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UWAGI WSTÊPNE

Intensywny rozwój socjologii gospodarki sk³ania do refleksji nad jej genez¹.
Pisz¹c o genezie tej nauki, wskazuje siê na podstawy teoretyczne zawarte w dzie³ach klasyków socjologii, m.in. A. Comtea, E. Durkheima, M. Webera, T. Parsonsa, K. Marksa oraz klasyków ekonomii  A. Smitha, D. Ricardo. Cenny dorobek intelektualnych róde³ socjologii gospodarki stanowi¹ prace klasyków polskiej socjologii, m.in. L. Krzywickiego, S. Rychliñskiego, T. Szczurkiewicza,
S. Ossowskiego.
Celem niniejszych rozwa¿añ jest zaprezentowanie dorobku intelektualnego
Ludwika Krzywickiego, stanowi¹cego integraln¹ czêæ problematyki socjologii
gospodarki. Badaniem afiliacji pomiêdzy zjawiskami gospodarczymi a spo³ecznymi zajmuje siê przez ca³y okres swojej dzia³alnoci naukowo-badawczej. Zjawiska te wzajemnie siê warunkuj¹ na zasadzie sprzê¿enia zwrotnego. Krzywicki
krytycznie odnosi siê do autorów prac, którzy lekcewa¿yli wp³yw czynników ekonomicznych na kszta³t ¿ycia spo³ecznego. Krytycznej analizie poddaje pogl¹dy
socjologiczne H. Spencera w kwestii dotycz¹cej czynników determinuj¹cych ¿ycie
spo³eczne. Nie sposób teraz  stwierdza autor  pisaæ w tym duchu socjologiê,
w jakim pisze j¹ Spencer, mianowicie usuwaj¹c z niej zupe³nie rozwój stosunków
ekonomicznych1. Koncepcja Krzywickiego jest w pewnym sensie zgodna z po1
L. Krzywicki, Materialistyczne pojmowanie dziejów ludzkoci [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 2, Warszawa 1958, s. 174.
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gl¹dami J. K. von Rodbertusa, który uwa¿a³, ¿e im wiêksza wytwórczoæ pracy,
tym bogatsze ¿ycie duchowe i umys³owe pewnego narodu2. Koherencja tych zjawisk, stwierdza Krzywicki, odnosi siê nie tylko do sfery produkcji. Zjawiska spo³eczne s¹ uzale¿nione od innych sfer dzia³alnoci gospodarczej, tj. wymiany i podzia³u tak czêsto marginalizowanych przez socjologów.
Szczególnie wiele miejsca Krzywicki powiêca socjologicznej interpretacji
pieni¹dza, inflacji, w³asnoci, analizuj¹c je w ujêciu rozwojowym. Uwa¿a bowiem,
i¿ istotê i spo³eczn¹ funkcjê tych zjawisk mo¿na poznaæ wówczas, kiedy zrozumiemy postêp dziejowy ich powstawania i ewolucji.
PIENI¥DZ

Pieni¹dz jest zjawiskiem tak powszechnym, ¿e jego obecny kszta³t oraz spo³eczne funkcje uznaje siê za rzecz naturaln¹ i oczywist¹. Badania dotycz¹ce istoty
i spo³ecznych funkcji pieni¹dza wskazuj¹ na cis³y zwi¹zek pomiêdzy poziomem
rozwoju cywilizacyjnego spo³eczeñstwa a jego formami. Krzywicki podkrela, i¿
pieni¹dz w obecnym kszta³cie jest kategori¹ specyficzn¹, w³aciw¹ dla obecnego
rozwoju cywilizacyjnego. Zatem jest nonikiem przemian zachodz¹cych w dziejach ludzkoci. W realiach gospodarki naturalnej pieni¹dz nie wystêpowa³. Sporadycznie dokonywano wymiany produktu na produkt. Zdaniem Krzywickiego,
geneza wymiany tkwi w zró¿nicowanych warunkach przyrodniczych rodowiska.
W d³ugotrwa³ym procesie rozwoju wymiany pieni¹dz pocz¹tkowo wystêpowa³
w formie towaru, od muszli, byd³a, zbo¿a po kruszce, monety i pieni¹dze papierowe. Dowodzi tego  pisze Krzywicki  i lingwistyka, wskazuj¹c, ¿e pecunia (pieni¹dz) pochodzi od pecus (byd³o)3. Jeden z produktów uzyska³ rangê powszechnie akceptowanego rodka wymiany, czyli sta³ siê towarempieni¹dzem. Najczêciej by³ to towar powszechnie poszukiwany, bêd¹cy obiektem subiektywnego
³aknienia. O wartoci danego produktu decydowa³y okrelone w³aciwoci, takie
jak rzadkoæ oraz spo³eczne zapotrzebowanie. Je¿eli z jakiego powodu towar
pieni¹dz traci³ czêæ swojej wartoci, to móg³ byæ zawsze wykorzystany jako dobro u¿ytkowe. W ustroju kapitalistycznym powsta³ wolny rynek, gospodarka pieniê¿na i komercjalizacja ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Forma wymiany towaru za towar okaza³a siê skomplikowana i absorbuj¹ca du¿o czasu. Wzglêdy praktyczne spowodowa³y, ¿e funkcje ogólnego ekwiwalentu zaczê³y pe³niæ kruszce
szlachetne, takie jak srebro i z³oto. Kruszce te wyeliminowa³y z wymiany mniej
wygodne ekwiwalenty i sta³y siê pieniêdzmi. Zanim wyst¹pi³y na rynku jako pieni¹dze, wczeniej wystêpowa³y jako towary, które dziêki w³aciwociom fizycznym, takim jak trwa³oæ, du¿a wartoæ, ma³a objêtoæ i waga, by³y najlepiej
2
3

Tam¿e, s. 170.
