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Nasze zainteresowanie 
blokiem wynika prze
de wszystkim z faktu, 
że uczestniczyła w nim 

II Rzeczpospolita. Aby zrozumieć, 
o co chodziło, musimy cofnąć się do 
wcześniejszych faz rozwoju pieniądza.

Blaski i cienie waluty 
kruszcowej
Przez całe stulecia, aż do XVII wieku, 
normą był pieniądz kruszcowy. Ozna
czało to, że był wykonany z kruszcu, ale 
również, że wartość kruszcu, z jakiego 
była zrobiona moneta, odpowiadała 
wartości nominału tej monety. Inaczej 
mówiąc – srebro, z którego wykonany 
był jeden talar, miało wartość jednego 
talara nawet wówczas, gdy było tyl
ko nieforemną bryłką. Pieniądz repre
zentował zatem wartość nie w sposób 
umowny i symboliczny, ale jak naj
bardziej dosłowny. Oczywiście, nawet 
taki pieniądz mógł podlegać infl acji, 
a mianowicie wówczas, gdy był „psu
ty” przez władców, albo wtedy, gdy 
zwiększenie podaży kruszców (np. po 
odkryciu Ameryki) obniżało ich cenę.

Coś nowego w tej dziedzinie zaczę
ło się dziać w XVII wieku, gdy w Eu
ropie pojawiły się pierwsze papiero
we pieniądze. Banknoty te były tylko 
„kwitami” na leżący w banku kruszec 
i w każdej chwili mogły być nań wy
mienione. W praktyce jednak szybko 
przyjęto założenie, że jest mało praw
dopodobne, by wszyscy posiadacze 
banknotów przyszli po swój kruszec 
równocześnie. Zatem pokrycie nie 
musiało być stuprocentowe. Pokry
cie w wysokości np. 30 proc. obiegu 
pieniądza w normalnych, spokojnych 
czasach wystarczało do zaspokojenia 
potrzeb tych, którzy chcieli wymienić 
swoje banknoty na kruszec. A w nie
spokojnych czasach, np. podczas woj
ny, wymienialność na kruszec i tak cza
sowo zawieszano.

W XIX wieku zatem nadal miano 
do czynienia z walutą kruszcową, ale 
oznaczało to już trochę coś innego niż 
w dawnych stuleciach. W portmonet
kach ludzie nie nosili złotych monet, 
tylko to samo, co my dzisiaj – bank
noty i bilon, lecz mogli je wymie
nić na kruszec w banku centralnym. 

Z kronikarskiego obowiązku odno
tujmy, że przez pewien czas funkcjo
nował system zwany bimetalizmem, 
w którym pokryciem emisji było srebro 
i złoto. System ten miał jednak wię
cej wad niż zalet i został zarzucony na 
rzecz waluty złotej. 

Wady i zalety waluty złotej 
Główną wadą było to, że obieg pie
niężny zależał od okoliczności, na któ
re człowiek nie miał wpływu, takich 
jak zasoby złota. Złota było tyle, ile 
dała natura, nie można było w sztuczny 
sposób pomnożyć jego zasobów. Mo
gło się zatem okazać, że są one zbyt 
skromne dla zapewnienia obiegu pie
niężnego, odpowiadającego potrzebom 
gospodarki. Groziło to – i rzeczywi
ście zagrożenie takie od czasu do czasu 
występowało – defl acją i zdławieniem 
koniunktury.

Podstawową zaletą był znacznie stabil
niejszy i solidniejszy niż dziś system pie
niężny. Wiek XIX, w co trudno nam dziś 
uwierzyć, był wiekiem malejących cen. 

Drugą ważną zaletą złotej waluty był 
pewien samoczynny mechanizm, regu
lujący bilanse handlowe między pań
stwami. Aby go zrozumieć, musimy 
uświadomić sobie kilka okoliczności. 
Po pierwsze – stopień pokrycia emisji 
przez kruszec był ustawowo określony. 
Oznaczało to, że jeśli do banku central
nego napłynęło złoto, to automatycz
nie dodrukowywał on określoną licz
bę banknotów, a jeśli złoto odpłynęło, 

Złoty Blok
Wojciech Morawski

Złoty blok to jedno z ugrupowań walutowych, które powstały podczas 
wielkiego kryzysu lat trzydziestych XX wieku. Z perspektywy późniejsze-
go rozwoju wydarzeń okazało się ono przedsięwzięciem nieudanym. 
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wówczas wycofywano z obiegu część 
banknotów. Po drugie – parytet po
szczególnych walut w złocie był 
sztywny i określony na stałe. Ozna
czało to również, że wzajemne kursy 
różnych walut były stałe i zablokowane 
na sztywno. Po trzecie – salda bilansów 
płatniczych między państwami były re
gulowane przepływem złota między 
bankami centralnymi.

