
SYSTEM WALUTOWY CO ZAPEWNIAŁO STABILNOŚĆ CEN?

1870-1914
SYSTEM 

WALUTY ZŁOTEJ

ZOBOWIĄZANIE
BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMYWANIA 

SZTYWNEGO KURSU WALUTOWEGO

I wojna światowa (1914-1918) i hiperinflacje początkowych lat 20.

1924-1931
SYSTEM WALUTY 

DEWIZOWO-ZŁOTEJ

ZOBOWIĄZANIE 
BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMYWANIA 

SZTYWNEGO KURSU WALUTOWEGO
Wielki Kryzys (1929-1933), załamanie się systemu dewizowo-złotego

1932-1939
PŁYNNE KURSY 

GŁÓWNYCH WALUT

CENY NIE BYŁY STABILNE

(DEFLACJA / INFLACJA)

II wojna światowa (1939-1945) i brak wymienialności walut w latach 50

1958-1972
SYSTEM 

Z BRETTON WOODS

ZOBOWIĄZANIE 
BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMANIA 

STAŁEGO KURSU WALUTOWEGO

Rozpad systemu  z Bretton Woods (1972-73)

1972-

PŁYNNE KURSY 

GŁÓWNYCH WALUT

Lata 70. I 80.: ZOBOWIĄZANIE 
BANKU CENTRALNEGO DO 

KONTROLOWANIA PODAŻY PIENIĄDZA

Od lat 90.: ZOBOWIĄZANIE
BANKU CENTRALNEGO DO 
KONTROLOWANIA INFLACJI

EMS
EMU
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SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ SWZ BRETTON WOODS



System waluty złotej:

początek współczesnej 

centralnej bankowości



Czym się kierowano 
tworząc pierwsze banki centralne?



• Tworzono instytucje, które miały być 
pożyczkodawcami ostatniej instancji w 
trakcie kryzysów bankowych.

• Lombard Street.





Dlaczego banki 
trzeba czasami ratować?



Bank komercyjny

Kredyty

(niepłynne 

aktywa)

Depozyty



Co było nowego 
w przypadku banków centralnych 

w okresie waluty złotej?



• Banki centralne coraz bardziej świadomie 
zaczęły starać się o zapewnienie stabilności 
cen. 

• I pod tym względem odniosły w tamtym 
czasie ogromny sukces

• Inflacja była cały czas niska, a jej zmienność 
niewielka



Stany Zjednoczone. CENY (1872-1914)
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Czemu można przypisać 
ówczesny sukces 

banków centralnych?



Jak następowała kreacja pieniądza 
w systemie waluty złotej?



Dyskonto 

weksli

Depozyty 

bieżące

Bank komercyjny

KREACJA PIENIĄDZA w XIX wieku

• Także w czasach waluty złotej banki 

komercyjne kreowały pieniądz ex nihilo; 

monetyzując (wymieniając na pieniądz) 

zobowiązanie do spłaty kredytu.

• Nawiasem mówiąc wierzono, że podaż 

pieniądza sama się reguluje (real bills 

doctrine)

Włodzimierz Boruński



Co ograniczało 
akcję kredytową banków?



Dyskonto 

weksli

Depozyty 

bieżące

Sprzedaż złota do 

banki centralnego

Płatności 

bezgotówkowych
Wypłat

gotówkowych

Bank komercyjny

Płynne 

rezerwy 

banków

KREACJA PIENIĄDZA w XIX wieku

Konieczność umożliwienia klientom banków dokonywania:

System 

płatniczy

Skup przez bank centralny 

złota i walut wymienialnych na 

złoto od banków komercyjnych



Kredyty
Depozyty 

bieżące

OMO

Płatności 

bezgotówkowych

Wypłat

gotówkowych

Bank komercyjny

Płynne 

rezerwy 

banków

KREACJA PIENIĄDZA WSPÓŁCZEŚNIE

Konieczność umożliwienia klientom banków dokonywania:

System 

płatniczy

Skup papierów wartościowych,

Kredyty udzielane bankom



Pieniądz

depozytowy
Płynne 

rezerwy
Gotówka

Środki płatnicze 

w gospodarce

KREACJA PIENIĄDZA W SYSTEMIE WALUTY ZŁOTEJ

Kreowane przez 

banki komercyjne

Kreowane przez 

bank centralny

Rezerwy złota 

banku 

centralnego



Pieniądz

depozytowy
Płynne 

rezerwy
Gotówka

Środki płatnicze 

w gospodarce

KREACJA PIENIĄDZA WSPÓŁCZEŚNIE

Kreowane przez 

banki komercyjne

Kreowane przez 

bank centralny

Polityka 

pieniężna 

(OMO)



System waluty złotej = 
pasywna kontrola 

pieniądza. 