L. Krzywicki, Geneza pieniêdzy [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 5, Warszawa 1960, s. 343.
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przystosowane do pe³nienia spo³ecznej funkcji. Jednak¿e iloæ pieniêdzy kruszcowych przy niewielkiej produkcji z³ota i srebra by³a ograniczona i czêsto nie wystarcza³a na potrzeby rosn¹cego rynku. Kruszce przesta³y byæ najdogodniejsz¹
form¹ pieni¹dza. Zosta³y wiêc zast¹pione przez pieni¹dze papierowe wymienialne na z³oto. Pocz¹tkowo by³y to kwity emitowane przez z³otników. W miarê rozwoju banków depozytowych praktykê tê upowszechniali bankierzy. Ci za przyjmowali za wynagrodzeniem ruchomy maj¹tek, np. klejnoty, z³oto, wydaj¹c stosowne pokwitowanie, bêd¹ce równowa¿nikiem zdeponowanej wartoci. W ten
sposób dosz³o do powstania banknotu emitowanego przez bank pañstwowy  kawa³ka papieru, który na ¿¹danie móg³ byæ wymieniany na z³oto. Na czym wiêc
polega istota pieniêdzy papierowych? Krzywicki wyjania, i¿ pieni¹dze same w sobie nie posiada³y najmniejszej wartoci. Spe³nia³y spo³eczn¹ funkcjê, jeli by³y
znakami nadaj¹cymi prawo do ka¿dochwilowego otrzymania takiej wartoci towarowej, jak¹my sami dostarczyli. Za tak¹ rêkojmiê s³u¿y spoczywaj¹cy w skarbcu
bankowym towar  z³oto oraz zobowi¹zania d³u¿ników bankowych4. Tak zdefiniowane pojêcie pieniêdzy papierowych nawi¹zywa³o do spo³ecznej funkcji pieni¹dza jako rodka wymiany oraz rezerwuaru wartoci. Krzywicki, ledz¹c uwa¿nie politykê monetarn¹ krajów zachodnioeuropejskich, podkrela, i¿ emisja pieniêdzy papierowych uznawana jest za zjawisko po¿¹dane tylko wówczas, kiedy
nie przekroczy pewnych granic w stosunku do zasobu kruszcowego. Odpowiedzi
wymaga wiêc pytanie, do jakich granic? Uwa¿a on, i¿ w celu unikniêcia niepo¿¹danych skutków spo³ecznych obowi¹zywa³a zasada, i¿ kolejna emisja pieniêdzy
winna mieæ pokrycie w z³ocie w stosunku 2:1. W normalnych bowiem warunkach
niewielu posiadaczy banknotów zg³asza³o siê do instytucji finansowych z ¿¹daniem wymiany ich na pieni¹dz kruszcowy.
Krzywicki wskazuje na spo³eczne reperkusje niew³aciwej polityki monetarnej pañstwa. Kreacja pieniêdzy nie maj¹cych pokrycia w z³ocie w wy¿ej wskazanych proporcjach powoduje negatywne skutki spo³eczne. Do nich zalicza: spadek
wartoci pieni¹dza, wzrost cen towarów, obni¿enie konsumpcji, a w konsekwencji pauperyzacjê spo³eczeñstwa. Natomiast wzrost wartoci pieni¹dza, spowodowany m.in. wzrostem importu towarów, powoduje spadek cen produktów. Niekorzystnie wp³ywa na sytuacjê finansow¹ rodzimych producentów zarówno rolnych,
jak i przemys³owych. Wspomniany wzrost wartoci pieni¹dza prowadzi do bankructwa kredytobiorców, uniemo¿liwiaj¹c im uiszczenie zobowi¹zañ zaci¹gniêtych po ni¿szym kursie. Aby przeciwdzia³aæ niepo¿¹danym skutkom spo³ecznym,
bêd¹cym konsekwencj¹ braku stabilizacji wartoci pieni¹dza, Krzywicki wskazuje m.in. na koniecznoæ przeprowadzenia reformy fiskalnej w celu ograniczenia
tendencji powoduj¹cych spadek kursu pieni¹dza, zapewnienie ze strony pañstwa,
i¿ papiery pañstwowe, które kr¹¿¹ jako pieni¹dze, maj¹ zabezpieczenie al pari
4

