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Wst p

To, co dzi  nazywamy zdrow  ywno ci , sto lat temu by o zwyk  ywno ci . Na-

si przodkowie nie wyobra ali sobie, aby mog o by  inaczej. Wspó czesne jedzenie

sta o si  swoistego rodzaju k amstwem. Jest nafaszerowane chemi , ma ma o sk adni-

ków od ywczych, a co najgorsze, szkodzi nam i powoduje choroby. O ile dawniej

zwyk a ywno  s u y a zdrowiu, o tyle dzi  s u y chorobom. W pewien sposób jest

zak amana. Ilo  wzi a gór  nad jako ci .

Istniej  techniki sprzeda owo-marketingowe, które polegaj  na tym, aby dany pro-

dukt opakowa  w taki sposób, by sprawia  wra enie wi kszego, ni  jest w rzeczywi-

sto ci. Badania pokazuj , e wielu z nas daje si  na to nabra . Owe techniki bazuj

na wykorzystywaniu naszych s abo ci percepcyjnych i automatyzmów. Bez pe nej

tego wiadomo ci si gamy w sklepie po pot ne pude ko z czekoladkami, aby osta-

tecznie przekona  si , e w rodku jest ich stosunkowo niewiele. Takich chwytów

jest ca e mnóstwo. Wspó czesny marketing jest na kilku p aszczyznach zak amany.

Opakowanie sta o si  wa niejsze od produktu.

Dzi  maszyny i urz dzenia nie s  konstruowane tak, aby trwa y jak najd u ej, lecz

tak, aby generowa y jak najwi ksze zyski. Awaryjno  produktów jest planowana,

tak samo jak konstrukcja urz dzenia. Produkty maj  si  psu  w ci le okre lonym

czasie. Skoro nie mówi si  o tym wprost, to znaczy, e jest to swoistego rodzaju za-

k amanie. Technologia produkcji aut ju  dawno dowiod a, e mo na konstruowa

samochody, które b d  dzia a  przez dekady. Sprzeda  takich aut by aby jednak

rzadsza, co oznacza, e nie dawa aby po danych profitów. Zyskowno  wzi a gór

nad rzetelno ci .

S owo „sukces” pochodzi od aci skiego successus i oznacza m.in. podej cie. Mniej

wi cej sto lat temu sukces przestano kojarzy  z podej ciem i prac  nad charakterem.

Dzisiaj rozumie si  go i definiuje w kategoriach s awy i zdobytych pieni dzy, które

s  czym  zewn trznym i nijak si  maj  do tego, co w cz owieku warto ciowe. W tym

sensie s owo „sukces” sta o si  wypaczone, o ile nie zak amane. Bo czy mo na au-

tentycznie nazwa  cz owiekiem sukcesu kogo , kto staje si  s awny i bogaty, a spo-

ecznie jest upo ledzony? Pozory sukcesu wzi y gór  nad rozwojem wewn trznym

cz owieka.
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Nie inaczej rzecz si  ma z pieni dzem. Od mniej wi cej stu lat wiat pos uguje si

w przewa aj cej mierze papierowymi pieni dzmi, których warto  jest wy cznie

umowna. Rz dy i banki deklaruj  dbanie o ich si , a w rzeczywisto ci dzia aj  do-

k adnie na odwrót. Zwi kszanie poda y pieni dza idzie w parze z powi kszaniem

zad u enia. Cho  nie mówi si  o tym g o no, jest to tak e swoistego rodzaju zak a-

manie. Konsumpcja i kredyt wzi y gór  nad oszcz dzaniem.

Do yli my kuriozalnych czasów, w których buduje si  atrakcyjn  pow ok  kosz-

tem warto ci wewn trznych. Dotyczy to niemal e ka dego aspektu naszego ycia,

w tym pieni dza. Jako e jest on nam bezdyskusyjnie potrzebny, warto rozumie ,

czym jest w istocie.

Gdzie w tym wszystkim s  z oto i srebro? W systemach monetarnych s  one tym,

co zdrowe, nisko awaryjne i w zasadzie pozbawione daty up ywu wa no ci. S u y y

ludziom przez tysi clecia, lecz w XIX i XX w. sukcesywnie zosta y wypchni te z mo-

netarnych salonów przez bankierów i polityków. rodowiska akademickie i rz -

dowi decydenci zacz li nazywa  z oto i srebro prze ytkiem, cho  oficjalne infor-

macje ewidentnie wskazuj  na to, e rz dy nie pozbywaj  si  z otych rezerw.

Stosowanie srebra i z ota jako oficjalnych pieni dzy ogranicza o w adz  polityków

i finansjery. Znajomo  historii i zdrowy rozs dek skutecznie nas o tym przekonuj .

Niestety, nie mówi si  tego g o no. Pozbywanie si  papierowych pieni dzy na rzecz

inwestowania w metale by oby strat  dla wielu instytucji. Z tego w a nie powodu

wi kszo  osób nie ma wiadomo ci zalet, jakie stwarza inwestowanie w kruszce.

To bran a, w której preferuje si  cisz  i anonimowo .

Lokowanie rodków w z ocie i srebrze pozwala zachowa  warto  zarobionych pieni dzy.

Umo liwia zrobienie tego w sposób dyskretny (nie wszyscy chc  si  obnosi  z posiadaniem

z ota), a nawet w zgodzie z liter  prawa (przy zachowaniu pewnych warunków) zwal-

nia z p acenia podatku dochodowego w przypadku, gdy z oto lub srebro dro ej .

Przywilejów pochodz cych z inwestowania w kruszce jest ca e mnóstwo, lecz jak

wspomnia em, niewiele si  o tym mówi.

Niniejsza ksi ka skupia si  na historii metali. Jej znajomo  jest podstaw  w ro-

zumieniu zmian na rynkach w czasach wspó czesnych. Regularno  zdarze  jest

tak wielka, e mamy pe ne prawo, aby uzna , i  historia si  powtórzy, a w zgodzie z ni

metale zdro ej . Czytelnik dzi ki lekturze b dzie móg  lepiej zrozumie  te procesy.

Ksi ka zawiera te  cz  praktyczn , gdy  rozumienie trendów rynku metali szla-

chetnych to nie wszystko. Warto zna  specyfik  produktów, wiedzie , jak metale

przechowywa , a nawet kiedy sprzeda .

ycz  przyjemnej lektury.

ukasz Chojnacki
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Bilet skarbowy o nominale 5 z otych, wyemitowany w 1794 roku.

Uchodzi za pierwszy polski papierowy banknot.
ród o: Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL-A1a-Bilet_Skarbowy-

5_Zlotych_(1794_First_Issue).jpg,  domena publiczna.
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Jeden z pierwszych chi skich banknotów, pochodz cy z czasów dynastii Song,

okre lany jako Jiaozi, u ywany w XI w.
ród o: Wikimedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jiao_zi.jpg, domena publiczna.
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ROZDZIA  1.

Realna warto  papieru, czyli co ,
czego nie us yszysz od polityków

i rz dowych ekonomistów

Je li nie ufasz z otu, to czy ufasz logice ci cia pi knej sosny o warto ci

4000 – 5000 dolarów, przerobienia jej na miazg , nast pnie na papier,

naniesienia na  atramentu, a na ko cu nazwania tego miliardem dolarów?

— Kenneth J. Gerbino

Opis rozdzia u: Ch opa cz sto uto samia si  z osob  s abo wykszta con , a przez

to ma o inteligentn . Niejaki John Maynard Keynes stosowanie standardu z ota

porówna  nawet do barbarzy stwa. Lecz my, Polacy, u ywamy frazy „na

ch opski rozum”, maj c zapewne na my li to, e ch op nie jest filozofem, lecz

pragmatykiem. Zobaczmy wi c, co takiego mówi nam ów ch opski rozum w od-

niesieniu do papierowego pieni dza.

Zanim banknot zostanie wydrukowany, wygl da w uproszczeniu tak:

Poniewa  nie posiada nomina u, jest wart mniej wi cej 0 z .
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Ale kiedy na banknot naniesie si  farb , to wygl da on ju  nieco inaczej — mniej

wi cej tak:

Co sprawia, e bezwarto ciowy banknot staje si  nagle wart 100 z ?

Formu a tego magicznego dzia ania wygl da nast puj co:

Kluczowym sk adnikiem tej receptury wydaje si  farba.

Ale czy farba jest warta 100 z ?

Oczywi cie e nie. A skoro nie, to na czym polega ta magiczna sztuczka?

To nie wszystko. Jest jeszcze co . Mianowicie ta sama ilo  tej samej farby mo e

„stworzy ” banknot o nominale zarówno 10 z , jak i 10 000 000 z ! Czy to oznacza,

e farba mo e by  warta równocze nie 10 z  i 10 000 000 z ?

Czy farba posiada nadnaturalne w a ciwo ci? Czy jej si a przewy sza fundamental-

ne prawid owo ci matematyczne? Oczywi cie e nie. Dlaczego wi c niewielka ilo

barwnika ma moc kreacji nie tylko pieni dza, ale tak e jego dowolnego nomina u?

Je li papier i farba nie s  obiektywnie warte ani 10 z , ani 10 000 000 z , to jakim cu-

dem dochodzi do tego, e s  tyle warte? Dlaczego wreszcie bezduszna i bezosobowa

substancja chemiczna, jak  jest farba, mo e w mgnieniu oka „wypracowa ” wi k-

sz  warto  ani eli realny fizyczny i umys owy wysi ek Kowalskiego?
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Warto  ta jest umowna i opiera si  w pierwszej kolejno ci na aktach prawnych,

które zmuszaj  nas do korzystania z papierowych banknotów, a w drugiej na prze-

konaniu obywateli, e banknoty s  obiektywnie warto ciowe. Niestety, nie s . Histo-

ria dowiod a, e wi kszo  walut ma termin wa no ci. Tyle e Smith, Schmidt i Ko-

walski nigdy go nie znali.

Murray Rothbard, do którego jeszcze nie raz wróc  na kartach tej ksi ki, pisze:

Pa stwo (lub jego bank centralny) mo e produkowa  te kwity ad libitum i w gruncie

rzeczy bez ponoszenia kosztów. Koszt papieru i druku jest bez znaczenia w porównaniu

z warto ci  drukowanej waluty, a je li z jakiego  powodu koszt ma znaczenie, pa stwo

zawsze mo e po prostu zwi kszy  nomina  banknotów1!

Do my lenia daje te  nieco absurdalna sytuacja, która zdarzy a si  w Niemieckim

Banku Federalnym2. Otó  osoby, które pracowa y przy niszczeniu banknotów wy-

cofanych z obiegu, uleg y pokusie przyw aszczenia ich sobie. Có , kradzie  od zawsze

wpisywa a si  w spektrum ludzkich zachowa , jest nawet do pewnego stopnia pier-

wotna. Nie jest to jednak usprawiedliwieniem, tak samo jak nie mo e by  nim do-

mniemane niskie wynagrodzenie pracowników banku, których dzia anie by o w t-

pliwe etycznie. Ale problem nie jest taki prosty. Pod wzgl dem fizycznym banknoty

si  nie zmieni y, lecz zmieni  si  ich status. Kiedy proceder zosta  ujawniony, a spraw-

cy uj ci, orzeczenie wyroku by o nie lada problemem. Jak  bowiem kar  nale a o

wymierzy  osobom, które ukrad y… makulatur  przeznaczon  do przemia u? Taki

w a nie status mia y wówczas skradzione papiery, cho  ich forma zewn trzna w ogóle

si  nie zmieni a!

Czy gdy z ote monety s  przeznaczone do ponownego przetopienia, to automa-

tycznie staj  si  bezwarto ciowym z omem? Czy gdyby rz d stwierdzi , e wyco-

fuje z obiegu z ot  monet , to wyrzuci by j  bezpowrotnie do mietnika? Oczywi-

cie e nie.

Podsumowanie rozdzia u: Pieni dz papierowy nie jest w gruncie rzeczy pie-

ni dzem. Jest rodkiem p atniczym. Mo na te  rzec, e czasem jest pieni dzem,

a czasem makulatur . Jego warto  jest skrajnie wzgl dna. Czy to ma sens? Czy

taka jest cecha stabilnego pieni dza? Natomiast z oto i srebro zawsze s  z otem

i srebrem. A te zawsze b d  mia y warto , gdy  posiadaj  praktyczne zastoso-

wanie. Jeszcze do tego wróc .