Wyobraźmy sobie zatem, że nasz 
kraj zakończył poprzedni rok dodatnim 
bilansem płatniczym. Oznacza to, że 
do naszego kraju napłynie złoto, bank 
centralny dodrukuje trochę bankno
tów, wzrosną ceny, a ponieważ kur
sy zewnętrzne walut będą zablokowa
ne, staniemy się krajem droższym niż 
nasi partnerzy. Droższym, to znaczy 
mniej konkurencyjnym. Z tego powo
du zapewne kolejny rok zakończymy 
ujemnym bilansem płatniczym. W re
zultacie złoto od nas odpłynie, bank 
centralny wycofa z obiegu część bank
notów, poziom cen spadnie, staniemy 
się krajem tańszym, odzyskamy kon
kurencyjność w handlu międzyna
rodowym i… zapewne, kolejny rok 
zakończymy dodatnim bilansem płat
niczym itd. Model ten po raz pierwszy 
dostrzegł i opisał już w XVIII wieku 
słynny fi lozof David Hume. 

Oczywiście, takie modele zawsze 
ładniej wyglądają na papierze niż 
w teorii. Zawsze coś tam się zacina
ło i rzadko działało tak gładko, jak to 

przedstawiłem. Niemniej coś w tym 
rzeczywiście było. Najlepszym do
wodem może być fakt, że dopóki 
funkcjonowała złota waluta, nikt nie 
dostrzegał potrzeby tworzenia mię
dzynarodowej instytucji fi nansowej, 
w rodzaju dzisiejszego Międzynaro
dowego Funduszu Walutowego. Po
trzebę utworzenia takiej organizacji 
zaczęto brać pod uwagę dopiero wów
czas, gdy przyszłość złotej waluty sta
nęła pod znakiem zapytania. I jeszcze 
jedno należy odnotować: warunkiem 
skuteczności opisanego mechanizmu 
było jego powszechne przestrzega
nie, jeśli nie przez wszystkie, to przez 
większość państw. Okoliczność ta jest 
ważna dla zrozumienia zarówno mo
tywów, którymi kierowali się twórcy 
złotego bloku, jak i przyczyn porażki 
tego przedsięwzięcia.

Dylematy walutowe lat 
dwudziestych
Podczas I wojny światowej prawie 
wszystkie państwa zawiesiły wymie
nialność swoich walut na złoto i zwięk
szyły emisję banknotów. Traktowano 
to jednak jako rozwiązanie nadzwy
czajne, podyktowane szczególną sytu
acją wojenną. Po zakończeniu wojny 
zamierzano powrócić do normalności, 
czyli m.in. do złotej waluty. 

U progu międzywojennego dwu
dziestolecia odbyły się dwie mię
dzynarodowe konferencje fi nansowe. 

W 1920 roku zorganizowano konferen
cję w Brukseli, która zaleciła powrót 
do systemu walutowego sprzed 1914 
roku. Wobec skurczenia zasobów złota 
i wzrostu aspiracji społecznych okaza
ło się to jednak nierealne.

Kolejne spotkanie odbyło się w Ge
nui w 1922 roku. Podczas tej konferen
cji uznano walutę złotą za optymalny 
system pieniężny, rozluźniono jed
nak jej rygory. Pojawiła się koncep
cja ograniczenia zarówno wewnętrz
nej, jak i zewnętrznej wymienialności 
banknotów na kruszec.

Pierwszy cel miał realizować system 
Gold Bullion Standard. W systemie 
tym bank centralny miał trzymać zło
te pokrycie nie w postaci monet, tylko 
sztab; banknoty można było wymie
niać wyłącznie na całe sztaby złota. 
Eliminowało to możliwość wymienial
ności ze strony ogromnej większości 
zwykłych ludzi, dla których równo
wartość jednej sztaby złota stanowi
ła nieosiągalne bogactwo. Zachowy
wano natomiast zalety złotej waluty 
w regulowaniu bilansów płatniczych 
państw. W założeniu system Gold Bul
lion Standard miał być przyjęty raczej 
przez kraje bogatsze. 

Państwa biedniejsze miały przy
jąć system Gold Exchange Standard, 
w którym do pokrycia zaliczano za
równo złoto, jak i obce waluty wymie
nialne na złoto. Oszukiwanie natury 
w tym wypadku polegało na tym, że 
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jedno i to samo złoto liczone było do 
pokrycia obiegu pieniężnego w wielu 
krajach.

Konferencja genueńska przyniosła 
kilka niezamierzonych skutków. Su
gerowany podział krajów na dwie ka
tegorie: tych z Gold Bullion Standard 
i tych z Gold Exchane Standard do
prowadził do prestiżowego traktowa
nia spraw walutowych, bo żaden kraj 
nie chciał należeć do gorszej kategorii. 
W rezultacie powstał system znacznie 
bardziej defl acyjny niż zakładano. Co 
więcej w samym pomyśle podziału 
państw na kraje wiodące i pozostałe 
tkwił zalążek powstania w następnej 
dekadzie bloków walutowych. W la
tach dwudziestych sytuację walutową 
świata dodatkowo komplikowało dzie
dzictwo długów i reparacji, będących 
skutkiem I wojny światowej.