L. Krzywicki, Pieni¹dze papierowe [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 4, Warszawa 1960, s. 29.
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w stosunku 2:15; ka¿dorazowej emisji papierów winno towarzyszyæ ulokowanie
w kasie Banku Pañstwowego odpowiedniego zasobu kruszcowego, korzystny bilans handlowy, dodatni bud¿et pañstwa, zlikwidowanie bimetalizmu. Zdaniem
Krzywickiego, realizacja powy¿szych dzia³añ nie narusza³aby interesów poszczególnych warstw spo³ecznych.
INFLACJA

Badania dotycz¹ce inflacji prowadzili pracownicy Instytutu Gospodarstwa
Spo³ecznego, a wród nich m.in.: Ludwik Krzywicki, Feliks M³ynarski, Tadeusz
Szturm de Sztrem.
Krzywicki analizuje spo³eczny aspekt tego zjawiska na tle i w powi¹zaniu
z przemianami zachodz¹cymi w ekonomicznym i politycznym makrosystemie.
Problematyce tej powiêca rozprawê, która stanowi obszerny wstêp do pracy
T. Szturm de Sztrema ¯ywio³owoæ w opodatkowaniu. Podatek inflacyjny6. Na czym
polega istota inflacji? Jakie czynniki j¹ determinuj¹? Jakie reperkusje wywo³uje
inflacja? Oto czêæ pytañ, na które poszukuje odpowiedzi. Krzywicki formu³uje
tezê, i¿ udzia³ klasy pracuj¹cej w uiszczaniu podatku inflacyjnego w ci¹gu lat
19211923 stale wzrasta. Ustawodawstwo podatkowe ówczesnego pañstwa nie
posiada³o jasno sformu³owanych przepisów prawnych w zakresie wymiaru podatku bezporedniego, a tak¿e wizji techniki jego poboru. Uwarunkowania te sprawi³y, ¿e wp³ywy do bud¿etu by³y nader skromne. Jednym z najdogodniejszych
sposobów pokrycia niedoborów w bud¿ecie uznano emisjê pieniêdzy. Krzywicki
demaskuje politykê finansow¹ rz¹du, zarzucaj¹c jej nieracjonalnoæ. Niekontrolowany wzrost tempa emisji pieniêdzy oraz manipulowanie jej wielkoci¹ doprowadzi³y w konsekwencji do spadku wartoci pieni¹dza, wzrostu cen, czyli do inflacji. Krzywicki wskazuje na ¿ywio³owoæ polityki finansowej ówczesnego rz¹du. Jednak¿e w ¿ywio³owoci tej upatruje swoist¹ logikê. Racjonalnoæ owa dotyczy³a warstw spo³ecznych, które inflacja zwalnia³a od podatków bezporednich,
którym niwelowa³a zad³u¿enia, a jednoczenie pozwala³a podnosiæ cenê swoich
towarów. Konstatacjê tê odnosi do warstwy prywatnych przedsiêbiorców, w³acicieli ziemskich, w³acicieli wielkiego kapita³u, lichwiarzy, mataczy gie³dowych
itp. Jego zdaniem, inflacja s³u¿y³a interesom tych grup, dla których po¿¹dane jest
wybrniêcie z k³opotów, o ile temu wybrniêciu sprzyja utanienie pieniêdzy krajowych7.
L. Krzywicki, Obecny kurs rubla [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 4, s. 147.
T. Szturm de Sztrem, ¯ywio³owoæ w opodatkowaniu. Podatek inflacyjny, Warszawa 1924;
L. Krzywicki, S³owo wstêpne. Jest to praca autorska Krzywickiego opublikowana w Instytucie Gospodarstwa Spo³ecznego.
7
Tam¿e, s. 7.
5
6
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A oto jak charakteryzuje ówczesn¹ sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ i finansow¹ pañstwa:
Wszczyna siê zamêt kompletny w gospodarstwie naszem, emisje jê³y siê spe³niaæ rolê najniewdziêczniejsz¹, gdy¿ wziê³y na siebie drogê okóln¹ przez na³o¿enie specjalnej kontrybucji
na obywateli, pobór podatków ze spo³eczeñstwa, które nie umia³o a niekiedy nie chcia³o ich
ci¹gn¹æ w drodze normalnej8.