• W XIX wieku banki centralne były w dużej 
mierze izbami walutowymi, wymieniającymi 
po stałym kursie walutę obcą (której nie 
mogły kreować) na walutę krajową.

• Czy w przypadku banków centralnych 
państw strefy euro jest inaczej?



Bank centralny

Rezerwy 

kruszcowe 

Płynne 

rezerwy

banków



• W rzeczywistości płynne rezerwy nie 
brały się tylko ze skupu złota (w 
praktyce walut wymienialnych na złoto) 
przez bank centralny,

• Źródłem kreacji płynnych rezerw był 
także skup weksli i papierów 
skarbowych



Bank centralny

Rezerwy 

kruszcowe 
Płynne 

rezerwy

bankówWeksle,

papiery 

skarbowe



• Rezerwy złota były jednak decydujące, 
ponieważ kreacja pozostałych płynny rezerw 
musiała przebiegać w relacji do podaży 
pieniądza

• Pieniądz gotówkowy musiał mieć np. 30% 
pokrycie w rezerwach złota w banku 
centralnym



Michele Fratianni, Federico Giri (2015) „The Tale f Two Great Crieses”,  MOFiR Working Paper no. 

117



Jak Francuzi podminowali 
system waluty złotej?



Michele Fratianni, Federico Giri (2015) „The Tale f Two Great Crieses”,  MOFiR Working Paper no. 117



Czy banki centralne stosowały 
jakieś aktywne formy

prowadzenia polityki pieniężnej?



• Czasami wykorzystywały stopę redyskonta 
weksli do prowadzenia polityki 
antycyklicznej.



• Stosunkowo często wykorzystywały politykę 
stopy procentowej dla wpływania na 
krótkoterminowe przepływy kapitałowe.

• Dzisiaj powiedzielibyśmy, że wykorzystywały 
w tym celu carry trade. 



Harold James (2012), „Lessons for the Euro from History”, Princeton University, 
http://www.princeton.edu/jrc/events_archive/repository/inaugural-

conference/LessonsForTheEuroFromHistory.pdf



• Banki centralne działały w tamtych 
czasach jak izby walutowe. Jedynie 
wymieniały złoto na płynne rezerwy.

• Nie sterylizowały wpływu, jaki zmiany 
ich rezerw kruszcowych i walut 
wymienialnych na złoto wywierały na 
podaż płynnych rezerw banków, ich 
akcję kredytową i podaż pieniądza.



Dlaczego zatem podaż pieniądza 
rosła w tempie sprzyjającym 

stabilności cen?



• Szczęśliwy zbieg okoliczności 
sprawił, że podaż pieniądza 
„stosowała się” do głównego 
zalecenia, jakie sformułował 
Milton Friedman wobec polityki 
pieniężnej, by podaż pieniądza 
rosła w tempie zbliżonym do 
tempa zwiększania się popytu na 
pieniądz zgodnego z naturalnym 
(długookresowym) tempem 
wzrostu w danej gospodarce. 

M. Friedman, A Theoretical Framework for Monetary Analysis, New York 1971, p.7

Gustav 

Cassel



• jakkolwiek pewną rolę odgrywał
także mechanizm samoregulacji 
wynikający stąd, że wzrost (spadek) 
inflacji powodował spadek (wzrost) 
realnej ceny złota, co wpływało na 
wielkość jego wydobycia



• The opening of new gold mines and improvements in the 
gold mining and gold processing technologies were 
decisive factors behind secular fluctuations in the world 
price level. 

• The secular inflation between 1850 and 1870 was due to 
gold discoveries in California in 1848 and in Australia in 
1851, 

Lars Jonung, “Knut Wicksell and Gustav Cassel on Secular Movements in Prices”, 
Journal of Money, Credit and Banking, No. 2, May 1979, pp. 165-181

• and the inflation that started in 
the middle of the 1890s to the 
opening of new fields in South 
Africa, Alaska, and Australia.



• Relative gold stock and the price index
exhibit fairly uniform secular patterns: 

• falling during the deflation of the first 
half of the nineteenth century, 

• raising during the inflation of 1850-70, 
galling during the deflation 

• and again rising during the inflation 
preceding World War I. 

Lars Jonung, “Knut Wicksell and Gustav Cassel on Secular Movements in Prices”, 
Journal of Money, Credit and Banking, No. 2, May 1979, pp. 165-181



Co świadczyło o tym, że w systemie 
waluty złotej inflacja zależała w dużej 

mierze od globalnej podaży złota?