                                                          
1 M. Rothbard, Argumenty za prawdziwym z otym dolarem, [w:] L. Rockwell (red.), Austriacy

o standardzie z ota, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011, s. 2.

2 J. Hörisch, Orze  czy reszka. Poezja pieni dza, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac

Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, s. 195.

Fr
ag
me
nt
 d
ar
mo
wy



Podr cznik inwestowania w z oto i srebro

22

Jedna marka polska, wyemitowana w 1919 roku.

Pieni dz ten uleg  hiperinflacji na pocz tku lat 20. XX wieku.
ród o: www.wcn.pl, autor: Polska Krajowa Kasa Po yczkowa, domena publiczna.
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ROZDZIA  2.

Jak papierowe polskie pieni dze traci y
na warto ci, a z ote i srebrne

zachowywa y warto

Pieni dz papierowy ostatecznie wraca do swojej rzeczywistej warto ci — zera.

— Wolter

Opis rozdzia u: Jednym z psychologicznych mechanizmów naszego funkcjono-

wania jest przypisywanie niskiego prawdopodobie stwa rzeczom, których wcze-

niej nie do wiadczyli my, oraz zwi kszone wyczulenie na nieprzyjemne do-

wiadczenia, które by y naszym udzia em. Jako e wi kszo  z nas nie sparzy a

si  na inflacyjnej utracie warto ci swoich oszcz dno ci, nie tyle nie zak adamy,

e mo e si  nam to zdarzy , ile po prostu taki scenariusz nie istnieje w naszej

wyobra ni. Z tego powodu prawie ka de pokolenie traci pieni dze, cho  historia

otwarcie uczy, e metale szlachetne s  najlepsz  tarcz  ochronn .

To jest 10 marek polskich (rysunek 2.1). Banknot tego nomina u zosta  wydruko-

wany w 1917 r. Pami ta  go mo e ju  tylko pradziadek Kowalskiego. W latach 1916

– 1924 na terenie Królestwa Polskiego marki by y obowi zuj cym pieni dzem.

Prawnym rodkiem p atniczym na terenie ca ej Polski sta y si  w styczniu 1920 r.

W 1924 r. waluta ta zosta a zniszczona przez inflacj  i zast piona polsk  z otówk .

Przedstawione 10 marek polskich by o wykonane z papieru.
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Rysunek 2.1. 10 marek polskich z 1917 r. ród o: www.wcn.pl, autor: zarz d

Cesarsko-Niemieckiego Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, licencja: CC-BY-SA 3.0.

A to jest 10 z  z Boles awem Chrobrym (rysunek 2.2). Moneta ta zosta a wybita w 1925 r.

Co prawda nie trafi a do obiegu, ale istnia a mo liwo , aby j  naby  w Banku Pol-

skim na zasadzie przekazania z omu z ota i uiszczenia op aty za jej wybicie1. Zawar-

to  czystego z ota w niej to ok. 3 g.

Rysunek 2.2. 10 z  ze z ota z 1925 r.
ród o: https://pl.wikipedia.org/wiki/10_z%C5%82otych_1925_Boles%C5%82aw_Chrobry#/

media/File:10_zlotych_1925_Boles%C5%82aw_Chrobry.jpg,

autor: Janeczkas, licencja: CC BY-SA 4.0.

W trzeciej dekadzie XX w. Bank Polski dokona  emisji m.in. 10 polskich z  (rysu-

nek 2.3). By o to w 1926 r., w czasach niepodleg ej Polski. ywiono nadziej  na sze-

roko poj te odrodzenie pot gi naszego kraju. Podobne nadzieje ywiono wobec

nowo wprowadzanych pieni dzy. Naiwne by y to jednak nadzieje.

1 J. Jarek, Historia grosza i z otego, Europa, Wroc aw 2009, s. 53.
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Rysunek 2.3. Banknot o nominale 10 z  z 1926 r.
ród o: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/10_zl-20-07-1926.jpg,

autor: Bank Polski, domena publiczna.

Dziadek Kowalskiego mia  okazj  pozna  jeszcze ca kiem inn  „dych ” (rysunek 2.4).

By a ona pi kna i wykonana ze srebra. Wyemitowano j  w du ym nak adzie w 1932 r.

Moneta zdoby a ogromn  popularno . Po pewnym czasie wysz a z u ycia. Mimo

to do dzi  zdo a a si  zachowa  w niejednym polskim domu. Ta srebrna moneta o no-

minale 10 z  wa y a 22 g i zawiera a 16,5 g czystego srebra.

Rysunek 2.4. Srebrna moneta o nominale 10 z  z 1932 r.
ród o: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_zlotych_1932_Polonia.jpg,

autor: Gonzuchna, licencja: CC BY-SA 4.0.

Polska nacja wyj tkowo lubuje si  w srebrze. Bije pi kne monety nie od wczoraj.

A i zasobów tego kruszcu, który uchodzi czasem za lepszy od z ota w roli pieni dza,

cz sto nam nie brakowa o. W 1933 r. spod pras menniczych wysz y jeszcze inne

srebrne kr ki. Ot cho by 10 z  z Janem III Sobieskim czy 10 z  z Józefem Pi sudskim

(rysunek 2.5).
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Rysunek 2.5. Srebrna moneta o nominale 10 z  z 1933 r.
ród o: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10_zlotych_1934_Jozef_Pilsudski.jpg,

autor: Gonzuchna, licencja: CC BY-SA 4.0.

Po wybuchu II wojny wiatowej metale sta y si  wyj tkowo po dane. Srebrne

monety by y zatrzymywane lub po zagarni ciu przez okupanta przetapiane i wy-

wo one do Rzeszy. W grudniu 1939 r. powsta  Bank Emisyjny w Polsce2. Jednym

z wyemitowanych banknotów by  ten o nominale 10 z . Przedstawiony na rysunku

2.6 pochodzi z 1940 r. Banknot ten by  inspirowany nomina em 10 z  z 1926 roku.

Ostatecznie wyszed  z obiegu kilka lat pó niej.

Rysunek 2.6. Banknot o nominale 10 z  z 1940 r.
ród o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Banknoty_polskie_z_1940#/media/ File:Banknot10z%C5%82otychawersGG.jpg,

autor: „Emissionbank in Polen” mit Sitz in Krakau i.A. der Reichsbank Berlin, domena publiczna.

Czas mija , wojna dobieg a ko ca. Zniszczenia obj y wszystko, w tym gospodark .

Po odzyskaniu pewnej stabilizacji Polacy poznali kolejny pieni dz. W 1946 r. jed-

nym z nowo wydrukowanych nomina ów by o 10 z  (rysunek 2.7). Jego ywot oka-

za  si  jednak wyj tkowo krótki, natomiast czasy upokarzaj cego PRL przetrwa y

prawie pi  dekad. W tym czasie Polak Polakowi potrafi  by  wilkiem.

2 Ibidem, s. 54.
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Rysunek 2.7. Banknot o nominale 10 z  z 1946 r.
ród o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Banknoty_polskie_w_latach_1944%E2%80%931996#/

media/File:10_z%C5%82_1946_awers.jpg, autor: Narodowy Bank Polski, domena publiczna.

Jesieni  1950 r. dokonano wymiany banknotów. Kontrowersyjnie przeprowadzo-

na, albowiem przygotowywana od wielu miesi cy w tajemnicy, denominacja ogra-

bi a w najwi kszej mierze oszcz dzaj cych Polaków. Zosta a og oszona nagle. Ak-

cja wymiany pieni dzy trwa a niespe na dwa tygodnie, lecz by a przygotowywana

ju  dwa lata wcze niej. Dlatego widoczne na rysunku 2.8 10 z  ma dat  1948. Prze-

licznik wynosi  100 do 3, co oznacza, e ka de stare 100 z  przechodzi o w 3 nowe

z . Odnosi o si  to do pieni dzy w bankach, wynagrodze  oraz cen towarów. Ci

jednak, którzy dysponowali gotówk , mogli j  wymieni  w proporcji 100 do 1, co

oznacza, e za ka de 100 z  w gotówce wydawano tylko 1 nowy z oty! W ten sposób

posiadacze gotówki stracili 2/3 warto ci swoich rodków.

 

Rysunek 2.8. Banknot o nominale 10 z , wyemitowany w 1948 r.,

wprowadzony do obiegu w 1950 r. ród o w asne.
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Lata 70. to czas przy pieszaj cej inflacji. W zasadzie rozwija a si  ona w ci gu ca ego

okresu PRL. W latach 60. rz d d y  do tego, aby by a jak najni sza. Jednak w kolejnej

dekadzie inflacja wymkn a si  spod kontroli. Na pocz tku lat 70. XX w. rz d po-

stanowi  wprowadzi  do obiegu nowe banknoty i monety. Papierowy 10-z otowy

nomina  (rysunek 2.9) ujrza  wiat o dzienne w 1982 r. By a to kolejna ju  „dycha”,

któr  pozna o polskie spo ecze stwo.

Rysunek 2.9. Banknot o nominale 10 z  z 1982 r. ród o w asne.

Pami tny rok 1989 umo liwi  nie tylko polityczne, ale tak e ekonomiczne zmiany.

Hiperinflacja lat 90. zako czy a si  denominacj . Dzi ki temu NBP móg  wyemi-

towa  kolejny, tym razem ostatni ju  w XX w. banknot o nominale 10 z  (rysunek

2.10). Jest on w chwili obecnej prawnym rodkiem p atniczym.

Rysunek 2.10. Banknot o nominale 10 z  z 1994 r. ród o w asne.

Warto  po latach

Wyobra my sobie teraz, e nasi przodkowie zostawili nam po 10 z  z ka dego przed-

stawionego powy ej okresu. Ile s  warte te „dyszki” teraz? Czy ich si a nabywcza

przetrwa a prób  czasu? Co mo na z nimi dzi  zrobi ?
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Rozró nijmy dwie warto ci: obiektywn  oraz kolekcjonersk . Ta pierwsza to war-

to  przedmiotu sama w sobie bez wzgl du na jego stan zachowania. Ta druga zale-

y ju  od stanu lub, jak kto woli, wygl du.

Papierowe 10 marek polskich: warto  tego banknotu jest wy cznie kolekcjonerska.

Zale y od stanu zachowania. Je li banknot jest zniszczony, to jego warto  b dzie

nik a.

Z ote 10 z  z Chrobrym z 1925 r.: porysuj, podepcz, wygnij, nawet nadtop, a moneta

wci  b dzie posiada  2,90 g czystego z ota. Bez wzgl du na stan zachowania w chwili

pisania tego tekstu jest warta ok. 450 z . A za dobry stan kolekcjonerzy potrafi  za-

p aci  nawet ponad 1000 z . Jest ró nica?

Papierowe 10 z  z 1926 r.: papier upokorzony i zdewaluowany przez humory po-

wojennej ekonomii. Je li nie zainteresuje si  nim jaki  kolekcjoner, warto  b dzie

w a ciwie adna.

Srebrne 10 z  z 1932 r.: srebrna G owa Kobiety. Zawiera 16,5 g czystego srebra i w chwili

pisania tego tekstu jest warta trzy razy tyle, ile wynosi jej warto  nominalna. A mowa

tu o samym surowcu. Dobry stan zachowania mo e t  warto  tylko podbija . Nawet

kilkukrotnie.

Srebrne 10 z  z Pi sudskim i 10 z  z Sobieskim: dumni przywódcy godne warto ci

reprezentuj  sob  na srebrnych kr kach. Podobnie jak wy ej: bez wzgl du na stan

monety zachowa y, a nawet podnios y swoj  warto  w ci gu minionych dekad.

Papierowe 10 z  z 1940 r.: szkoda pisa . Do kupienia w cenie poni ej swojego no-

mina u.

Papierowe 10 z  z 1946 r.: jak wy ej.