Odejcie od podatków bezporednich do podatku inflacyjnego oznacza przetransferowanie obci¹¿eñ podatkowych na szerokie masy konsumentów. Zatem
poprzez inflacjê dokonano redystrybucji dochodu narodowego na korzyæ w³acicieli kapita³u. Dokonuj¹c analizy dochodu narodowego z lat 19181923, Krzywicki zwraca uwagê na jego strukturê. Przewa¿aj¹ca jego czêæ pochodzi z kontrybucji inflacyjnej  77,5%, z innych podatków porednich  14,5%, z podatków
bezporednich  tylko 8%. Dane liczbowe potwierdzaj¹ niski udzia³ w dochodzie
pañstwa wp³ywów z podatków bezporednich. Zdecydowan¹ wiêkszoæ dochodu
stanowi³y wp³ywy z podatków inflacyjnych9. Na czym wiêc polega³a redystrybucja dochodu narodowego przez inflacjê? Krzywicki wskazuje na przejmowanie
znacznej czêci dochodu narodowego w formie zapomóg i niezwaloryzowanych
kredytów przez przedsiêbiorców. Uzyskane ze sprzeda¿y eksportowej pieni¹dze
lokowali w bankach zagranicznych, na pokrycie za kosztów produkcji ponownie
zabiegali o kredyt.
Po inflacyjny podatek  pisze autor  wyci¹ga³y siê rêce kapitalistów, przeciwko którym
skarb nie umia³ zabezpieczyæ nale¿ycie interesów pañstwa10.

Zdaniem Krzywickiego, w warunkach ¿ywio³owo rosn¹cej inflacji pañstwo
winno dbaæ o interes ogólnospo³eczny, przeznaczaj¹c znaczn¹ czêæ dochodu na
inwestycje publiczne.
W takich warunkach  czytamy dalej  mo¿na by³o robiæ instalacje rozleg³e, udzielaæ
kredytu instytucjom u¿ytecznoci publicznej, chocia¿by kooperatywom mieszkaniowym, tylko
po to, a¿eby po kilku latach wydatki dokonywane pokryæ kompletnie groszami11.

Inflacja w najwy¿szym stopniu dotyka³a ludnoæ pracuj¹c¹. Powodowa³a spadek p³ac poni¿ej minimum egzystencji. Sta³a siê ród³em masowej pauperyzacji
szerokich mas. Najwiêcej miejsca powiêca analizie skutków inflacji w odniesieniu do ludnoci rolniczej. Do nich zalicza: wzrost rozpiêtoci pomiêdzy cenami na
surowce rolne a cenami na produkty z nich pochodz¹ce oraz wzrost rozpiêtoci
pomiêdzy cenami artyku³ów rolnych a cenami artyku³ów przemys³owych12. WarTam¿e, s. 5.
Tam¿e, s. 7.
10
Tam¿e, s. 16.
11
Tam¿e, s. 6.
12
Tam¿e, s. 33.
8

9
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stwa rolników najpóniej zrozumia³a istotê i ujemne konsekwencje spo³eczne tego
zjawiska. Jednej z przyczyn takiego stanu rzeczy autor upatruje w niskiej wiadomoci spo³ecznej oraz w swoistym dla niej konserwatyzmie. Najbardziej poszkodowani byli rolnicy redniozamo¿ni. Inflacja zniszczy³a im wszelkie oszczêdnoci, które zgromadzili w okresie dobrej koniunktury rynkowej. Sowitym podatkiem inflacyjnym w³ocianin op³aci³ niedobór p³yn¹cy z nieuiszczenia podatku
gruntowego13. Krzywicki analizuje wp³yw inflacji na rozmiary bezrobocia. Przedsiêbiorcy, aby unikn¹æ w przysz³oci p³acenia wy¿szych cen za surowce, zwiêkszali swoje zapasy. Gromadz¹c ich wiêksz¹ iloæ, ni¿ wynika³o to z rzeczywistych
potrzeb, wp³ywali na zmniejszanie popytu. Dzia³ania te prowadzi³y do ograniczenia produkcji, a w konsekwencji do wzrostu bezrobocia.
Deprecjacja walutowa oddzia³uje demoralizuj¹co na postawy i zachowania
podmiotów ¿ycia spo³ecznego. Kszta³tuje nowe przyzwyczajenia, nowe wzory
postêpowania. Do powszechnych praktyk nale¿y m.in. dokonywanie zakupów
towarów, aby sprzedaæ je po wy¿szej cenie, po¿yczanie pieniêdzy, aby oddaæ je
wed³ug ni¿szej wartoci, windowanie cen, pobieranie wysokich odsetek. Te odmienne postawy i zachowania mia³y istotny wp³yw na jakoæ pracy nie tylko
w okresie trwania inflacji, lecz tak¿e na d³ugo po jej wyhamowaniu. Inflacja mia³a
negatywny wp³yw na wszelk¹ pracê twórcz¹, zdrow¹ kalkulacjê itp. Sta³a siê wiêc
wyznacznikiem zarówno sytuacji materialnej, jak i moralnej spo³eczeñstwa. Ci¹g³a
dewaluacja pieni¹dza utrudnia³a uchwalenie bud¿etu pañstwa. Nawet w normalnych warunkach, stwierdza autor, bud¿et mo¿e okazaæ siê fikcyjny, gdy¿ pomiêdzy ustaleniem podatków a terminem ich poboru up³ywa pewien czas, który obni¿a realn¹ wartoæ kwoty podatkowej, prowadz¹c do powstania deficytu.
