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Definicja

� System waluty złotej=parytet/standard złota

� pierwszy międzynarodowy system walutowy, w 
którym standardowa jednostka pieniądza jest 
odpowiednikiem wartości określonej wagi złota



Zasady

� funkcja pieniądza międzynarodowego i 
światowego

� ściśle ustalony parytet złota określający 
wartość waluty

� dopuszczalne granice odchyleń 
rynkowych kursów walutowych mają 
wynosić ok. ± 1%. 

� prawo zarówno wybijania monet z 
kruszcu jak i działania w odwrotną stronę



Funkcje

� ustalanie cen towarów i produktów na 
światowych rynkach.

� uniwersalny środek płatniczy

� środek gromadzenia oszczędności i 
rezerw.

� narzędzie cyrkulacji (dokonywanie 
rozliczeń pomiędzy osobami fizycznymi)



Cechy 

� prymat wiedziony przez równowagę 
bilansu płatniczego

� faza inflacyjna i faza deflacyjna



Zwolennicy - Szkoła Austriacka

� Carl Menger

� Ludwig von Mises

� Friedrich von 
Hayek

� Murray Rothbard



Historia

� "gold specie standard„ 1821

� Ustawa Bankowa 1844

� Wybuch I Wojny Światowej 1914



System waluty sztabowo-złotej
� Wymienialność ograniczona do dużych 

sum
� Wielki Kryzys z lat 1929–1933 

� Dewaluacje
� Likwiadacja – II Wojna Światowa



System dewizowo-złoty (Bretton
Woods)
� Zasady

� Zmiany i założenia

� Funkcjonowanie, historia, załamanie

� Co poszło nie tak?



Perspektywy powrotu 

do systemu waluty 

złotej



Obecnie coraz częściej mówi się o powrocie do 

standardu złota, który miałby zapobiegać kolejnym 

kryzysom finansowym. 



Mity dotyczące złota

1. Niewystarczająca podaż złota.163 tys. ton

2. Przyczyna Wielkiego Kryzysu 1929-1933.

3. Przyczyna wybuchów paniki rynkowej. 
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Najwięksi posiadacze rezerw złota

w 2016 roku



Walka o złoto

Początkowo: sprzedaż złota bez banki 

centralne i instytucje

2002-2009    500 ton              50 ton

Od 2010r.: kupno złota 

2010-2012   100 ton             500 ton



Potajemne skupowanie złota przez Chiny.

Rosyjska „gorączka złota”.

Sprowadzanie rezerw złota do kraju.



Powrót do złota i konstrukcja nowego 

systemu

System waluty złotej w przeszłości dobrze się 

sprawdzał w praktyce i dziś jego wprowadzenie 

byłoby zupełnie możliwe. Dobrze zaprojektowany 

mógłby sprawie działać, gdyby tylko była wola 

polityczna do wdrożenia go i zachowania jego 

nieinflacyjnego charakteru.



1. Nowy system waluty złotej musiałby obejmować cały 

świat lub przynajmniej największe gospodarki: USA, 

Japonię, Chiny, Wielką Brytanię 
i strefę euro. 

2.Przykład nowej waluty: SDR zabezpieczone złotem 

i wymienialne na kruszec lub lokalne waluty uczestników 

systemu.

3.Posiadanie otwartego rachunku kapitałowego przez 

członków nowego systemu.

4. Nowa waluta jako najszersza jednostka obrachunkowa.



-największą techniczną przeszkodą w stworzeniu nowego 

systemu byłoby wyznaczenie stałych kursów wymiany 

walut na odpowiednim poziomie;

- największym wyzwaniem dla twórców nowego systemu 

byłoby ustalenie wartości SDR wyrażonej ilością złota 

oraz wysokości rezerwy cząstkowej kruszcu niezbędnej 

do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu;





Nowy standard złota pozwoliłby rozwiązać trzy 

najważniejsze problemy gospodarcze 

dzisiejszych czasów: spadek wartości dolara, 

przerost zadłużenia

i walkę o złoto. 



Zmiany dla obywateli

1. Standard złota zapewniłby stabilność 
cen oraz umożliwiłby planowanie 
przyszłości i emerytury.

2.Standard złota chroniłby przed 
nieodpowiedzialnością polityków, 
ograniczyłby interwencjonizm państwa. 

3.Likwidacja podatku dochodowego ?



Środowiska wspierające 

perspektywy powrotu do standardu 

złota

*Niemcy, Szwajcarzy i Wenezuelczycy stanowią najbardziej 

aktywnych przedstawicieli ruchu zwolenników powrotu do 

standardu złota.

*”Oddajcie nasze złoto”- sierpień 2013r. Polska.



W Stanach Zjednoczonych istnieje wiele 

organizacji, skupiających zwolenników nowego 

systemu opartego na złocie. 

-Partia Libertariańska;

-Ron Paul- członek Izby Reprezentantów z ramienia Partii 

Republikańskiej;



Gold may be the 
answer to what ails the 
U.S. economy.



Podsumowanie

System waluty złotej w przeszłości dobrze się sprawdzał

i jego wprowadzenie byłoby możliwe na obecną chwilę. 

Jednakże, system monetarny oparty na złocie 

wprowadziłby także wiele ograniczeń dla banków 

centralnych i rządów.



System oparty na złocie

uniemożliwiłby możliwości łatwego zadłużania państwa poprzez emisję dodatkowej 
ilości środka płatniczego;

ograniczyłby wpływ na stopy procentowe oraz podaż pieniądza;

ograniczenie możliwości wpływu na cykle koniunkturalne;

ograniczenie możliwości skupowania przez banki centralne  bezwartościowych, 
śmieciowych aktywów od banków zagrożonych bankructwem;

brak możliwości udzielania tajnych pożyczek przez banki centralne swoim 
akcjonariuszom – prywatnym bankom;

deflacja;

przeszkoda ograniczająca rabunek ludzkiego majątku za pomocą inflacji stosowany przez 
międzynarodowych bankierów;



Dziękujemy 

za uwagę ☺


