Komisariatu Rzeszy Ukraina spowodowa∏o za∏amanie
tamtejszej waluty – karbowaƒca. GG udzieli∏o Bankowi
Emisyjnemu Komisariatu pomocy, jednak dawa∏o si´
zauwa˝yç pewne zaniepokojenie na terenie GG. Dotyczy∏o to równie˝ bankowoÊci – ludzie zacz´li wycofywaç wk∏ady z banków. W∏adze nadzorcze cz´Êciowo
t∏umaczy∏y to zbli˝ajàcymi si´ Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia33.

Za∏amanie (sierpieƒ 1944 r. – styczeƒ 1945 r.)
Ju˝ od koƒca 1943 r dawa∏o si´ zauwa˝yç symptomy
zbli˝ajàcej si´ kl´ski Niemiec. Wobec dalszych ˝àdaƒ
Rzeszy dotyczàcych udzia∏u GG w finansowaniu wojny
w∏adze GG usilnie próbowa∏y znaleêç Êrodki na ten cel.
Próbowano nawet wykorzystaç do tego celu majàtek ˝ydowski zrabowany w trakcie Holokaustu (proponowano zatrzymanie go do rozporzàdzania przez GG).
Zbli˝anie si´ frontu destabilizowa∏o stopniowo
prac´ instytucji kredytowych. Ju˝ w lipcu dosz∏o do
masowego wycofywania wk∏adów, g∏ównie przez ewakuujàcà si´ ludnoÊç niemieckà oraz niemieckie urz´dy.
Proponowano wprowadzenie ograniczeƒ w wyp∏atach
dla wycofujàcych si´ urz´dów34. Prowadzono dzia∏ania majàce pomóc instytucjom kredytowym w przetrzymaniu runu, jednak nie by∏y one adekwatne do sytuacji. Ze wzgl´du na problemy z p∏ynnoÊcià banki by∏y
zmuszone do zawieszenia wyp∏at.
Za∏amanie polskiej bankowoÊci w Generalnym Gubernatorstwie nastàpi∏o wraz z wybuchem Powstania
Warszawskiego. Zosta∏a sparali˝owana praca wi´kszoÊci central najwi´kszych polskich instytucji kredytowych oraz ∏àcznoÊç pomi´dzy centralami a oddzia∏ami
banków. W wyniku dzia∏aƒ zbrojnych oraz póêniejszej,
systematycznej akcji burzenia w Warszawie zniszczono
32 Dz.H.F. Arbeitssitzungen 1943, s. 225; Tagebuch VI/1943, s. 1410-1420.
33 Dz.H.F. Tagebuch VI/1943, s. 1328.
34 Dz.H.F., Tagebuch V/1944, s. 1, 45-46, 182-184.

oko∏o 75% budynków. Los ten nie ominà∏ równie˝ budynków instytucji kredytowych. Po raz kolejny zosta∏y
zniszczone bàdê splàdrowane akta oraz zasoby banków.
W okresie od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. administracja niemiecka nie podejmowa∏a ju˝ ˝adnych
prób tworzenia nowej polityki gospodarczej, zajmujàc
si´ wy∏àcznie przygotowaniem do ewakuacji rzàdu
oraz instytucji niemieckich. Ostatecznie Urzàd Nadzoru Bankowego, Bank Emisyjny w Polsce oraz banki niemieckie zosta∏y ewakuowane w styczniu 1945 r. na teren Niemiec.

Zakoƒczenie
Polityka bankowa w GG by∏a tworzona i realizowana
przez Fritza Paerscha, b´dàcego w istocie przedstawicielem Reichsbanku w GG. Dzi´ki po∏àczeniu funkcji
kierownika UNB oraz dyrygenta Banku Emisyjnego
w Polsce zachowa∏ on du˝à niezale˝noÊç od urz´dów
GG oraz wi´kszoÊci urz´dów Rzeszy. Pozwala∏o to na
prowadzenie polityki bankowej zbie˝nej z ogólnymi
wytycznymi najwy˝szych w∏adz Rzeszy (nastawionej
na eksploatacj´ miejscowej gospodarki w interesie gospodarki wojennej Rzeszy), jednak z zastosowaniem
elementów uwzgl´dniajàcych specyfik´ okupowanego
obszaru (przede wszystkim dà˝enie do wykorzystania
miejscowych instytucji kredytowych, uwzgl´dnianie
trudnoÊci, które dotkn´∏y bankowoÊç po wybuchu wojny). Polityka ta by∏a okreÊlana przez przedstawicieli
polskiej bankowoÊci jako ”umiarkowana” i spotyka∏a
si´ z pozytywnymi ocenami kr´gów bankowych.
W opinii autora, polityka prowadzona przez Paerscha
oraz polityka w∏adz polskich banków by∏y zbie˝ne
w przynajmniej jednym punkcie – w obu przypadkach
by∏a to polityka krótkoterminowa i pozostawia∏a rozstrzygni´cie najwa˝niejszych kwestii (przede wszystkim kwestii istnienia polskich instytucji kredytowych)
do czasu zakoƒczenia wojny. Paersch stanowi∏ pewnego rodzaju bufor pomi´dzy w∏adzami Rzeszy a w∏adzami polskich instytucji kredytowych. Znane sà przypadki, kiedy ostro sprzeciwia∏ si´ ˝àdaniom urz´dów
Rzeszy mogàcym zagroziç egzystencji instytucji kredytowych w GG. Zdarza∏o si´ równie˝, ˝e nie reagowa∏
na poczynania polskich instytucji kredytowych
sprzeczne z prawem bankowym obowiàzujàcym w GG.
Ze swojej strony instytucje kredytowe wspó∏pracowa∏y z Paerschem w celu wype∏nienia za∏o˝eƒ polityki finansowej GG, przede wszystkim w zakresie subskrypcji papierów wartoÊciowych GG oraz finansowania
dzia∏alnoÊci okupanta.
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