W£ASNOÆ

W ramach historycznej eksplikacji Krzywicki prezentuje ró¿ne formy w³asnoci, wskazuj¹c na ich korelacjê z istniej¹cym systemem spo³eczno-ekonomicznym i politycznym. Trudno jest wskazaæ w przesz³oci jakikolwiek przewrót polityczny, któremu nie towarzyszy³aby w mniejszym lub wiêkszym stopniu zmiana
form w³asnoci.
Zamieszki spo³eczne  pisze autor  nie wywo³uj¹ce takich skutków w sferze w³asnoci s¹
zwykle ma³o znacz¹cymi zaburzeniami bez trwalszego ladu dziejowego14.

W odró¿nieniu od reprezentantów liberalizmu gospodarczego wyra¿aj¹cych
pogl¹d, i¿ w³asnoæ kapitalistyczna jest zgodna z prawem natury, odwieczna i bezwzglêdnie sprawiedliwa, Krzywicki zajmuje odmienne stanowisko. Powo³uj¹c siê
13
14

Tam¿e, s. 22.
L. Krzywicki, Badania nad dziejami w³asnoci [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 4, s. 406.
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na bogaty materia³ empiryczny podkrela, i¿ trudno doszukaæ siê prywatnej w³asnoci ziemskiej u ludów pierwotnych. W³asnoæ ziemska we wspólnocie pierwotnej oparta by³a na kolektywnym posiadaniu, a ¿ycie spo³eczne  na solidarnoci
i braterskiej wspó³pracy.
W³asnoæ prywatna nie jest ani wy³¹czn¹ i bezwzglêdn¹, ani te¿ jedynie cywilizacyjn¹
postaci¹ w³adania ziemskiego15.

W artykule Badania nad dziejami w³asnoci autor analizuje istotê i genezê
w³asnoci, akcentuj¹c jej spo³eczny kontekst. Inspiracjê tych badañ stanowi³a
Ewolucja w³asnoci Letourneau  francuskiego socjologa. W okresie mylistwa
ziemia stanowi³a zbiorow¹ w³asnoæ ca³ego plemienia. Panuj¹c¹ tam zasad¹ by³a
solidarnoæ, braterstwo i dzielenie siê ka¿dym dobrem. Z czasem pojawi³y siê
pierwsze formy w³asnoci prywatnej. Dotyczy³y one nie ziemi, lecz innych przedmiotów, takich jak np. orê¿, ozdoby, ³upy wojenne. Sporód ró¿nego rodzaju w³asnoci najpóniej wyodrêbni³a siê indywidualna w³asnoæ ziemi. W pocz¹tkowym
okresie rozwoju ziemia stanowi³a w³asnoæ zbiorow¹, co pewien okres podlegaj¹c¹ podzia³owi pomiêdzy cz³onków danej gminy, np. obszczina ruska. Z podzia³u gminy powstawa³y tzw. spó³kowiny domowe oparte na w³asnoci rodzinnej,
np. zadruga s³owiañska. Z biegiem czasu spó³kowiny te rozpad³y siê i ziemia sta³a siê w³asnoci¹ rodzin. Wystêpowa³a wiêc jako towar w procesie wymiany towarowej.
Powstanie i rozwój w³asnoci prywatnej generowa³o nowe zjawiska spo³eczne. Nast¹pi³ rozpad grup spo³ecznych opartych na pokrewieñstwie krwi. Przesta³a
obowi¹zywaæ zasada równoci charakterystyczna dla wspólnot pierwotnych. Nast¹pi³a polaryzacja spo³eczeñstwa. Przeobra¿eniom tym towarzyszy³ zanik uczuæ
solidarnoci, pojawi³ siê egoizm. Zdaniem Krzywickiego, formu³a dotychczasowego rozwoju w³asnoci prowadzi³a od solidarnoci i kolektywizmu do rozdrobnienia gruntów na drobne cz¹stki, by w ci¹gu dalszym zmierzaæ ku zerodkowaniu tych cz¹steczek w kilku rêkach i wydziedziczeniu t³umu. Ewolucja w³asnoci
a zanik szlachetniejszych uczuæ id¹ w parze16.