Papierowe 10 z  z 1948 r.: co prawda nabycie tego banknotu w cenie 10 z  nie zaw-

sze jest mo liwe, ale jedno trzeba przyzna . Warto  ta pochodzi z jego rzadko ci

i zawdzi cza  j  mo emy tylko kolekcjonerom. Zniszczony lub podarty banknot

nie b dzie ju  cieszy  si  wzi ciem. No bo niby co mia by sob  reprezentowa ?

Papierowe 10 z  z 1982 r.: je li nie jest w stanie idealnym, jego warto  realna nie

przekroczy warto ci nominalnej. W zasadzie nie jest wiele wart. Pieni dz ten nie

przetrwa  nawet dwóch dekad. Trzyna cie lat po swojej emisji, kiedy z otówka by a

doszcz tnie zdewaluowana, by  wart 1/1000 z otówki, a wi c 10% warto ci grosza.

To ma by  pieni dz?
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Papierowe 10 z  z 1994 r.: to banknot obowi zuj cy w tej chwili. Jak  b dzie mia

warto  — czas poka e. Je eli historia si  powtórzy, to poza warto ci  kolekcjoner-

sk  adn . A je li ju , to co najwy ej dla naszych prawnuków.

Podsumowanie rozdzia u: Co kilkana cie – kilkadziesi t lat odbywa si  wymiana

pieni dzy. Po ustanowieniu nowych praw przez polityków papier traci warto

i ust puje miejsca nowemu papierowi. Wycofane z obiegu pieni dze papierowe

mog  zachowa  warto , tylko je li s  rzadkie i dobrze zachowane. Pieni dze

kruszcowe za , bez wzgl du na nomina , rzadko , stan zachowania, zawsze b d

mie  bazow  warto  obiektywn  w postaci czystego kruszcu, który zawieraj .

Podepcz banknot i po egnaj si  z jego warto ci . Zdepcz, obt ucz, a nawet ci nij

w imadle z oto lub srebro, a i tak zdo asz je sprzeda  za rogiem. Taka jest ró -

nica mi dzy papierem a metalem szlachetnym.
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Krugerrand z 1967 roku. Pierwsza typowo bulionowa moneta na wiecie. Zosta a

wyemitowana w 1967 roku na cztery lata przed ca kowitym porzuceniem standardu z ota.
ród o w asne.
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Inwestycyjna sztabka srebra o wadze 100 g z ozdobnym wzorem nawi zuj cym

do owickich wycinanek, pochodz ca z produkcji mennicy prywatnej z 2014 r.
ród o w asne.
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XIX-wieczny kapitalizm

Lata 70. XIX w. zdaj  si  by  rzadkim przyk adem szoku poda owego. Szok poda owy to

zjawisko pozytywne. To niefortunne okre lenie, którego ekonomi ci u ywaj  dla nag ego i trwa-

ego zwi kszenia mo liwo ci produkcyjnych. (…) Spadaj ce ceny by y sygna em si y, nie za-

amania15

Ten okres ameryka skiego kapitalizmu obfitowa  w wydarzenia, które zwi ksza y

ludziom dost p do towarów i us ug przez obni enie ich cen, co, jak ju  wiemy, wy-

nika o ze zwi kszenia produktywno ci. W tym czasie dzi ki rozwijaj cej si  infra-

strukturze spada y ceny transportu, a to przek ada o si  na inne transakcje. Na wy-

j tkow  uwag  zas uguje rozwój transportu kolejowego, który sta  si  szybki,

sprawny i w ogromnym stopniu zwi zany z przemys em. Koleje s u y y nie tylko

do przewozu osób, lecz tak e do transportu towarów na rosn c  z ka dym rokiem

skal . Bezpiecze stwo i koszty us ug finansowych polepszy a komunikacja telegra-

ficzna i kablowa. Dost p do stali, która nie tylko by a jako ciowo lepsza, ale i ta -

sza od dotychczas stosowanej, przyczyni  si  do rozpocz cia masowej produkcji

narz dzi. To w konsekwencji prze o y o si  na produkcj  innych dóbr, które ce-

chowa y si  wy sz  wytrzyma o ci  i funkcjonalno ci  oraz ni sz  cen  w porów-

naniu z produktami zagranicznymi.

Czytamy u Charlesa Morrisa:

Ceny w istocie spad y, ale niemal ka dy inny wska nik aktywno ci gospodarczej (pro-

dukcja w gla i surówki, tona  budowanych okr tów, zu ycie surowej we ny i bawe ny,

wpisy w ksi gach celnych, ilo  towarów i pasa erów transportowanych kolej , depozyty

bankowe, tworzenie spó ek akcyjnych, zyski z handlu, konsumpcja pszenicy, mi sa, piwa

i tytoniu per capita) wskazywa  na trend wzrostowy16.

U Landesa dla odmiany czytamy:

Dzisiejsz  d ugo  ycia zawdzi czamy w wi kszym stopniu lepszej prewencji i czystsze-

mu rodowisku, w jakim yjemy, ni  rozwojowi medycyny. Czysta woda i szybkie usu-

wanie nieczysto ci oraz poprawa higieny osobistej — oto, co do tego doprowadzi o. (…)

Jednym z g ównych produktów nowej technologii, któr  nazywamy rewolucj  przemy-

s ow , by a tania, nadaj ca si  do prania bawe na, a tak e wytwarzane w masowej

skali myd o z olejów ro linnych. Po raz pierwszy zwyk y cz owiek móg  sobie pozwoli

                                                          

15 C.R. Morris, Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan

stworzyli ameryka sk  supergospodark , Onepress, Gliwice 2006, s. 126.

16 Ibidem, s. 127.
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na bielizn , której angielska nazwa — body linen — wywodzi si  od lnu, bo to w a nie

lniane tkaniny, nadaj ce si  do prania, nosili ludzie zamo ni pod wierzchnim ubraniem.

(…) Lepsze od ywianie to trzeci czynnik, który odegra  rol  w zmniejszeniu si  zachoro-

walno ci i miertelno ci. Przyczyni a si  do tego nie tylko wi ksza poda  ywno ci, ale

i lepszy, szybszy transport17.

Tyle na temat XIX-wiecznego kapitalizmu, któremu nies usznie Karol Marks, Fryderyk

Engels i kolejni przypisywali wiele negatywnych znacze .

Wiek XX

Henry Ford by  postaci  nie na miar  dekad, lecz stuleci. Jego historia uosabia

kwintesencj  wszystkiego, co w kapitalizmie dobre, ponadto wydawa  si  cz owie-

kiem ulepionym z ca kiem innej gliny ani eli wi kszo  wspó czesnych Ameryka-

nów. Wierzy  w sens pracy jako warto ci samej w sobie, lecz tak e postrzega  j  jako

narz dzie s u enia innym. W swojej biografii pisa : Praca jest naszym zdrowiem, god-

no ci , zbawieniem; nie jest przekle stwem, ale najwi kszym b ogos awie stwem. cis a spo-

eczna sprawiedliwo  p ynie tylko z uczciwej pracy (…). Codzienna praca to wielka rzecz,

bardzo wielka rzecz18!

Mia  wizj  i niesamowit  determinacj , wyprzedzaj c o ca e dekady my l techniczn

i spo eczn . Dzi ki temu liczne do wiadczenia dezaprobaty wobec jego pomys ów

na masow  produkcj  samochodów nie z ama y Forda, cho  potrafi y go doprowa-

dzi  do ez. Kiedy w pierwszej dekadzie XX w. produkcja zacz a si  rozwija , a on

zarobi  pierwsze znacz ce pieni dze, wci  nie by  zadowolony ze swojej pracy, d -

c do osi gni cia absolutnej perfekcji. Mia o si  to prze o y  na jako  samocho-

dów, a nast pnie na komfort klientów. Dzia aj c w pojedynk , po wykupieniu w 1906 r.

wi kszo ci udzia ów swojej firmy, Ford intensywnie pracowa  nad s ynnym mode-

lem T. To, co sp dza o mu sen z powiek, dotyczy o absolutnej minimalizacji kosz-

tów produkcji, a przez to sprzeda y w mo liwie najni szej cenie. Produkcja forda T

zajmuje oddzielny rozdzia  na kartach historii. W gruncie rzeczy zmieni a Ameryk

i nie jest to przesadne stwierdzenie.

Seryjna produkcja fordów by a liczona w setkach tysi cy, a przez lata od rozpocz -

cia produkcji Henry Ford d y  do podniesienia relacji ceny do jako ci tak bardzo,

jak to tylko mo liwe. By a to poprzeczka, któr  regularnie sobie podwy sza . Dzi ki

17 D. Landes, op. cit., s. 16.

18 H. Ford, Moje ycie i dzie o, Instytut Edukacji Praktycznej, Mi dzylesie 2006, s. 137 – 138.
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temu to, co pierwotnie by o luksusem, w krótkim okresie sta o si  potrzeb , któr

wi kszo  ludzi mog a realizowa . W 1908 r. Ford podj  badania dotycz ce wydaj-

no ci. W efekcie w 1914 r. mo na by o zej  z 6 godzin potrzebnych na z o enie

samochodu do 2,5 godziny. Kolejne sukcesywnie wprowadzane innowacje pozwo-

li y na monta  samochodu w czasie liczonym w… sekundach. W 1914 r. liczba wy-

produkowanych samochodów wynios a 208 307. W 1918 by o ich ju  642 750. W 1908 r.

cena samochodu wynosi a 950 dolarów. W 1927 by o to ju  tylko 290 dolarów. Dla

porównania warto doda , e minimalne wynagrodzenie wynosi o 5 dolarów dziennie19.

W ci gu kilku lat si a nabywcza z ota wzros a kilkukrotnie: w 1908 r. za 950 dola-

rów mo na by o kupi  jednego forda, natomiast 16 lat pó niej mo na by o kupi

ich ju  prawie 4! Z otem nie trzeba by o spekulowa , obraca  itd. Wystarczy o

trzyma  je w skarpecie. Tak dzia a oszcz dzanie prawdziwego pieni dza — pieni dza

z metalu.

                                                          

19 Ibidem, s. 321 – 322.
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Produkcja samochodów marki Ford jest klasycznym i jednym z najbardziej wy-

mownych przyk adów obrazuj cych zjawisko spadku ceny poprzez zwi kszenie

wydajno ci pracy, obni enie kosztów produkcji i dostarczenie na rynek towaru w jak

najni szej cenie. Henry Ford udowodni  — cho  wi kszo  z nas do dzi  tego nie

rozumie — e dobrobyt bierze si  z obfito ci towarów, a nie z obfito ci pieni dza.

Zapami tajmy to dobrze. Zanim po wi cimy Fordowi jeszcze chwil  uwagi, sprawd -

my, ile samochodów mo emy dzi  kupi  za 950 dolarów w z otych monetach z 1907 r.

oraz za 950 dolarów we wspó cze nie stosowanych banknotach. Pierwsza kwota to

odpowiednik prawie 46 uncji z ota, co po sprzedaniu go po cenach obowi zuj cych

w chwili pisania tego tekstu da oby… ok. 55 tys. dolarów! To samo za  950 dola-

rów, lecz b d ce w formie papierowych banknotów, wci  mia oby warto … 950

dolarów!

Podsumowanie rozdzia u: Wszystko w naturze ma charakter dynamiczny. Próby

ustalenia czego  „na sta e” to szale stwo. Usi owanie wprowadzenia niezmien-

nych cen czegokolwiek to strategia, która nigdy nie jest w stanie przetrwa  próby

czasu. Nale y to zaakceptowa . Tym, co wp ywa na ruchy cen, jest nie tyle poda

pieni dza, jaka istnieje w gospodarce, ile wzajemna relacja pieni dzy do ogó u

dost pnych towarów i us ug na rynku. Kiedy ilo  pierwszych „odskakuje” od

tych drugich, ceny id  w gór . Kiedy ilo  towarów zdobywa przewag  nad ilo-

ci  pieni dza, wówczas towary taniej . To proste mechanizmy ekonomiczne,

których licznych przejawów dostarczy a nam historia. Przez tysi clecia metale

szlachetne by y z regu y pieni dzmi. Wspó cze nie pieni dzem jest papier, nato-

miast z oto i srebro sta y si  towarami.
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Lata powojenne

Obiektywnie g upia i ekonomicznie wyniszczaj ca II wojna wiatowa sko czy a si

w 1945 r. Polacy uzyskali pozorn  niezale no , albowiem znale li si  w strefie wp y-

wów ZSRR. Nie min  d ugi czas, jak zacz o dochodzi  do politycznych przepy-

chanek i walk o wp ywy w powojennej Polsce, które szybko dobieg y ko ca z racji

ca kowitego niemal e przej cia w adzy przez Polsk  Zjednoczon  Parti  Robotnicz .