• „…the price levels in countries on the 
gold standard exhibited almost 
identical secular movements prior to
1914”

Anna Schwartz, „Secular Price Changes in Historical 

Perspective” Journal of Money, Credit and Banking, no. 5, 

February 1973, p. 243



Jakie mechanizmy powodowały, że 
dotyczyło to wszystkich krajów 

uczestniczących w systemie waluty złotej?

Co powodowało utrzymywanie się 
równowagi w bilansach płatniczych 

wszystkich krajów?



Co powodowało, że 
rezerwy złota rosły 

równomiernie w krajach 
nadwyżkowych i deficytowych, 

co sprzyjało w przypadku 
jednych i drugich 

stabilności inflacji?



Co działoby się z inflacją w krajach 

nadwyżkowych, gdyby zmiany 
wielkości rezerw walutowych 
zależały tylko od kształtowania się 
ich bilansów handlowych?



WZROST REZERW 

WALUTOWYCH

WZROST PŁYNNYCH 

REZERW BANKÓW   R

WZROST PŁYNNYCH 

REZERW BANKÓW R

WZROST AKCJI 

KREDYTOWEJ C

WZROST DEPOZYTÓW 

WALUTOWYCH

WZROST DEPOZYTOW

M

MNOŻNIK

KREDYTOWY

NADWYŻKA
HANDLOWA

Bank centralny

Banki komercyjne

i

Wzrost 

inflacji



Co działoby się z inflacją w krajach 
deficytowych, gdyby zmiany 
wielkości rezerw walutowych 
zależały tylko od kształtowania się 
ich bilansów handlowych?



SPADEK REZERW 

WALUTOWYCH

SPADEK PŁYNNYCH 

REZERW BANKÓW   R

SPADEK PŁYNNYCH 

REZERW BANKÓW R

SPADEK AKCJI 

KREDYTOWEJ C

SPADEK DEPOZYTÓW 

WALUTOWYCH

SPADEK DEPOZYTOW

M

MNOŻNIK

KREDYTOWY

DEFICYT
HANDLOWY

Bank centralny

Banki komercyjne

i

Spadek 

inflacji



• Jak arbitraż cenowy uruchamiał 
automatyczne procesy dostosowawcze w 
systemie waluty złotej? 



Czy automatyzm waluty złotej mógł 
wystarczyć, by w bilansach handlowych 
poszczególnych krajów utrzymywała się 
równowaga?



Jeśli inflacja pozostawała na niskim, stabilnym 
poziomie, to znaczy, że utrzymywała się 
międzynarodowa równowaga płatnicza POMIMO
występowania dużych nierównowag w bilansach 
handlowych

Co ją utrzymywało?



DOCHODY 

KRAJU NADWYŻKOWEGO

WYDATKI

BIEŻĄCE
OSZCZĘDNOŚCI

INSTYTUCJE FINANSOWE

DEPOZYTY 

TERMINOWE

WPŁACANE 

DO BANKÓW

UDZIAŁY 

KAPITAŁOWRE

WPŁACANE 

DO FUNDUSZY

INWESTYCYJNYCH

KREDYTY 

INWESTYCYJNE,

ZAKUPY AKCJI 

KREDYTY DLA 

ZAGRANICZNYCH BANKÓW

ZAKUPY ZAGRANICZNYCH

AKCJI I OBLIGACJI



W roku 1907 
40%

oszczędności Wielkiej Brytanii zostało 
ulokowane za granicą



Dlaczego w systemie waluty 
złotej przepływy kapitałowe z 
łatwością finansowały duże 
deficyty handlowe?



Brak ryzyka kursowego



Jakie korzyści przyniósł gospodarce 
światowej system waluty złotej?



• stabilność siły nabywczej walut

• rozwój handlu międzynarodowego

• swobodę przepływów kapitałowych



Samoczynne 
utrzymywanie 
się równowagi 
w bilansach 
płatniczych

Brak bodźców
do stosowania 
barier w handlu 
i przepływach
kapitałowych



Andrew Haldane: Global imbalances in retrospect and prospect, Speech at the „Global 

Financial Forum” on The New Global Economic Order, London  3 November 2010



Andrew Haldane: Global imbalances in retrospect and prospect, Speech at the „Global 
Financial Forum” on The New Global Economic Order, London 3 Novemeber 2010



• Doświadczenia związane z 
funkcjonowaniem systemu waluty 
złotej były tak korzystne, że starano się 
go odtworzyć 

• po I wojnie światowej (system waluty 
dewizowo-złotej)

• po II wojnie światowej (system z 
Bretton Woods)