Analizuj¹c dzieje ludzkoci, Krzywicki stwierdza, ¿e ewolucja w³asnoci kilkakrotnie przechodzi³a przeobra¿enia  od kolektywizmu do indywidualizmu, od
solidarnoci do egoizmu. Egzemplifikacjê tego uogólnienia stanowi¹ staro¿ytna
Hellada i Rzym. Zapanowanie wielkiej w³asnoci prywatnej nad plebejuszami bez
jakichkolwiek ograniczeñ prawnych w tym zakresie stanowi³o ród³o ponownego
jej rozk³adu. Jakie wiêc czynniki wp³ynê³y na rozk³ad staro¿ytnej w³asnoci indywidualnej? Krzywicki wyjania, i¿ przyczyna upadku ustroju staro¿ytnego tkwi³a
nie w czynniku ludzkim, lecz w stosunkach w³asnoci. Koncentracja ziemi i in15
16
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nych bogactw w nielicznych rêkach by³a zarzewiem konfliktów miêdzy w³acicielami bogactw a rzeszami wydziedziczonymi z wszelkiej w³asnoci. W rezultacie konflikty te doprowadzi³y do upadku ustroju staro¿ytnego. Krzywicki wyra¿a
zaniepokojenie, i¿ przemiany te mog¹ okazaæ siê ród³em nieuniknionego rozpadu wspó³czesnych stosunków w³asnoci. W innym miejscu wyra¿a nadziejê, ¿e
intensywny rozwój badañ w dziedzinie nauk spo³ecznych uchroni wspó³czesne
spo³eczeñstwa od stoczenia w otch³añ, generuj¹c nowy ³ad spo³eczny oparty na
poszanowaniu zupe³nym a szerokim pobudki jednostkowej. A zatem zachodz¹ca w dziejach ludzkoci prawid³owoæ przechodzenia od kolektywizmu do indywidualizmu i vice versa nie musi stanowiæ trwa³ej, odwiecznej zasady. Krzywicki
podkrela, i¿ idealnym by³by ustrój, który by ka¿demu swemu cz³onkowi przy
jego wejciu do spo³eczeñstwa dawa³ jednakie szanse w walce ¿yciowej, pozwala³ na zupe³ny rozkwit wszystkich zdolnoci i sk³onnoci, uszanowa³ swobodê
osobnicz¹ i otoczy³ opiek¹ wszelk¹ niemoc przyrodzon¹, w którym by wreszcie
nie istnia³a ¿adna uprzywilejowana niesprawiedliwoæ i ka¿dy zajmowa³ stanowisko odpowiednie uzdolnieniu i zas³udze17.
Krzywicki ³¹czy powstanie i rozwój nowego systemu spo³eczno-gospodarczego z rozwojem procesów industrializacji i demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego. Z jednej
strony uwzglêdnia aspekt wolnoci, z drugiej za  spo³eczne zorganizowanie. Czynniki te stanowi¹ conditio sine qua non przysz³ego dobrobytu spo³ecznego.
Problem w³asnoci nabiera szczególnej donios³oci w okresie rozwoju kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. Krzywicki uwa¿nie ledzi³ rozwój w³asnoci oraz
jego wp³yw na strukturê spo³eczn¹ pañstw zachodnioeuropejskich i Stanów Zjednoczonych. Spo³eczeñstwa do niedawna uhierarchizowane na podobieñstwo piramid przyjmuj¹ stopniowo dychotomiczny model uwzglêdniaj¹cy w³acicieli kapita³ów po jednej stronie, a pracowników najemnych dysponuj¹cych tylko w³asn¹
si³¹ robocz¹  po drugiej. Stopniowemu zanikowi ulega³a warstwa rzemielników
 w³acicieli drobnej wytwórczoci, skutecznie wypierana przez wielki przemys³.
Zjawiskom tym towarzyszy zanik dotychczasowej solidarnoci spo³ecznej. Pojawia siê wiêc pulwersacja spo³eczna. Postêp techniczny i technologiczny charakterystyczny dla XIX-wiecznego kapitalizmu implikuje procesy dalszych przemian w sferze w³asnoci. Zjawiska centralizacji produkcji i koncentracji kapita³u
przyjmuj¹ inny wymiar spo³eczny. Na czym polega, wed³ug Krzywickiego, specyfika tych zjawisk? We wczesnym stadium rozwoju kapitalizmu tzw. wolnokonkurencyjnego zjawisko centralizacji produkcji zachodzi³o równolegle z koncentracj¹
kapita³u. Powstawa³y liczne konkuruj¹ce ze sob¹ przedsiêbiorstwa przy jednoczesnym skupieniu kapita³u w nielicznych rêkach prywatnych przedsiêbiorców. W póniejszym stadium rozwoju kapitalizmu wraz z procesem centralizacji produkcji
postêpuje koncentracja kapita³u, lecz aktualnym jej przejawem s¹ spó³ki akcyjne.