Dla „dobra ludu” chciano wszystko centralnie planowa , regulowa , egzekwowa

itd. Polityka centralnego planowania w odniesieniu do gospodarki przypomina a

postaw , w której cz owiek mówi: „Od teraz sam b d  sobie regulowa  temperatur

cia a, apetyt, szybko  oddechu i siwienie w osów”. Gospodarka jest ywym orga-

nizmem, tak jak organizm ludzki. Wszelkie próby jej ca kowitego opanowania s

lekko rzecz nazywaj c, naiwne. Automatyzmy s  nam potrzebne, aby móc funk-

cjonowa  wzgl dnie sprawnie. W ekonomii podobnie funkcjonuj  pewne automa-

tyzmy, których nie nale y regulowa , tak samo jak nie reguluje si  w asnego oddechu

czy procesów trawienia. Nasz organizm wie lepiej, jak to robi .

Tym, co czyni polityków niekompetentnymi, jest fakt, e nie rozumiej , jak wiele

jest ekonomicznych automatyzmów i samoreguluj cych si  procesów oraz e nie

powinno si  w nie ingerowa  dla wspólnego dobra. Wiara we w asne „kompeten-

cje”, rozdmuchane ego oraz chore ambicje dobitnie pokaza y, e komunistyczny

aparat rz dz cy by  idealnym przyk adem gospodarczej destrukcji pa stwa i portfeli

obywateli.

Za o enia partyjne oparte na centralnym planowaniu oczywi cie nie mog y si  zre-

alizowa . Likwidacja prywatnej przedsi biorczo ci (najbardziej wydajnej), dyskry-

minacja ziemian, bogatych ch opów oraz pauperyzacja inteligencji nie mog a prze o-

y  si  na dobre wyniki gospodarcze. Rz d potrzebuj c rodków na dalsze dzia ania,

posun  si  do kradzie y. I to licznych.

Nie by y to zwyk e rozboje. By y to wyrafinowane operacje zwi zane z manipulacj

papierowym pieni dzem. Jedna z nich zosta a przeprowadzona w Polsce dok adnie

w po owie XX w.

Lata 50. i bandycka reforma walutowa

Wznio le brzmi ca reforma walutowa by a jednocze nie denominacj . Przygoto-

wywana potajemnie przez dwa lata zosta a og oszona w pa dzierniku 1950 r. Nowe

banknoty drukowano w Szwecji, Czechos owacji i na W grzech w naj ci lejszej ta-
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jemnicy4. Do momentu og oszenia by y one przechowywane na terenie obiektów

wojskowych, a wszystko to — jak czytamy w ustawie z 28 pa dziernika 1950 r.

o zmianie systemu pieni nego — w celu:

 1. oparcia gospodarki narodowej na wysokowarto ciowym trwa ym pieni dzu,

 2. okie znania i ograniczenia wyzyskiwaczy i elementów spekulacyjnych,

 3. stworzenia podstawy dla wzrostu oszcz dno ci mas pracuj cych i skutecznej walki

o oszcz dn  i racjonaln  gospodark  narodow ,

 4. ustalenia w a ciwego i s usznego stosunku pieni dza polskiego do walut pa stw kapitali-

stycznych5.

Na czym polega a denominacja? Na wymianie starych pieni dzy na nowe. Regulo-

wa o to rozporz dzenie Rady Ministrów6. Wszyscy obywatele byli zobligowani do

ich wymiany na nowe. Ca y problem polega  na tym, e w tej wymianie byli równi

i równiejsi. Ceny, wynagrodzenia, wk ady bankowe oraz oszcz dno ci na rachun-

kach (do 100 tys. z  na osob ) mia y by  przeliczone zgodnie z relacj  100:3. Innymi

s owy: za ka de 100 z  otrzymywa o si  3 z . Wobec posiadaczy gotówki zastoso-

wano nieco inny przelicznik — 100:1. Za ka de 100 z  wyp acano… 1 z , a nie 3 z .

Ale jak to?!

A tak to! Dobro ludu pracuj cego, reprezentowanego przez aparat partyjny, by o

wa niejsze ni  uczciwo  i przyzwoito . Czy mo na si  by o uchroni  przed utra-

t  pieni dzy? Zapewne tak, ale trzeba by o by  niezwykle wnikliwym i inteligent-

nym, aby przewidzie  taki rozwój wydarze . Bandycki numer wykr cony przez

towarzysza Boles awa Bieruta by  tak nieprawdopodobny, e nieliczni zak adali co

takiego.

Obywatele nie ufaj c rz dowi, trzymali pieni dze w skarpetach i pod poduszkami.

By o to zrozumia e, skoro obawiali si , e mo e doj  do prób przej cia rodków

przez rz d. W przypadku denominacji z regu y zawsze przeliczano wszystko — tak

                                                          

4 https://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-28-pazdziernika-1950-r-reforma-

walutowa,nId,2296661 [dost p: 02.01.2019].

5 Ustawa z dnia 28 pa dziernika 1950 r. o zmianie systemu pieni nego, Dz.U. 1950, nr 50, poz.

459, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19500500459 [dost p: 22.01.2019].

6 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 pa dziernika 1950 r. w sprawie okre lenia stosun-

ku przeliczenia niektórych zobowi za , Dz.U. 1950, nr 50, poz. 461, http://prawo.sejm.gov.pl/

isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19500500461 [dost p: 22.01.2019].
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ceny, jak i wynagrodzenia — wed ug tej samej stawki. Ale ustali  dwa przeliczniki?

Któ  móg by wpa  na taki pomys ?

Partia.

Polacy utracili wi c gros swoich oszcz dno ci. W odró nieniu od tych, którzy wie-

dzieli o nadchodz cym przekr cie (zapewne niewielu ich by o), oraz tych, którzy

ufnie trzymali rodki w banku (tych te  pewnie nie by o wielu), wi kszo  ludzi

utraci a 2/3 warto ci tego, co zarobi a w pocie czo a. By oby nieco pretensjonalnie

zada  pytanie: „Czy tak powinien zachowywa  si  rz d?”. Jest za to jak najbardziej

na miejscu zadanie pytania: „Czy historia mo e si  powtórzy ?”.

Wró my jeszcze na chwil  do ustawy. Pierwszy z jej celów przeczy  logice. Chciano

budowa  gospodark  na warto ciowym i trwa ym pieni dzu. Tymczasem si y pie-

ni dza nie tworzy si  przez wymazanie paru zer i zmian  wizerunku jego papierowych

banknotów. Co prawda za o enie na temat wsparcia z otówki l ni cym kruszcem

by o s uszne, mimo to szlachetny metal w aden sposób nie trafi  do obiegu. Z o-

tówce mia a odpowiada  warto  0,222168 g z ota7, lecz z otymi monetami nikt si

nie pos ugiwa . Ma o tego! Parytet ten mia  przetrwa  a  do 1982 r. I to w a nie

m.in. zas uguje na uwag .

Arbitralne ustalanie warto ci

Na widzi mi si  ustalono nie tylko cen  kruszcu, ale równie  kurs z otówki do ru-

bla i dolara. Polsk  walut  zrównano z rublem, czyli kurs mia  wynosi  1:1. W tym

drugim przypadku ustalono przelicznik 4:1, zatem 1 dolar kosztowa  4 z . Czy to

by o s uszne? Oczywi cie e nie, ale mog o si  komu  op aca .

Sztywne ustalenie wzajemnych kursów by o rzecz jasna dzia aniem co najmniej na

pozór. Chcie  utrzyma  w sztywnej relacji wobec siebie dwie waluty to tak jak

chcie , aby dwoje dzieci ros o dok adnie w tym samym tempie. Dwie waluty mog

by  permanentnie sobie równe, je li maj  wspólny mianownik, np. zawarto  z ota.

Dwie monety z ró nych krajów, maj c t  sam  zawarto  z ota, s  sobie z tego w a nie

powodu równe. Nie mo emy tego powiedzie  o papierowych banknotach.

                                                          

7 J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, PWN, Warszawa 2005.
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Konfiskata z ota

Kiedy Franklin Delano Roosevelt nakaza  Amerykanom zwrot z ota, które by o

wówczas wyceniane w wysoko ci 20,67 dolara za uncj , nied ugi czas pó niej ustali

jego now  cen , wynosz c  35 dolarów. Innymi s owy: nakaza , aby obywatele sprze-

dali swoje z oto tanio. Zap aci  im po 20 dolarów za uncj , a nast pnie przeliczy

zdobyte z oto po kursie 35 dolarów i w razie sprzeda y pozwoli  odnotowa  rz -

dowi sute profity. W Polsce podobnie uczynili m.in. Bierut i Cyrankiewicz, podpi-

suj c ustaw  nr 460 z 28 pa dziernika 1950 r., która mówi a jasno:

Art. 1. Posiadanie walut obcych, monet z otych, z ota i platyny na obszarze Pa stwa bez

zezwolenia Komisji Dewizowej jest zakazane (…)

Art. 3. Kto bez zezwolenia Komisji Dewizowej posiada na obszarze Pa stwa waluty

obce, monety z ote, z oto lub platyn  — podlega karze wi zienia.

Art. 4. 1. Osoby posiadaj ce w dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy na obszarze Pa -

stwa waluty obce, monety z ote, z oto lub platyn  obowi zane s  w ci gu dwóch tygodni

od tego dnia zg osi  je Narodowemu Bankowi Polskiemu po obowi zuj cym kursie

b d  z o y  wniosek do Komisji Dewizowej o zezwolenie na dalsze posiadanie.

Tym razem numer polega  na tym, e rz d ustalaj c „wysok ” warto  z otówki,

p aci  w praktyce za z oto mniej. Cztery z ote mia y by  oficjalnie warte jednego

dolara. Oznacza to, e wyceniana w tamtym czasie na 35 dolarów uncja z ota po-

winna by  warta 140 z . W praktyce nikt uncji z ota za 140 z  kupi  nie móg . Dla-

czego? Dlatego, e by o ono warte znacznie wi cej! Rz d to jednak wymusi , ustalaj c

zawy on  warto  z otówki. Gdyby mia  by  uczciwy, musia by p aci  kilkakrotnie

wi cej.

Tak wi c w kraju, którego waluta nazywa si  z otówk , wprowadzono konfiskat

z ota, a jego posiadanie uznano za nielegalne, cho  mówiono, e ma s u y  pokryciu

waluty narodowej.

Czy nie daje to do my lenia? Jest zrozumia e, kiedy rz dy ró nych krajów konfi-

skowa y bro  (dzi ki czemu jej posiadacze tracili narz dzie ataku/obrony), urz dzenia

telegraficzne, drukarskie i media (dzi ki którym utrudnione by y propagandowe

dzia ania przeciwników), przedsi biorstwa produkcyjne (dzi ki czemu przejmowano

co , co wypracowuje okre lone dobra oraz zysk), nieruchomo ci (dzi ki czemu

wchodzi o si  w posiadanie u ytecznych budynków). Ale z oto w czasach, w któ-

rych nie s u y o ono jako pieni dz? W jaki niby sposób spekulant mia  zaszkodzi

rz dowi, skoro ze z otem wiele zrobi  nie móg ? Ani tym strzeli , ani otru , ani

obezw adni . Ma e to i ci kie. A ile zachodu, eby przetopi !
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Inflacja

Po tym nieco d ugim wst pie nasza opowie  o inflacji i iluzji rosn cych wynagro-

dze  mo e si  zacz  na dobre.

