
Cena złota a dolar 

 

Złoto ale również inne metale szlachetne od początków cywilizowanego świata stanowiły o 

bogactwie. Pod koniec XVII  powstały podstawy merkantylizmu, doktryna ta mówiła że 

wyznacznikiem bogactwa krajów są posiadane przez nie zasoby kruszców w tym głównie 

złota. Aby powiększad swoje bogactwo kraje powinny dążyd do gromadzenia jak 

największych zapasów kruszców, i w tym właśnie kierunku zaczęły zmierzad najważniejsze 

gospodarki świata. Do początku XX wieku cały międzynarodowy system płatniczy opierał się 

o parytet złota. 

Dlaczego właśnie złoto ? 
 
Tradycyjnie w tym kontekście wymienia się właściwości fizyczne złota - topliwośd, 
podzielnośd ¸łatwośd w odróżnianiu od innych substancji, niepodatnośd na utlenianie i 

rzadkośd. 

Złoto jest najstabilniejszym z ekonomicznych dóbr, ponieważ jego 

zgromadzony zapas jest największy w stosunku do produkcji. Na świecie jest około 130 000 
ton złota (zapas wydobyty w ciągu całej historii) przy rocznej produkcji i konsumpcji 

sięgającej mniej więcej 2500 ton. Gdyby dziś zaprzestad wydobycia, wystarczyłoby go na 50 
lat, zgromadzony zasób działa jako stabilizator. 
 
Złoto nie jest związane z tymi czy innymi rynkami, w szczególności niestabilnymi rynkami 

wschodzącymi. Spadek na jednym czy drugim rynku złotu nie przeszkadza. 

Jedyny problem ze złotem to że praktyce jego wymiana jest utrudniona, dlatego 

bezpośrednia wymiana złota została z czasem zastąpiona wygodniejszą formą papierową, 

Np. dolarem amerykaoskim który kiedyś był w pełni wymienialny na złoto. 

Problem pojawił się gdy w życie wszedł system z Bretton Woods. Był to system który dawał 

podstawy międzynarodowych relacji w sferze zarządzania systemami monetarnymi. Jego 

głównym założeniem była wymienialnośd dolara na złoto a następnie ustalanie kursów 

innych walut w stosunku do dolara przy zachowaniu 1% zmienności. Stanowiło to ostateczne 

odejście od waluty złotej. 

Założenie było takie że cenę złota wyraża się w dolarach ma byd ona stała (35$ za uncję)a 

ceny innych walut wyraża się w dolarach, w praktyce w realiach dodruku dolara popyt na 

złoto był tak duży że zobowiązanie do wymienialności dolara na złoto stało się dla USA 

bardzo uciążliwe i wiązało się ze znacznym odpływem złota. Okazało się że pokrycie 

zagranicznego popytu na złoto było możliwe do realizacji jedynie w 19%. Efektem tej sytuacji 

było zawieszenie wymienialności przez prezydenta Nixona. 



Na całym świecie pojawiły się ogromne ilości dolarów których wartośd wielokrotnie 

przewyższała rezerwy złota USA, Gwarancje Amerykaoskiego rządu okazały się bez pokrycia. 

Szybko okazało się że pozycja dolara nie jest tak bezpieczna jak zakładano, dolar bez pełnego 

pokrycia w złocie jest oparty w znacznej mierze na zaufaniu. Niestabilnośd sytuacji 

geopolitycznej i kryzysy gospodarcze sprawiły że dolar znacznie stracił na  wartości, tym 

samym niektóre narodowe banki zaczęły powracad do złota. 

Okazuje się że dolar jak każdy eksperyment z papierowym pieniądzem od historycznie 

pierwszych emisji zakooczył sie fiaskiem i osiągnięciem przez pieniądz swojej rzeczywistej 

wartości – czyli w zaokrągleniu zera. Realnie podchodząc do sprawy uważam że dolara 

finalnie spotka tego typu scenariusz. Papierowy pieniądz ma taką wartośd jaką zaufanie do 

polityków że mając możliwośd dodruku pustego pieniądza dla swoich potrzeb nie skorzystają 

z niej. 

Dziś USA jest najbardziej zadłużonym krajem świata, do tego dochodzą jeszcze ich 

gigantyczne zobowiązania emerytalne wobec powojennego wyżu demograficznego które są 

bez pokrycia. Ich skala będzie stawała się oczywista od 2011, kiedy to pierwsze roczniki 

powojennego wyżu demograficznego zaczną przechodzid na emeryturę i zgłoszą się po 

należne im „social security i medicare”. Dług publiczny USA Wynosi 12 bilionów dolarów 

(http://www.usdebtclock.org/) ktoś będzie musiał za to zapłacid i odnoszę wrażenie że 

poprzez inflację w USA, posiadacze kapitału w dolarach zostaną częściowo odseparowani od 

gotówki, a realnie od siły nabywczej. 