17
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Na czym wiêc polega istota spó³ek akcyjnych? W³aciciele kapita³u zak³adaj¹ zrzeszenia i zbiorowymi rodkami powo³uj¹ do ¿ycia interes na wielk¹ skalê. Zamiast ma³ych konkuruj¹cych ze sob¹ przedsiêbiorstw, bêd¹cych w³asnoci¹ prywatn¹ pojedynczych kapitalistów, powstaje mniejsza liczba wielkich przedsiêbiorstw. A zatem prywatna w³asnoæ rodków produkcji przyjmuje formê udzia³u. Spó³ki akcyjne s¹ wiêc zrzeszeniami posiadaczy akcji, którzy najczêciej nie
bior¹ bezporedniego udzia³u w procesie produkcji18. Stanowi¹ one w³asnoæ anonimowych, bezimiennych akcjonariuszy. Jakie wiêc implikacje spo³eczne i ekonomiczne wynikaj¹ z funkcjonowania spó³ek akcyjnych? Zgromadzony w formie
spó³ek kapita³ umo¿liwia wprowadzenie udoskonalonych maszyn i urz¹dzeñ do
produkcji. W wyniku ich stosowania ciê¿ka praca fizyczna zostaje zast¹piona prac¹
kapita³u, która w du¿ej mierze sprowadza siê do obs³ugi tych urz¹dzeñ. Nastêpuje
wiêc intensyfikacja produkcji, wzrost wydajnoci, a w konsekwencji produkcja
na wielk¹ skalê przy jednoczesnym zmniejszaniu jej kosztów. Spó³ki akcyjne powstrzymuj¹ typowy dla kapitalizmu wolnokonkurencyjnego proces koncentracji
kapita³u w nielicznych rêkach. Nie powoduj¹ spadku liczby osób dysponuj¹cych
pewn¹ w³asnoci¹ rodków produkcji, a co wiêcej powoduj¹ upowszechnienie
w³asnoci. A zatem generuj¹ warstwê redni¹, która z czasem wype³ni pró¿niê
w dychotomicznym podziale spo³eczeñstwa. Spó³ki akcyjne zmniejszaj¹ ryzyko
podmiotów je konstytuuj¹cych w zakresie podejmowania wszelkich przedsiêwziêæ
gospodarczych19. W odró¿nieniu od ma³ych przedsiêbiorstw bêd¹cych indywidualn¹ w³asnoci¹, spó³ki akcyjne cechuje ci¹g³oæ trwania i rozwoju. Nawet gdy
akcje zmieniaj¹ wci¹¿ w³aciciela, to przedsiêbiorstwo funkcjonuje nadal20.
Krzywicki dostrzega równie¿ ujemne strony funkcjonowania spó³ek akcyjnych. W³asnoæ akcyjna pozbawia samodzielnoci ekonomicznej i roli gospodarza w³acicieli ma³ych kapita³ów, ich udzia³ w dochodach przedsiêbiorstwa akcyjnego jest bowiem wprost proporcjonalny do wysokoci wniesionego wk³adu.
Relatywnie krótko trwaj¹cy okres funkcjonowania spó³ek akcyjnych dostarcza
dowodów na to, jak solidarnoæ akcyjna staje siê tylko matni¹, w której wielka
ryba cicho po³yka ma³e. Wch³anianie drobnych w³asnoci przez wielkie kapita³y
staje siê asumptem do ponownego procesu koncentracji kapita³u, którego charakterystycznym rysem bêdzie zmniejszenie siê liczby akcjonariuszy, czyli koncentracja kapita³u w nielicznych rêkach.
Powstaj¹cy z rabunku drobnych rybek wielcy akcjonariusze, w zasadzie akcyjnej odnajduj¹ wzór do dalszego zrzeszania siê  w trusty, kartele i centralizowanie produkcji21.
L. Krzywicki, wiadomoæ w rozwoju spo³ecznym [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 5, s. 131.
L. Krzywicki, Rozwój spó³ek akcyjnych [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 5, s. 519.
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Koncentracja kapita³u w nielicznych rêkach oznacza pozbawienie przewa¿aj¹cej czêci spo³eczeñstwa jakiejkolwiek w³asnoci. Konstatacjê tê mo¿na odnieæ
do rozwa¿añ autora nad istot¹ dochodu narodowego.
Bogactwo narodowe, je¿eli pod tym mianem bêdziemy rozumieæ sumê bogactw oddzielnych cz³onków spo³eczeñstwa, nic jeszcze nie mówi o bogactwie oddzielnych cz³onków, bogactwo narodowe mo¿e byæ bardzo znacznym, ale mo¿e siê znajdowaæ w rêku kilku cz³onków
spo³eczeñstwa, tymczasem gdy reszta bêdzie w nêdzy; wzrost bogactwa narodowego mo¿e iæ
rêka w rêkê ze zmniejszaniem siê bogactwa wiêkszoci cz³onków spo³eczeñstwa22.