Wyobra my sobie ma ych Kowalskiego, Malinowskiego i Nowaka. W ramach upo-

minku i zach ty do zgodnego z wzorow  postaw  obywatelsk  (ustawa 459, cel 3)

oszcz dzania otrzymuj  pewn  równowarto  pieni n  z 1950 r., lecz ka dy w in-

nej formie. W tamtym czasie rednie polskie wynagrodzenie wynosi o 551 z 8. Tyle

dostaje nasz kilkuletni Kowalski, który jak wi kszo  ch opców lubi gra  w pi k

i nie kwapi si  do odrabiania lekcji, kiedy za oknem wieci s o ce. Chowa do skar-

pety swoje papierowe z otówki, lecz z racji wieku i braku wiedzy nie rozumie jeszcze,

e pieni dz pieni dzowi nierówny.

Jego rówie nik z podwórka, Malinowski, ma rodziców z zaci ciem do ryzyka, któ-

rzy potrafi  odró ni  g upot  od patriotyzmu, i pomimo zakazu posiadania dewiz

obcych otrzymuje swój pierwszy pakiet oszcz dno ciowy w innych pieni dzach:

papierowych dolarach. Malinowski my li, e jego rodzice s  nowocze ni, poniewa

sk aniaj  si  ku temu, co „zachodnie”. Lubi  mawia : „Dolar to jest dolar!”. I ma to

pewien sens, gdy  waluta ta mia a wówczas jeszcze co  wspólnego ze z otem, czyli

prawdziw  warto ci . Mówi si , e jednostka ameryka skiej waluty odpowiada a

ówczesnej polskiej dniówce. Dwie dekady pó niej papierowe dolary by y nawet

wej ciówkami do tzw. peweksów. Ale to dopiero za jaki  czas. Tak czy inaczej w 1950 r.

1 dolara wyceniano oficjalnie na 4 z , dlatego równowarto  redniego polskiego

wynagrodzenia powinna wynosi  137,75 dolara. By o to jednak przeliczenie zak a-

mane i niezgodne z realnymi cenami, ale za to zgodne z my leniem partyjnym. W prze-

liczeniu na dolary Polak realnie zarabia  rednio 25 – 35 dolarów9. Przyjmijmy wi c,

e Malinowski dosta  papierowe 35 dolarów, realnie odpowiadaj ce wysoko ci pol-

skiej pensji. Schowa  je do skrytki i u miechn  si  pod nosem, po czym wróci  do

swoich zaj .

Nowak to skromny ch opiec. Lubi histori , a jego rodzice wiedz , e nowocze-

sno  to pusty frazes, albowiem istotne jest tylko „tu i teraz”. To, co by o nowocze-

sne 100 lat temu, dzi  jest retro lub passe. Istniej  jednak rzeczy, które nie podlegaj

                                                          
8 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-

pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2017,2,1.html

[dost p: 09.01.2019].

9 http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-za-20-dolarow-miesiecznie-jak-zylismy-w-prl,nId,1065472

[dost p: 02.01.2019].

Fr
ag
me
nt
 d
ar
mo
wy



Podr cznik inwestowania w z oto i srebro

108

wp ywom mody, nawet je li wi kszo , w czywszy w to media i tzw. ekspertów,

twierdzi inaczej. Do takich rzeczy nale  z oto i srebro. W odró nieniu od Mali-

nowskich, rodzice Nowaka mawiaj : „Z oty dolar to jest z oty dolar!”. Nowak nie

rozumie jeszcze w pe ni tego powiedzenia, ale ufa w rozs dek rodziców, tym bar-

dziej e z dziwnie g bokim spokojem przekazuj  mu oni z ot  monet  z wizerun-

kiem or a. Trzeba j  dobrze schowa  na nadchodz cy czas. W r ce ma ego Nowaka

trafia wi c dwudziestodolarowa z ota moneta Liberty, która zawiera uncj  czystego

kruszcu. W tamtym czasie uncja z ota by a wyceniana na londy skiej gie dzie na

34,72 dolara, mo emy wi c przyj , e ka dy z naszych bohaterów otrzyma  rów-

nowarto . Nowak chowa zatem swój z oty kr ek do skarpety, skarpet  do pude -

ka, a pude ko wype nia, w celu ewentualnego zniech cenia niepo danej osoby,

ksi kami o historii i zanosi na strych.

Po ukryciu swoich pierwszych oszcz dno ci w cz ciach garderoby nasi m odzi

bohaterowie uciekaj  przed blok pokopa  pi k  oraz pobuja  si  na trzepaku. Za-

pominaj  na chwil  o swoich zró nicowanych pieni dzach. Przypomn  sobie o nich

za 45 lat. Nie ukryj  zdziwienia zakrzywieniem finansowej rzeczywisto ci, której

b d  wiadkami. My tymczasem wracamy do wznio le brzmi cej reformy walutowej

z 1950 r., która ju  niestety nie napawa a takim entuzjazmem jak zabawy osiedlowe.

Celem tej reformy, niezale nie od jej zada  drena owych [wyt uszczenie moje], by o

wzmocnienie z otego. Niebawem pojawi y si  jednak trudno ci w realizacji tego przedsi -

wzi cia. Z powodu forsownej industrializacji oraz wzmo enia zbroje  (wojna korea ska)

nie powiod a si  polityka deflacyjna. W latach 1951 – 1953 nasili y si  tendencje inflacyjne.

Fr
ag
me
nt
 d
ar
mo
wy



Jak przestano stosowa  srebro w roli pieni dza, czyli historia monetarna XIX w.

239

Komu mia  s u y  standard z ota?

Co prawda oficjalnie z oto sta o si  standardem tylko w Europie, lecz w praktyce

funkcjonowa o w podobny sposób w Stanach Zjednoczonych. W okresie, w którym

dominowa o w pe nieniu funkcji monetarnej, jego si a nabywcza zacz a rosn . Ten,

kto je zarabia , mia  dobrze. Ten, kto je oszcz dza , mia  jeszcze lepiej. Ale ten, kto je

produkowa , mia  znacznie wi cej ni  tylko dobra materialne.

Klientami kopalni by y bowiem rz dy pa stw! Jako emitenci obiegowych monet

by y one zmuszone do nabywania z ota od kopalni i rafinerii. Z tego w a nie po-

wodu standard z ota s u y  w najwi kszej mierze kopalniom, rafineriom oraz po-

wi zanym z nimi mennicom. Rz dy nie tylko chcia y, ale przede wszystkim musia y

nabywa  z oto!

Kim byli producenci z ota?

Teorie spiskowe, a tak e te niespiskowe w nieunikniony sposób ocieraj  si  w tym

kontek cie o dom Rothschildów. Pot nych bankierów, którym szacunek okazy-

wali najwi ksi politycy. Czy rzeczywi cie stali oni za wprowadzeniem standardu

z ota?

Znane fakty sk aniaj  do takiej konkluzji. Niemniej jednak, cho  w tej materii ród

ten mia  wiele do powiedzenia, istnia y tak e inne rodziny oraz elity, które chcia y

na z ocie zarobi . Standard z ota mia  w tym pomóc. Rothschildowie nie byli za-

tem jedynymi, lecz jednymi z wielu, którzy w czasie standardu z ota zarabiali kro-

cie. Nasza dalsza historia odnosi si  do nich, gdy  byli jedn  z dominuj cych si  fi-

nansowych. S  przyk adem obrazuj cym mechanizm generowania zysków dzi ki

porzuceniu srebra na rzecz z ota.

Wieloletnie budowanie fundamentu standardu z ota

Jak pami tamy, Nathan Rothschild z pomoc  swojego brata Jamesa po yczy  z oto

Anglikom, dzi ki czemu w 1815 r. mogli oni pokona  Napoleona. W latach 20. XIX w.

bracia ponownie uratowali skór  Anglikom, których polityka niemal e doprowadzi a

do ca kowitej utraty z ota, a przez to do ruiny gospodarki. Si a rodu by a wówczas

pot na, lecz o monopolu w bran y z ota nie by o jeszcze mowy. Bankierzy posia-

dali kapita , to fakt. Wypracowali go na przestrzeni lat g ównie poprzez aktywno

na rynku obligacji lub, jak kto woli, po rednicz c w zad u aniu si  rz dów. Nie po-
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siadali jednak ani kopalni, ani rafinerii. Kruszec jest w pierwszej kolejno ci wydo-

bywany, a nast pnie poddawany procesowi rafinacji. Dopiero po wydobyciu i oczysz-

czeniu mo e trafi  do mennic, gdzie jest topiony i przerabiany na monety. Bank

Anglii równie  mia  swoich dostawców, a e by  odbiorc  ogromnym (wszak pro-

dukowa  pieni dze), ka dy dostawca móg  dobrze na tym zarobi . Rothschildowie

nabywaj c z oto, równie  byli skazani na po redników i producentów. Aby dostar-

cza  z oto do Banku Anglii, a tym samym zwi kszy  swój profit, musieli mie  w a-

sne kopalnie oraz rafinerie. Czy potrafili si  odnale  na tym rynku?

Nam, którzy pieni dza upatrujemy w papierowych wistkach i elektronicznych im-

pulsach, trudno sobie wyobrazi  (za spraw  braku odpowiedniej edukacji), e dawny

bankier by  przede wszystkim znawc  monet!

S owo „bank” pochodzi od bancu, które oznacza d ug  aweczk . aweczk , na której

pierwotnie dochodzi o do wymiany walut w czasach rzymskich, a nawet wcze niej-

szych. Prekursorzy bankierów imali si  wi c zaj cia, jakim by a wymiana monet.

Je li dochodzi o do tego w mie cie handlowym, np. w XV-wiecznej Florencji lub

Wenecji, bankier musia  by  bieg y w znajomo ci monet. A monety by y wówczas

z ote i srebrne. W XVIII w. we Frankfurcie, w którym zbiega y si  najró niejsze

szlaki handlowe, by  kupcem i bankierem oznacza o zna  si  na monetach ze z ota

i srebra. W tym samym czasie jako najbardziej przedsi biorczy ludzie w zakresie

wymiany pieni dzy postrzegani byli ydzi. Z tego rodowiska pochodzi  za o yciel

rodu, ojciec Rothschildów, Mayer Amschel. On w a nie by  bieg ym znawc  monet

i medali. Pewne rzeczy przechodz  z atwo ci  z ojca na synów. Jego nast pcy, w tym

James i Nathan, o których za chwil , w pewien sposób nied ugo pó niej wrócili do

korzeni. Wej cie na rynek z ota, cho  nie musia o by  dla nich atwe, zdecydowanie

nie by o im obce.

Rafineria w Pary u

W Pary u reprezentantem rodu by  James Rothschild, który mia  swój udzia

w uratowaniu Banku Anglii w 1825 r. Dwa lata pó niej uruchomi  w asn  rafineri .

Mia o to by  pierwsze tego typu przedsi wzi cie w historii rodu. Bod cem rozwojo-

wym by o zawi zanie spó ki i przekazanie jej w r ce Michela Poisat, fachowca z krwi

i ko ci. W kolejnych latach James zwi za  si  te  umowami z mennicami w Rouen

(1829) i Lyonie (wczesne lata 40. XIX w.). W 1843 r. rozpocz a si  jego wspó praca

z Charlesem Louisem Diericksem, kierownikiem mennicy paryskiej, a tym samym

powsta a spó ka, która przetrwa a do 1860 r. Wszystko to stanowi o stabilne pod-

waliny pod nadchodz ce gor czki z ota.
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Kiedy te wybuch y, koniunktura zosta a nap dzona do granic mo liwo ci, a dla nie-

których nawet je przekroczy a. Ludziom z bran y dopisa o niesamowite szcz cie,

ton li w pracy po pachy. Trzeba te  przyzna , e szcz cie sprzyja o lepszym. A byli

nimi ci, którzy mniej lub bardziej wiadomie przygotowali si  na nadchodz cy czas.

Eksplozja odkry  i zalew z ota sprawi y, e obroty rafinerii i mennic niebotycznie

wzros y. Dom Paryski odnotowa  pot ne zyski, a samo przedsi wzi cie by o re-

wolucj  finansow , jak zreszt  okre la  to Rothschild z Pary a. Pó wiecze zapo-

cz tkowa o prawdziwie t uste lata.