W tej sytuacji USA stanie przed wyzwaniem spłacenia rzeczywistego długu. A zrobienie tego 

w dzisiejszych wartościach przedstawiających dzisiejsza wartośd dolara jest praktycznie 

niemożliwe. 

 Jedyną drogą, którą stosowano zresztą wielokrotnie w przeszłości, jest drukowad pieniądz 

na trzy zmiany, i spłacad długi coraz bardziej rozwodnionym dolarem.  

Murray Newton Rothbard amerykaoski intelektualista, ekonomista należący do tzw. Szkoły 

Austriackiej, w swojej pracy „Deflation, Free or Compulsory” pisze tak: 

[Podobnie jak złoto, dolary mają wartośd tylko wtedy gdy ich ilośd jest ściśle ograniczona. Ale 

rząd USA posiada technologię, zwaną prasą drukarską (a dzisiaj, jej elektroniczny 

odpowiednik), która pozwala mu wyprodukowad tyle dolarów ile tylko chce, w zasadzie przy 

zerowym koszcie. Poprzez zwiększenie liczby dolarów w obiegu, lub nawet poprzez 

wiarygodne grożenie tym, rząd USA jest również w stanie obniżyd wartośd dolara w stosunku 

do dóbr i usług, co jest równoważne wzrostowi cen w dolarach za te dobra i usługi. Naszą 

konkluzją zatem jest że, w systemie papierowego pieniądza, zdeterminowany rząd zawsze 

jest stanie urzeczywistnid wyższe wydatki, a co za tym idzie dodatnią inflację.]  

 

http://www.usdebtclock.org/


Nie wykluczone że tym razem owo rozwodnienie dolara nie wystarczy i że operacja ta 

zostanie kreatywnie zamaskowana powstaniem nowej waluty  

Złota nadal przybywa tylko 2% rocznie. A dolara nadal przybywa mniej więcej 10% rocznie. I 

żadne okresowe paniki, wyprzedaże czy heroiczna obrona ceny złota przez bankowy kartel 

tego fundamentalnego faktu nie zmienią. 

Mamy więc podaż pieniądza która okresowo z roku na rok rośnie, okresami  często w tempie 

8-10% i więcej, co nie jest skorelowane ze zmianami GDP w USA.  

Dla euro landu dane o wzroście agregatu M3* z kooca 2006 mówią o ok 8.5%, przy średnim 

wzroście GDP rzędu 2%.  

W USA FED jakiś czas temu przestał oficjalnie obliczad wartośd agregatu M3, 

prawdopodobnie po to aby zagraniczni wierzyciele nie zmieli podane jak na tacy co 

naprawdę się dzieje z dolarem. Szacowany wzrost M3 wynosi  10% -13%, przy wzroście GDP 

ostatnio poniżej 2%. 

W Polsce sytuacja wcale nie jest ciekawsza, dane można znaleźd na witrynie NBP  

Może paśd pytanie dlaczego w takim razie podawana inflacja to mniej więcej 3 % ? 

 

Agregat monetarny M3 w latach 2003-2009. Źródło: www.shadowstats.com 

 

Powyższy wykres przedstawia tempo wzrostu całkowitej podaży pieniądza (money supply), 

mierzonej agregatem monetarnym M3 (czerwona linia). Warto podkreślid ze opadający 

wykres oznacza jedynie spadek tępa wzrostu a nie korektę. 



W marcu 2006 FED z niewyjaśnionych powodów zaprzestał publikowania M3. Jest on jednak 

rekonstruowany przez inne źródła, stąd czerwona linia  przechodzi w tym momencie w 

granatowy. 

Gdyby FED dalej publikował M3 ujawniłby realny wzrost tępa przyrostu faktycznej masy 

pieniężnej. Przypominam że M3 zawiera M2 (gotówka i ogólnie wszystko to co ma dużą 

płynnośd) którego wzrosty nie są aż tak dramatyczne jest normalnie publikowany. Jak by nie 

patrzed jeszcze przed kryzysem Wzrost M3 na poziomie 16 -17% rocznie jest 

nieprawdopodobny co związane oczywiście było z boomem kredytowym a potem spadek 

tempa wzrostu, wysypaniem się systemu kreacji pustego pieniądza gdy ten po prostu 

przestał wracad do banków i nie miały one podstawy w postaci rezerwy obowiązkowej do 

dalszej produkcji pieniądza. 

Konkluzja jest taka że Złota dalej przybywa 2% rocznie a Dolara jak na załączonym obrazku. 

Innym Determinantem “niskiej” inflacji jest to że przez w momencie gdy inflacja stawała się 

niewygodnie wysoka zmieniony został sposób jej obliczania tak aby utrzymad ja w ryzach. 