Krzywicki prowadzi studia nad rozwojem stosunków w³asnoci w rolnictwie
pod wp³ywem kapitalizmu. Rezultatem tych studiów jest Kwestia rolna. Bogate
dowiadczenia wyniesione z podró¿y po Europie (18831884), Stanach Zjednoczonych (1893) ugruntowa³y jego pogl¹dy w kwestii w³asnoci rolnej i specyfiki
jej rozwoju. Prezentowany przez autora punkt widzenia ró¿ni³ siê od pogl¹dów
E. Dawida, K. Kautshiego czy K. Marksa  reprezentantów niemieckiej literatury
socjalistycznej, którzy lansowali niekapitalistyczny rozwój rolnictwa, tzw. teoriê
trwa³oci drobnej gospodarki ch³opskiej. Krzywicki uwa¿a, i¿ przekszta³cenia stosunków w³asnoci w rolnictwie odbywaj¹ siê pod wp³ywem industrializacji. Dokonuj¹ siê podobnie jak w przemyle procesy centralizacji i koncentracji produkcji rolnej. Jednak¿e spowolnienie tempa tych zmian jest zdeterminowane ró¿nego
rodzaju prze¿ytkami, których geneza tkwi w ustroju feudalnym. Sporód wielu
czynników determinuj¹cych rozwój stosunków w³asnoci Krzywicki akcentuje
czynnik demograficzny. Wysoki przyrost ludnoci przy jednoczesnym braku niezagospodarowanych gruntów sprawia, i¿ pojawia siê zjawisko dekoncentracji w³asnoci rolnej. Tylko w³asnoæ spó³dzielcza jest najodpowiedniejsz¹ form¹ w³asnoci rolnej w warunkach obecnego systemu gospodarczego i politycznego. Spó³dzielcza w³asnoæ jest w stanie skorelowaæ osi¹gniêcia nowoczesnej techniki i technologii z troskliw¹ i skrzêtn¹ prac¹ w rolnictwie23.
Podobnie jak w przypadku przemys³u, tak i w rolnictwie Krzywicki nie preferuje szczególnej formy w³asnoci. Uwa¿a bowiem, i¿ nie ma doskona³ej formy
w³asnoci. Je¿eli prywatna w³asnoæ ma bezporedni¹ zaletê, to jest ni¹ fakt, i¿
utrudnia ona pañstwu wykorzystywanie gospodarki do celów politycznych. Zarazem wielka w³asnoæ prywatna jest równoznaczna z ubóstwem mas ludnoci.
Wystêpuj¹ca do niedawna tzw. gmina rolna jest form¹ przestarza³¹ i nie odpowiada wymaganiom obecnej chwili. Jej dalsze funkcjonowanie oznacza³oby regres.
Pogl¹dy Krzywickiego w kwestii w³asnoci ulega³y ewolucyjnym przeobra¿eniom od obrony prywatnej w³asnoci do akceptacji pluralizmu form w³asnoci.
Najistotniejsz¹ wiêc kwesti¹, jak s³usznie zauwa¿a autor, jest nie w³asnoæ, ale
skutecznoæ konkurencji rynkowej.
L. Krzywicki, K³amstwa konwencjonalne [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 2, s. 93.
L. Krzywicki, Praca E. Davida o stosunkach rolnych [w:] ten¿e, Dzie³a, t. 8, Warszawa 1967,
s. 356.
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W dorobku intelektualnym Krzywickiego wa¿ne miejsce zajmuje socjologiczna interpretacja zjawisk ekonomicznych. Badania w tym zakresie generuj¹
pomost pomiêdzy socjologiczn¹ wiedz¹ a gospodarcz¹ praktyk¹. Krzywicki nale¿y do nielicznych badaczy spo³ecznych, którzy formu³owanie wniosków i prognoz na przysz³oæ opierali na tendencjach i wzorach tkwi¹cych w rzeczywistoci. Daleki jest równie¿ od nihilizmu historycznego. Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿
przysz³oæ spo³eczeñstw determinowana jest przez teraniejszoæ, ta ostatnia 
przez przesz³oæ, z wielk¹ uwag¹ analizuje tendencje rozwojowe wszelkich zjawisk. Egzemplifikacjê stanowi¹ zjawiska zaprezentowane w niniejszym artykule,
tj. pieni¹dz, inflacja i w³asnoæ. Krzywicki analizuje ich spo³eczny aspekt na tle
i w powi¹zaniu z przemianami spo³eczno-gospodarczymi i politycznymi.
Podejmowane przez niego problemy oraz formu³owane tezy zachowuj¹ aktualnoæ do dzisiaj. Stanowi¹ ród³o inspiracji dla wspó³czesnych socjologów i ekonomistów funkcjonuj¹cych w okresie transformacji systemowej.
SUMMARY
Ludwik Krzywickis scholarly and research achievements include, inter alia, the problems that are an integral part of sociology of economics. This paper presents a sociological
analysis of such economic phenomena as money, inflation and ownership. Just as many
other economic, cultural and social phenomena, so too those were analysed by Krzywicki
in the genetic, structural and functional framework, with an emphasis on their social aspect.
Krzywicki asserted that knowing the essence and functions of all phenomena would not be
possible until we know the process of their origins and development. Krzywicki devoted
considerable room to studying the effect of the nineteenth-century industrial civilization on
the rise and development of social and economic phenomena, pointing out their interrelation.