Rafineria w Londynie

Do lat 30. XIX w. londy ski rynek kruszców by  zdominowany przez dwóch po-

redników. By y to firmy Mocatta & Goldsmid oraz Sharps. Druga zosta a za o o-

na przez Williama Sharpa w 1778 r. jako firma zajmuj ca si  diamentami. W 1811 r.

zacz a po redniczy  w obrocie z otem, lecz jej aplikacja o stanie si  brokerem

Banku Anglii zosta a odrzucona, co nie przeszkodzi o generowa  sowitych zysków

na nowo rozwijaj cym si  rynku z ota. Przywilej bycia brokerem banku centralne-

go nale a  do Mocatta & Goldsmid, pierwotnie banku za o onego w 1671 r., który

na pocz tku dzia alno ci wysy a  srebro do Indii. Bycie w XVIII i XIX w. brokerem

Banku Anglii umo liwia o sprzeda  z otego kruszcu w du ych ilo ciach. Sam Bank

Anglii, odgrywaj c kluczow  rol  jako podmiot nadzoruj cy, reguluj cy oraz po-

mocniczy w zakresie obrotu srebrem i z otem przez inne banki, wspiera  w praktyce

swojego brokera. Op aca o si  wi c by  powi zanym z bankiem centralnym. W 1750 r.

Bank Anglii stworzy  London Good Delivery List, czyli spis podmiotów, które

zajmowa y si  rafinacj  metali lub handlowa y sztabkami. Na li cie mog y si  zna-

le  tylko te firmy, których sztabki spe nia y wysokie standardy jako ci. Dzi ki te-

mu rynek je faworyzowa , a to przek ada o si  na zyski. Mocatta & Goldsmid wpi-

sa a si  na s ynn  do dzi  list  dekady wcze niej ani eli Rothschildowie, a bycie

jedynym brokerem Banku Anglii utrzymywa a od 1721 a  do 1840 r.

Rynek tworzyli nie tylko po rednicy, ale tak e producenci. W tym przypadku fir-

my, które zajmowa y si  rafinacj  metali oraz ich topieniem i biciem. Do tych rafi-

nerii nale a y: Browne & Wingrove, Johnson & Stokes, Percival Norton Johnson

(prekursor pó niejszej Johnson Matthey) oraz Cox & Merle. Wszystkie one nie

tylko musia y si  kierowa  wysokimi standardami jako ci, ale by y zobligowane,

aby nie topi  i nie eksportowa  z ota, które pochodzi o z angielskich monet. W przy-

padku producentów, którzy wiadczyli us ugi dla Starej Damy, absolutnie domi-

nuj ca by a Browne & Wingrove. Bank Anglii równie  tak rafinowa , jak i topi
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kruszec, co, jak si  oka e, z czasem zosta o scedowane… Rothschildom. Ale to do-

piero w po owie stulecia. W pierwszej dekadzie XIX w. rodzina nie liczy a si  jesz-

cze w bran y kruszcu. Zaliczano j  do tzw. nowych r k. Z ko cem dziesi ciolecia

rzeczy zacz y nabiera  tempa. Ju  w latach 20. XIX w. Nathan Mayer, który re-

prezentowa  rodzin  w Londynie, rywalizowa  z Jakubem Mocatt , a w latach 30.

z Izaakiem Goldsmidem, co doprowadzi o pó niej do realnego ataku na monopol,

który owi brokerzy posiadali. Do tego czasu dzia ania Rothschildów przybiera y na

sile. Przedsi wzi cia ich by y mia e, inteligentne i przede wszystkim prowadzone

na ogromn  skal .

Brak w asnej rafinerii znacz co ogranicza  poczynania Londy skiego Domu

Rothschildów, którzy byli do tego momentu w a ciwie jedynie po rednikami. Pod

koniec lat 20. mieli pono  posiada  znacz cy udzia , je li chodzi o realizacj  zamó-

wie  menniczych, lecz w asnymi zak adami jeszcze nie dysponowali. To oczywi cie

mia o si  zmieni . W 1839 r. zmar  Nathan, lecz jego synowie kontynuowali walk

o rynek. Pomoc  s u y  im James, stryj znad Sekwany. Kiedy rozwija  rafineryjny

biznes we Francji, Lionel Rothschild postanowi  poszerzy  londy sk  dzia alno

bankow  o t , która rodzina z Pary a ju  prowadzi a. W tym samym czasie robi

tak e karier  polityczn , co, jak nietrudno si  domy li , nie by o bez znaczenia dla

dbania o dalsze rodzinne przedsi wzi cia.

W 1848 r. Komisja Królewska po zbadaniu wydajno ci pracy Mennicy Królewskiej

zaleci a, aby rozdzieli  jej dwa typy dzia alno ci: rafinacj  oraz bicie monet i szta-

bek. Do tego czasu szef mennicy, który dzia a  z ramienia Korony, zawiera  umowy na

wiadczenie us ug z prywatnymi podmiotami. Og oszenie przetargu mia o ca ko-

wicie zmodyfikowa  model funkcjonowania mennicy, a tym samym jej powi zania

z rynkiem. Na zmianie mo na by o dobrze zarobi . Co ciekawe, z okazji tej nie sko-

rzysta a najbardziej renomowana na rynku Mocatta & Goldsmid. Rothschildowie

za to zacierali r ce.

Zanim to nast pi o, Lionel ju  od 1849 r. wywiera  naciski na pewnych polityków,

aby cz  The Royal Mint zosta a wydzier awiona Rothschildom. Przeciwny temu

by  szef mennicy Gilbert Farquhar Mathison, jego opór zgin  jednak w krzyku ar-

gumentacji polityków, którzy wedle zamierze  Rothschilda optowali za podzia em

Królewskiej Mennicy. Co wi cej, do og oszonego przetargu nie stan  inny potentat,

Percival Norton Johnson, który by  nak aniany przez swojego wspólnika do tego,

aby spróbowa  ów przetarg wygra . Samym Rothschildom si  pieszy o, albowiem

w tym czasie (cho  nie by  to jeszcze okres prawdziwej hossy) nap ywa y do nich

znacz ce dostawy kruszcu z Kalifornii i Meksyku. Ale nie tylko do nich. Przewi-

dywano te  trafnie, e wolumen tych dostaw wzro nie. Nikt si  jednak chyba nie

spodziewa , jak bardzo.
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Strumie  z ota by  tak szeroki, e nie by  w stanie swobodnie przep yn  przez

urz dzenia i piece londy skich zak adów. Nawet dominuj ca rafineria Browne &

Wingrove nie podo a a potrzebom rynku. W tej sytuacji Lionel tym bardziej chcia

stan  w szranki z dotychczasowym liderem.

Po miesi cach stara  o dzier aw  Mennicy Królewskiej decyzja zosta a podj ta.

Wydzielono podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie procesów rafinacyjnych

i powierzono go bankierom. Cz owiekiem, który prowadzi  negocjacje, a nast pnie

obj  prowadzenie przedsi wzi cia, by  Anthony, brat Lionela. Fina  mia  miejsce

w styczniu 1852 r. Cho  bankierzy czuli z oto we krwi, nie posiadali zaawansowa-

nej wiedzy technicznej. Byli zmuszeni posi kowa  si  fachowcami. I tu w a nie po-

jawi  si  stryj James, który mia  wieloletnie do wiadczenie w tej materii, m.in. dzi ki

spó ce ze wspomnianym ju  Michelem Poisat. Równie  ten Francuz wszed  we

wspó prac  z bankierami, tym razem w Londynie.

Za spraw  trzeciego z braci — Nathaniela, który swego czasu przebywa  w Pary u

i dzi ki temu zna  Poisata — Lionel oraz Anthony mieli wiadomo , e musz

ostro nie podej  do nowej wspó pracy. Dzi ki pow ci gliwo ci, inteligencji i wza-

jemnej komunikacji zwi zali si  z Francuzem na z góry okre lone dwa lata, w trak-

cie których piastowa  on funkcj  pierwszego zarz dcy rafinerii Królewskiej Mennicy.

W okresie tym Poisat, który uchodzi  za starego szczwanego lisa, rozwin  organi-

zacj  rafinerii i pozostawi  pot n  wiedz  na temat procesów rafinacji. Ma o tego;

dzi ki niemu londy ski zak ad zasili a wysoce wykwalifikowana francuska kadra. Dla-

tego rafineria mog a z miejsca wej  na bardzo wysokie obroty. I o to w a nie cho-

dzi o. Ca o  nabiera a niesamowitego p du. Osi gni cie pozycji lidera na rynku

stawa o si  realne.

Do pierwotnej nazwy — The Royal Mint — dodano s owo Refinery, dzi ki czemu

nowe przedsi wzi cie uzyska o nazw  The Royal Mint Refinery. To zrz dzenie lo-

su mia o by  tyle przypadkowe, ile szcz liwe, poniewa  czyni o wra enie pewnej

anonimowo ci. Marka RMR, cho  w praktyce prywatna, by a postrzegana jako pa -

stwowa. Dzi ki temu mog a by  kojarzona z good delivery na rynku mi dzynarodo-

wym. By o to nie lada u atwienie dla dalszej dzia alno ci handlowej.

Kiedy formalno ciom sta o si  zado , Lionel wykorzysta  swoje koneksje polityczne,

aby w adzom Banku Anglii zosta y zaprezentowane srebrne i z ote sztaby z roz-

wijanej z rozmachem rafinerii pod auspicjami Rothschildów. W pierwszym roku

rafineria mia a przerobi  300 tys. uncji z ota z Australii oraz 450 tys. z Kalifornii.

Czy to du o? 750 tys. uncji z ota rocznie daje redni  produkcj  na poziomie po-

nad 2000 uncji dziennie przez ca y rok bez przerwy. Zwa ywszy na to, e produk-

cja z otych monet rz dzi si  innymi prawami ani eli monet z miedzi b d  niklu,
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a XIX-wieczna technologia nie by a a  tak zaawansowana jak dzisiaj (prasy by y na-

p dzane par ), by o to osi gni cie godne najwy szego uznania. A jako e tona  na-

p ywaj cego z ota wzrasta , mo na powiedzie , e robota sz a pe n  par .

Dodajmy, e Wielka Brytania by a wówczas prawdziwym imperium. Rz dzi a na

morzu. Rz dzi a w handlu. Dominowa a militarnie. I monetarnie! Funt by  naj-

wa niejsz  walut  na wiecie. W mennicy w Londynie by o co robi .

Jakim jednak cudem uda o si  ci gn  tyle z ota do Londynu?

Bankierzy mieli oczy i uszy z przodu oraz z ty u. W najodleglejsze zak tki wiata

wysy ali swoich agentów, trzymali r k  na pulsie, a przede wszystkim do perfekcji

opanowali sztuk  komunikacji. Rzecz warta zazdro ci, a jeszcze bardziej uznania.

Kalifornia

W 1843 r. Rothschildowie wys ali do Meksyku swoich kuzynów Davidsonów. Je-

den z nich — Lionel — mia  tam stworzy  placówk  i jako agent rodziny prowa-

dzi  interesy zwi zane ze sprzeda  rt ci. Drugi z braci, Nathaniel, zajmowa  si

poszukiwaniami z ó  oraz informowaniem o sytuacji bie cej. Kiedy do Europy

dotar y wie ci o gor czce z ota w Kalifornii, rodzina postanowi a wys a  tam trze-

ciego z kuzynów, Benjamina. Do czy  do niego zaufany pracownik z Frankfurtu

o nazwisku May. I tak przedsi wzi cie finansowane przez Rothschildów zacz o

przynosi  zyski. Davidson, który mia  do dyspozycji 40 tys. funtów do zdepono-

wania co miesi c w europejskim oraz nowojorskim oddziale banku Rothschildów,

zacz  wywi zywa  si  ze swojego zadania. Co miesi c wysy a  adunek z ota o warto-

ci od 150 do 300 tys. dolarów136. Ilo ci, rzecz jasna, ros y.

Londyn by  na to przygotowany.

Australia

Zanim nast pi a gor czka z ota w Australii, Rothschildowie ju  od dawna, albowiem

od 1838 r., ledzili tamtejsze wydarzenia z pomoc  swojego korespondenta o na-

zwisku Hobart. W czasie pó niejszym spokrewniony z bankierami Joseph Barrow

Montefiore przej  t  funkcj  i przekazywa  wiadomo ci o bie cym stanie kolonii.