Czyli koszyk inflacyjny został odpowiednio zmodyfikowany wyjęto z niego ceny energii i 

żywności które to oczywiście najbardziej rosły, pod pretekstem zaburzania wskaźnika inflacji 

poprzez wysoka wolatylnośd. 

Na chłopski rozum, wygląda na to że papierowego pieniądza przybywa parę razy szybciej niż 

rzeczy które za niego można nabyd. Dolara drukowano tak wytrwale że od 1971 kiedy 

pozbyto się parytetu złota stracił on na wartości 70%. Myślę że pytanie brzmi kiedy straci 

pozostałe 30%? 

Podczas tego kryzysu na gospodarkę USA zrzucono ogromne ilości kapitału, np. za sprawą 

planu Paulsena który zakładał wykupienie wartych 700mld dolarów „złych długów” od 

instytucji finansowych aby nie dopuścid do ich upadku. Do tego ekspansywna polityka 

monetarna i duża inflacja jest nieunikniona.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak to wygląda w Praktyce. 

W praktyce dzieje się to co wynika z powyższych rozdziałów dolar wraca do oryginalnej 

wartości surowca a złoto bije nowe rekordy cenowe. Nie od dziś wiadomo że złoto jest 

ujemnie skorelowane z dolarem, ponieważ rozliczenia na rynku złota w większoś ci 

prowadzone są w dolarach to umocnienie się dolara będzie musiało spowodowad obniżenie 

nominalnej wartości złota. 

 

ZŁOTO od 1991 -12.2009 

 

US DOLLAR INDEX od 2005 -12.2009

 

 

 



EUR/USD od 1990 roku. 

 

 Na wykresach widac umocnienie dolara i tymsamym spadek złota w 2007-2008 roku które 

było ostatnim kryzysem, jak widac złoto taniało dolar się umacniał. Jest to skorelowane z 

wykresem Agregatu M3 którego wzrost wychamował znacznie podczas kryzysu. Dziś 

wszystko wraca do normy 

Ponownie pytanie dlaczego ? ponieważ jako że podstawą kryzysu były nie wracające do 

banków dolary co wynikało z boomu kredytowego, banki nei miały środków na udzielanie 

kolejnych co wywołało typowy dla kryzysów efekt domina wychamowało inwestycje. 

Poprzez zmniejszona podaz pieniądza w gospodarce co sprawiło że faktycznie inwestorzy 

uciekając od akcji wybrali „bezpiecznego” dolara  zamykając pozycje inwestycyjne w USA 

stworzyli z dnia na dzieo duży popyt na dolary w których inwestycje były rozliczane. Czyli 

mniejsza podaz wyższy popyt wzrost ceny gotowy. I niebardzo wypłacalne banki czekające na 

nowa gotówkę od FED-u 

To sumarycznie wpłynęło na okresowy spadek cen złota które są ujemnnie skorelowane z 

dolarem. 

Oczywiście był to scenariusz kryzysowy, za chwile wszystko wróci do normy. FED na czas 

zrzucił na gospodarkę Liquidity czyli w praktyce zasypał kraj pieniądzem, oslabiając walutę i 

nie pozwalając na upadek kontrolowanego przez siebie systemu pieniężnego. 

Wzrost cen złota jest nie na rękę bankom centralnym i fedowi, i zrobią oni wszys tko co mogą 

aby obniżac cenę złota. Wszystko to ponieważ wysokie ceny złota demaskują cały system 

bezwartościowego pieniądza. Im droższe złoto tym więcej inwestorów przestaje mied 

złudzenia w tym temacie. 

Złoto itak jest jeszcze poważnie nie dowartościowane, gdy obecny system pieniężny będzie 

taksamo inflacyjny jak przed kryzysem złoto docelowo osiągnie zawrotne ceny. 



„Chęd dywersyfikacji swoich, największych na świecie, ponad bilionowych, rezerw 

dolarowych ogłosił niedawno Ludowy Bank Chin. Mocarstwo nie zapowiedziało oficjalnie, że 

zamierza powiększyd zapasy złota, ale przemawia za tym wyraźne dążenie do zmniejszenia 

zależności yuana od dolara. Obecnie w skarbcu Ludowego Banku Chin znajduje się 600 ton 

złota, co stanowi niecałe 1,2% wszystkich rezerw. Jeśli LBCh zdecyduje się zwiększyd udział 

tego kruszcu w swoich rezerwach jedynie o 0,2% rocznie, spowoduje to wzrost globalnego 

popytu o ponad 5%! Ponieważ, wzrost popytu idzie w parze ze wzrostem cen, możemy sobie 

tylko wyobrażad, co będzie się działo na światowych rynkach…” 

 

 

 

 