                                                          

136 C. Giles, The Rothschilds and the gold rush: Benjamin Davidson and Heinrich Schliemann in

California, 1851 – 52, „Transactions of the American Philosophical Society”, 2015, vol. 105, no. 4.
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kwadransa. Nie by o to proste zadanie. Okaza o si , e jedynie 30% dzieci jest w stanie

odroczy  gratyfikacj , a wi c poczeka  15 minut bez zjedzenia pianki. W czasie

powojennym, kiedy banki centralne odrzuci y klasyczny standard z ota, a ekono-

mi ci stopniowo zaczynali twierdzi , e klasyczny standard z ota jest prze ytkiem,

drukowanie papierowego pieni dza sta o si  pierwsz  i jedyn  piank . Tak politycy,

jak i zwykli obywatele zacz li ulega  pokusie przed up ywem czasu. Nie potrafili

odczeka  Mischelowskich 15 minut.

Na czym polega o odroczenie gratyfikacji w USA? Za Atlantykiem rosn ca ilo

kredytów konsumenckich by a niczym innym jak rozp dzaj c  si  machin , która

zako czy a si  tragicznym krachem w 1929 r.

1929

Do pa dziernika 1929 r. notowania nowojorskiego Dow Jones Industrial ros y jak

na dro d ach. Tymi dro d ami by y oczywi cie kredyt i g upota, które nierzadko

lubi  chodzi  ze sob  w parze i które tworz  wybuchow  mieszank . Na czym do-

k adnie polega a wybuchowo  tej finansowej mikstury?

Rosn ca latami gie da sprawia a, e coraz wi ksza liczba ludzi zacz a j  postrzega

jako do  pewne ród o dochodu. Skoro gie da nie amie si  przez tyle lat, to nie

p knie mo e i teraz. Wszyscy zarabiaj , wi c dlaczego ja mam nie zarobi ? Rosn ca

liczba inwestorów tu  przed krachem to absolutna klasyka w gospodarkach.

Dzi ki za o eniu banku centralnego kredyt sta  si  ogólnodost pny. Omamione

wykresami banki oraz zwykli obywatele podj li ryzyko zaci gni cia po yczek i na-

bycia za nie akcji na tzw. on margin. Oznacza o to, e aby naby  akcje, wystarcza o

wp aci  10 – 20% kapita u, a reszta by a „lewarowana”. D wigni  takiej ynwestycji

by  oczywi cie kolejny kredyt, który tym razem zapewnia  broker. Taki rodzaj in-

westowania jest obarczony najwy szym mo liwym ryzykiem. W sytuacji spadku cen

akcji broker mo e bowiem zadzwoni  do klienta i da  tzw. margin call, czyli uzupe -

nienia strat wynikaj cych ze spadku cen akcji.

Pomimo ryzyka, do rozp dzonego inwestycyjnego poci gu wsiadali wszyscy, tak

banki, jak i zwykli obywatele. Te pierwsze nierzadko wspomaga y swoje ynwestycje

rodkami zdeponowanymi przez oszcz dzaj cych klientów.
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Preludium

Osiemnastego pa dziernika 1929 r. trend zwy kowy si  odwróci , spadki nie by y

jednak wielkie. Nie by o paniki, nie by o emocji. Dla mniej zorientowanych by a to

zwyk a korekta. Dla bardziej przenikliwych — rzecz godna odnotowania. Co  jed-

nak wisia o w powietrzu, wielu inwestorów zacz o si  niepokoi . W trakcie week-

endu ich wyobra nia pracowa a, nap dzana l kiem zwi zanym z utrat  rodków.

Nierzadko po yczonych.

Krach

Poniedzia ek 21 pa dziernika. Nowy tydzie  rozpoczyna si  dziwn  irytacj  i nie-

pokojem. Fajerwerków na wykresach nie ma ani w poniedzia ek, ani w kolejne dwa

dni. Ruchy cen nie odzwierciedlaj  jednak e skali rosn cych emocji. S ycha  dzwony,

lecz nie wiadomo, z którego ko cio a. Potu na czole nie ma, r ce jeszcze nie dr . Za-

czn  niebawem. W czwartek.

Czwartek 24 pa dziernika. Czarny czwartek. Sesja jeszcze si  nie zacz a, a uczestni-

cy rynku ju  s  sparali owani l kiem. Bliscy paniki jak nigdy wcze niej. Dzie  wcze-

niej zanotowano 4,6% spadku. To relatywnie niedu o, ale wystarczaj co, aby gru-

czo y zacz y produkowa  adrenalin  i hydrokortyzon. Poranny „The Washington

Post” krzyczy z ok adki: Rynkowy krach, ogromna fala wyprzeda y powoduje stan bliski

paniki. Na parkiecie bije dzwon, czas otworzy  sesj . Rynek zaczyna od poziomu 305,85.

W mgnieniu oka na sprzeda  trafia jednak prawie 13 mln akcji! Brokerzy i maklerzy

zaczynaj  jak co dzie  testowa  swoje struny g osowe. Tym razem zostan  silnie

nadwyr one, poniewa  wolumen sprzeda y trzykrotnie przekracza swoj  redni .

Robi si  nieprzyjemnie. Wykres kieruje si  w dó . Ciekawo  miesza si  z niepew-

no ci , pobudzenie z brakiem rozs dku. Tym ostatnim próbuj  si  wykaza  najwi k-

sze banki. Nie wiadomo, czy to odwa ne, czy tylko brawurowe. Czyni  to w celu

och odzenia sytuacji i przywrócenia pewno ci na gie dzie. Morgan Bank, Chase

National Bank oraz National City Bank of New York kupuj  przecenione akcje.

Rynek odbija do poziomu 299,47. Interwencja wydaje si  przynosi  po dany rezul-

tat. Czwartek si  ko czy. Minus jest do zaakceptowania.

Pi tek 26 pa dziernika. Pomimo napi cia w a ciciela zmienia „jedynie” 6 mln akcji.

Dow Jones zamyka si  na poziomie 301,22. To nawet lekki plus. Inwestorzy naiw-

nie oddychaj  z ulg . Weekend b dzie nale e  do spokojnych, lecz i refleksyjnych.

To ostatni taki weekend przed nadchodz cym kataklizmem.
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Poniedzia ek 28 pa dziernika. Szok! Nie ma rozmów o weekendzie ani porannej

kawy na wybudzenie. Funkcj  kofeiny przejmuj  wykresy. Na gie dzie dochodzi do

krachu. Liczba zlece  sprzeda y przerasta kolosalnie zlecenia kupna. Jest liczona

w milionach. Ceny akcji spadaj . Oczy inwestorów robi  si  szeroko otwarte, renice

powi kszone. W ci gu dnia Dow Jones spada z poziomu ponad 300 punktów do

pu apu 260,64. To strata rz du blisko 15% w ci gu doby. Hydrokortyzon uderza do

krwi, brokerzy dzwoni  do klientów w sprawie margin call. Pali im si  grunt pod

nogami, gdy  po yczone klientom pieni dze to ich w asne pieni dze i znikaj  z ka d

minut  za amuj cego si  rynku. Panika ogarnia Nowy Jork i ca y kraj. Na horyzon-

cie ukazuje si  widmo bankructw. Realne widmo. Biura dziennikarzy od popo udnia

przez ca  noc wype nia d wi k pracuj cych maszyn do pisania. Jest o czym pisa .

Wtorek 29 pa dziernika. Czarny wtorek. „The Klamath News” podaj : Akcje trac

10 miliardów w ci gu dnia. „The Index Journal” obwieszcza na ok adce: Fala sprze-

da y zalewa rynek akcji. „Brooklyn Daily Age”: Akcje ton  pomimo dzia a  banków.

„The St. Louis Star”: Ponowne za amanie na rynku, sprzeda  16 410 310 akcji w ci gu

dnia. „Harrisburg Telegraph”: Straty rynkowe osi gaj  nowy poziom.

Gazety nap dzaj  emocje, panika ro nie, dzia ania prewencyjne banków nie pomagaj

ani na jot . Czo a inwestorów pokrywaj  si  potem. Ich straty rosn . Banki i bro-

kerzy s  w jeszcze gorszej sytuacji. Fakty s  bezlitosne, a jeden z najsilniejszych

ludzkich mechanizmów — samook amywanie — kruszy si  pod ich naporem niczym

spróchnia e drewno. Straty finansowe ju  nigdy nie b d  odrobione. Nie w tym y-

ciu. Naiwny nadmierny optymizm, który cechowa  inwestorów jeszcze kilkana cie

dni temu, odpad  teraz z fasady chciwo ci niczym stary tynk. wiadomo  tego

wszystkiego by a przenikaj co bolesna.

Wtorek przechodzi do historii. W ci gu dnia akcje lec  na eb na szyj . Maklerzy

i brokerzy rw  sobie w osy z g ów, bankierzy w po piechu my l , co robi , gawied

czyta wiadomo ci i ledzi wydarzenia z zaciekawieniem. Ci ostatni jeszcze nie maj

poj cia, e rykoszetem tych wydarze  oberw  wszyscy. Sesja dobiega ko ca. Gie da

zamyka si  na poziomie 230,07. Straty s  ogromne.

Jeszcze tego samego dnia zacz y bankrutowa  banki, spekulanci gie dowi masowo pope nia-

li samobójstwa. W ca ym kraju stawa y fabryki i koleje, zamykano sklepy. Na ulicach po-

jawi y si  rzesze bezrobotnych robotników i pracowników umys owych. W ci gu trzech lat

liczba bezrobotnych osi gn a 12 mln21.

Tak zacz  si  najwi kszy kryzys w historii Stanów Zjednoczonych. Trwa  on do

8 lipca 1932 r., kiedy to Dow Jones osi gn  dno. Dno wyznaczone liczb  41,22.

                                                          

21 W. Pronobis, Polska i wiat w XX wieku, Editions Spotkania sp. z o.o., Warszawa 1992, s. 81.
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Przyczyny

Genezie, przebiegowi oraz skutkom krachu z 1929 r. po wi cono niezliczone ilo ci

bada . W ród nich obecne s  sprzeczne wobec siebie hipotezy. Ta najbardziej

przekonuj ca ginie niestety w g szczu b dnych paradygmatów.

Z jednej strony Ameryka cieszy a si  wówczas prawdziw  koniunktur , której fundamen-

tem by y oszcz dno ci i inwestycje w wysoce produktywny kapita . Dzi ki temu wzrós  wtedy

standard ycia Amerykanów. Z drugiej za  w tym czasie do wiadczyli my równie  ekspan-

sji kredytowej, skutkuj cej powstaniem chybionych inwestycji, a pó niej kryzysem gospodar-

czym. Te dwie pot ne si y — pierwsz  z nich wi kszo  ludzi okre li aby jako „dobr ”,

a drug  jako „z ” — by y niezale ne, ale cznie tworzy y historyczne fakty. (…) Nie nale y

drwi  z tych, którzy w 1929 roku wychwalali pod niebiosa nasz system gospodarczy. O ile

chodzi o im o pierwsz  spraw  — prawdziw  koniunktur , b d c  konsekwencj  du ych

oszcz dno ci i inwestycji — to mieli racj . Pope nili jednak powa ny b d, lekcewa c fa-

talne konsekwencje ekspansji kredytowej22.

Czy krachu i nast puj cego po nim kryzysu mo na by o unikn ?

Zdaniem Johna Galbraitha bank centralny zdawa  sobie w jaki  sposób spraw , e

rozwijaj cy si  boom b dzie musia  si  nagle, ale i nieszcz liwie zako czy . Mia

on jednak swój powód, aby nie dokonywa  interwencji.

Dotyczy  on — i tym razem — sprawy ponoszenia odpowiedzialno ci. Gdyby Rezerwa Fe-

deralna wyst pi a energicznie w sprawie ograniczenia po yczek na spekulacj , obarczano by

j  odpowiedzialno ci  nie tylko za zahamowanie boomu, ale równie  za p yn ce st d kon-

sekwencje. Oznacza yby one strat  setek milionów dolarów przez setki tysi cy spekulantów,

z których wielu uwa a o si  za m drych, rozwa nych i zas uguj cych na zaufanie inwesto-

rów. Mo liwe, e doprowadzi oby to do depresji. Kto by si  chcia  narazi  na spowodowany

tym gniew? Kto by chcia  by  przez reszt  ycia obwiniany o to i pogardzany23?

Wielu zwraca te  uwag  na kredyt konsumpcyjny, który, jak wcze niej wspomina-

em, przed powstaniem Rezerwy Federalnej nie by  rzecz  powszechn .

Wykorzystanie kredytów na potrzeby nabycia domów, samochodów, mebli i urz dze  do-

mowych spowodowa y upad o ci oraz przej cia. Jak tylko konsumenci zacz li traci  si  na-

bywcz , produkcja przemys owa spad a, firmy zacz y upada , a rosn ca liczba robotników

zacz a traci  prac 24.

                                                          

22 M.N. Rothbard, Wielki kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2010, s. XXV.

23 J.K. Galbraith, op. cit., s. 249.

24 N. Taylor, The Great Depression: A Short History of the Great Depression,

https://monsieurexume.files.wordpress.com/2016/01/the-great-depression.pdf [dost p: 08.01.2019].
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Tabela 10.2. Wzrost rezerw z ota w wybranych krajach w latach 1950 – 1970.

 Francja Szwajcaria Niemcy Belgia Holandia W ochy Portugalia

1950 588 1306 0 522 280 227 171

1951 531 1290 25 565 282 296 235

1952 517 1253 124 625 486 307 254

1953 548 1296 289 689 658 307 321

1954 629 1345 556 691 711 307 381

1955 837 1419 817 825 772 313 380

1956 821 1479 1328 822 755 300 398

1957 516 1516 2259 813 666 402 410

1958 667 1711 2345 1128 934 965 438

1959 1146 1719 2344 1008 1006 1554 484

1960 1458 1942 2640 1040 1290 1958 489

1961 1885 2275 3256 1109 1406 1977 393

1962 2299 2370 3269 1213 1406 1994 419

1963 2821 2506 3416 1219 1424 2082 442

1964 3314 2422 3775 1290 1500 1872 465

1965 4182 2703 3919 1385 1561 2136 512

1966 4655 2525 3814 1355 1538 2145 571

1967 4651 2745 3757 1314 1521 2133 621

1968 3445 2332 4034 1354 1509 2598 761

1969 3152 2348 3625 1350 1529 2627 778

1970 3139 2427 3537 1307 1588 2565 802

ród o: World Gold Council.

Post puj cy odp yw z ota doprowadzi  Amerykanów do w ciek o ci. Aby nie tra-

ci  reszty tego kruszcu, mogli zrobi  jedn  z trzech rzeczy: 1) podnie  cen  z ota,

do czego na mocy ustale  z Bretton Woods mieli jako jedyni prawo; 2) zatrzyma

zwi kszanie bazy monetarnej swojej waluty; 3) porzuci  standard z ota. W pierw-

szym przypadku cen  by  presti . Taki sam, jaki Churchill przypisywa  funtowi.

Dolar to dolar i basta! Cena utraty presti u by a zbyt wysoka. Drugie rozwi zanie

wi za o si  z tym, e wstrzymanie dodruku dolara uniemo liwi oby finansowanie

programów socjalnych oraz zaprowadzanie pokoju na wiecie poprzez wysy anie

swoich wojsk w ka dy mo liwy zak tek globu. Dobro ogó u by o wi c zbyt wa ne,

aby u y  tej opcji. Skorzystano wi c z trzeciej: porzucenia standardu z ota.
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Rewalidacja ceny

Do 1970 r. z oto przypomina o cz owieka, który by  tak zniewolony, jak i nietykalny.

Nie mo na go by o ani zabi , ani uwolni . By  kim , kogo na d u sz  met  nie da o

si  w pe ni kontrolowa . Czy ukryty w czelu ciach skarbcowych piwnic, czy sp tany

kajdanami arbitralnych wycen za ka dym razem rós  w si .

W 1971 r. Richard Nixon wstrzyma  wymian  dolarów na z oto. Sztywna cena tego

kruszcu straci a racj  bytu. Dolar utraci  presti . By  ostatni  walut  maj c  cokol-

wiek wspólnego z metalem. Ten dla odmiany sta  si  persona non grata na monetarnych

salonach. Mimo to drzwi racjonalnie my l cych by y dla niego szeroko otwarte.

Wiatrem w agle by y mu mno ce si  jak bakterie papierowe pieni dze, które do-

prowadzi y do tego, e w 1980 r. metal osi gn  niewiarygodn  jak na tamte czasy

cen . By o to 850 dolarów za 31,1 g czystego z ota. Jeszcze nie tak odleg e w czasie

35 dolarów wydawa o si  kwot  mieszn  przy bie cej cenie.

Rekordowa cena jaki  czas pó niej spad a, poniewa  by a wywo ana rynkow  histe-

ri . Wci  jednak, w ci gu dwóch kolejnych dekad, kiedy drukarski ob d na chwil

os ab , uncja metalu nie kosztowa a mniej ni  250 dolarów, a z regu y zawiera a si

w przedziale 300 – 600 dolarów.

Historia si  powtarza

Na prze omie lat 20. i 30. XX w. g ównym krajem trac cym z oto by a Wielka Bry-

tania. W latach 50. i 60. by y to Stany Zjednoczone. W tym samym czasie g ówn

walut  rezerwow  by  funt brytyjski. Trzydzie ci lat pó niej by  to dolar ameryka ski.

W czasie wojny oraz w latach 20. Brytyjczycy zwi kszyli swoj  baz  monetarn . To

samo uczynili Amerykanie trzy dekady pó niej, równie  w zwi zku z prowadzeniem

wojen.

W latach 50. i 60. nast powa  odp yw z ota z ameryka skich i angielskich skarbców,

zupe nie tak samo jak 30 lat wcze niej. Kraje, które kumulowa y kruszec w latach

50. i 60., mia y si  niebawem rozwin  i zbudowa  wspólny blok gospodarczy w Eu-

ropie Zachodniej. Dekady wcze niej skok rozwojowy poczynili Amerykanie.

W 1980 r., po 9 latach porzucenia przez Stany Zjednoczone, z oto osi gn o za-

wrotn  cen . Zanim to si  sta o, wiele krajów i instytucji zachowywa o si  tak, jakby

zamierza o si  na to przygotowa .
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Trzecia kumulacja z ota

W chwili pisania tego tekstu jest koniec roku 2018. Sytuacja na wiecie si  zaognia.

Prezydent USA Donald Trump rozp tuje wojn  handlow  z Chinami oraz Europ .

Standard z ota nie obowi zuje od wielu lat. Konflikty militarne trwaj  i przybieraj

na sile. D ugi pa stw osi gaj  zawrotne wielko ci. Tak wielkie, e dekady temu by-

yby postrzegane jako absolutnie nieprawdopodobne. A jednak wszystko w natu-

rze post puje, tak procesy twórcze, jak i destrukcyjne. D ug nale y do tych drugich.

Ludzie oraz kraje, które s  zachowawcze, tworz  opór wobec procesów zniszcze-

nia. W przypadku budowania rezerw oraz rozwijania gospodarek jest to — jak ju

zd y em wykaza  — kumulowanie z otego kruszcu. To opór kreatywny, gdy  po-

zwala chroni  mienie. A mienie jest podstaw  przetrwania i trwania. W chwili bie-

cej jeste my wiadkami trzeciej kumulacji globalnej, podczas której liczne kraje

próbuj  si  broni  przed konsekwencjami chorego i nieokie znanego zwi kszania

masy pustego pieni dza.

W rolach g ównych po raz kolejny pojawiaj  si  Stany Zjednoczone. Jest te  nowa

posta , która z ekonomicznego Kopciuszka ma ymi krokami sta a si  zagro eniem

dla dotychczasowego ameryka skiego hegemona. Mowa o Chinach.

Sk d dok d kieruje si  dzi  z oto?

Przez dziesi ciolecia od czasów Nixona, który postawi  kropk  nad i w zakresie po-

rzucenia standardu z ota, banki centralne wielu pa stw nie pozby y si  ca kowicie

z ota. Spoczywaj ce swobodnie w skarbcowych piwnicach nie przynosi o przez ten

czas odsetek. Z tego powodu niektóre banki centralne stosowa y strategi  po yczania

swojego kruszcu i inkasowania za to zysku. Dzi  coraz mniej banków jest skorych

do zarabiania w ten sposób.

Bywa o te  tak, e dany kraj nie chcia  trzyma  swojego z ota u siebie (np. oficjalnie

Polska), lecz w innym miejscu, bliskim gie dom towarowym, gdzie w razie potrzeby

mo na by kruszec szybko spieni y . Skarbce te posiadaj  najwy sz  klas  zabezpie-

cze , co sprawia, e trzymanie tam kruszcu jest bardzo bezpieczne. Taka jest teoria.

Do najbardziej renomowanych skarbców, z których korzystaj  banki centralne, s

rzecz jasna londy ski i nowojorski. Z tych dwóch banków w ostatnim czasie z oto

odp ywa jednak do krajów, które wcze niej je tam deponowa y, a teraz dokonuj

repatriacji kruszcu.
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Drug  aktywno ci  jest kupowanie metalu. Nie jest to zwyk e kupowanie, lecz po-

t ne zbrojenie si  w kruszec, za spraw  czego rezerwy banków centralnych — za

chwil  przekonamy si  których — zaczynaj  puchn .

Podsumowuj c: po pierwsze, banki zaczynaj  ci ga  do siebie z oto, które wcze-

niej trzyma y g ównie w Londynie i Nowym Jorku. To repatriacja. Po drugie,

przestaj  te  je po ycza , w a nie po to, aby mie  je pod r k , u siebie. To wstrzy-

manie tzw. gold leasing. Po trzecie, banki centralne oraz inne wielkie instytucje na-

bywaj  kruszec na gie dach metali szlachetnych.

Waluta rezerwowa
Dzi  wci  g ówn  walut  rezerwow  jest ameryka ski dolar. Wed ug dost pnych

danych ponad 60% rezerw walutowych sk ada si  z ameryka skiego dolara. Trwa

to od dekad, lecz niebawem dobiegnie ko ca. Obowi zuj cy trend polega bowiem

na odchodzeniu od dolara, poniewa  jak wszystkie inne g ówne waluty rezerwowe

w historii cywilizacji podzieli on ich los. Takie s  fakty. Co wskazuje na ów trend?

Zmniejszanie dolarowych rezerw walutowych przez banki centralne z ca ego wiata

oraz deklaracja o podj ciu zmierzaj cych ku temu dzia a . Ponadto kumulowanie

z ota przez te same instytucje. Z ota, które jak wiadomo, jest negatywnie skorelo-

wane z ameryka sk  walut .

Przyjrzyjmy si  pokrótce kilku wybranym argumentom:

 1. Wiele krajów oficjalnie stwierdza odej cie od dolara, nawet nawo uje do tego.

Mowa g ównie o krajach BRICS oraz innych powi zanych, jak np. Iran czy

Turcja. W wywiadzie udzielonym w sierpniu 2018 r. International Affairs wi-

ceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Riabkow stwier-

dzi : Nadszed  czas, aby my przeszli od s ów do czynów i pozbyli si  dolara jako rodka

wzajemnych rozlicze  oraz poszukali alternatyw4. Deklaracje o tym s  sk adane ju  od

2008 roku5. Postaw  Rosji podziela Iran, poniewa  oba te kraje s  pot nymi

eksporterami surowców, rozliczanych w ostatnich dekadach w dolarach. Nale

do nich g ównie mied  i ropa, nazywana potocznie czarnym z otem. Obroty

gie dowe tych surowców s  pot ne. Do tego dochodz  czynniki geopolityczne,

aczkolwiek w ostatecznym rozrachunku wszystko rozbija si  o pieni dze i wp ywy.

                                                          

4 https://www.rferl.org/a/russia-vows-speed-up-efforts-stop-using-us-dollar-oil-trade-global-

commodities-ryabkov/29450560.html [dost p: 10.01.2019].

5 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5421410,Rubel_swiatowa_rezerwa_

walutowa_zamiast_dolara.html [dost p: 10.01.2019].
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