W obliczu wielkiego kryzysu
Kryzys gospodarczy, który objawił się 
w październiku 1929 roku na giełdzie 
nowojorskiej, doprowadził do dra
stycznego ograniczenia rozmiarów 
handlu międzynarodowego. Nawet 
tak przywiązany do tradycji wolne
go handlu kraj, jak Wielka Brytania, 
wprowadził wysokie cła przywozowe. 
Inni radykalnie podnosili cła stosowa
ne wcześniej. Wszystkim zależało na 
eksporcie, ale ponieważ równocześnie 
wszyscy ograniczali import, zdobycie 
dewiz stawało się coraz trudniejsze. 

W tej sytuacji poszczególne kraje 

zaczęły szukać wyjścia w modyfi ka
cji swojego systemu walutowego.

Jedną z dróg była reglamentacja de
wizowa. Oznaczało to zakaz posiada
nia na terenie państwa obcych walut. 
Ci, którzy je mieli, byli zobowiązani 
odsprzedać je państwu. Dzięki temu 
państwo kontrolowało import, przy
dzielało bowiem dewizy tylko na takie 
cele, które uznawało za uzasadnione. 
Jako pierwsze reglamentację dewizo
wą zastosowały – w maju 1931 roku 
– dwa państwa: Brazylia i Hiszpania. 
Dwa miesiące później tak samo po
stąpiły Niemcy; potem – wiele innych 
krajów.

Drugim sposobem odchodzenia od 
dotychczasowego systemu było zawie
szenie wymienialności własnej waluty 
na złoto i jej dewaluacja. W ten spo
sób koszty produkcji w kraju stawały 
się niższe niż za granicą i gospodarka 
zyskiwała na konkurencyjności. We 
wrześniu 1931 roku zrobiła to Wielka 
Brytania, w ślad za nią poszło wiele 
krajów i one właśnie utworzyły blok 
szterlingowy. 

Kraje, które utrzymały tradycyj
ny system monetarny, oskarżały blok 
szterlingowy o nieuczciwą konkuren
cję i domagały się od niego deklaracji, 
że w przyszłości państwa doń należą
ce powrócą do złotej waluty. Podczas 
konferencji fi nansowej w Londynie 
w czerwcu 1933 roku presja ta zaowo
cowała pożądaną deklaracją. Zaraz po
tem doszło jednak do dyplomatycznej 
katastrofy. Nowo wybrany amerykań
ski prezydent Franklin D. Roosevelt 
oznajmił, że Stany Zjednoczone nie 

czują się związane tym porozumie
niem, chociaż wcześniej delegacja 
amerykańska wyraziła na to zgodę. 
W ciągu następnych miesięcy USA 
zdewaluowały dolara i zawiesiły jego 
wymienialność na złoto. W tej sytuacji 
kraje, które były zdecydowane trwać 
przy złocie, postanowiły utworzyć 
własne ugrupowanie.

W elitarnym klubie
Złoty blok, utworzony w lipcu 1933 
roku, założyły: Francja, Belgia, Holan
dia, Włochy i Polska. Później przy
stąpiła do niego również Szwajcaria. 
W orbicie bloku znalazły się też Lit
wa i Albania. Kraje bloku utrzymały 
wymienialność swoich walut na zło
to. Francja, Belgia, Holandia, Wło
chy i Szwajcaria były wierzycielami 
innych państw, opłacało się im zatem 
utrzymać solidną walutę. 

Szwajcaria, jako jedyny kraj z tego 
grona, nie zawiesiła podczas wojny 
wymienialności swojej waluty na zło
to. Holandia to uczyniła, ale w latach 
dwudziestych przywróciła wymienial
ność po przedwojennym kursie. Fran
cja, Belgia i Włochy dużym kosztem 
ustabilizowały swoje waluty po okresie 
infl acji powojennej i traktowały presti
żowo kurs swojej waluty. Ustabilizo
wany w 1928 roku frank, zwany fran
kiem Poincarégo, stanowił wprawdzie 
tylko 20 proc. franka sprzed 1914 roku, 
ale miał solidne pokrycie w złocie i był 
przedmiotem dumy Francuzów. Belgo
wie, którzy w 1926 roku ustabilizowa
li swego franka na poziomie 14 proc. 
przedwojennego, starali się wylanso
wać nową jednostkę – belgę, o równo
wartości 5 franków. Benito Mussolini, 
stabilizując lira pod koniec 1927 roku, 
w ostatniej chwili ze względów presti

żowych zawyżył jego kurs o 10 proc. 
We wszystkich tych państwach żywe 

były obawy przed powrotem infl acji. 
W przypadku Polski również w grę 
wchodziły przede wszystkim względy 
prestiżowe. Złoty polski po drugiej sta
bilizacji w 1927 roku był jedną z naj
mocniejszych walut Europy, co było 
uważane za wartość godną obrony. Nie 
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bez znaczenia było przekonanie Józefa 
Piłsudskiego, że mocna waluta jest wi
zytówką silnej gospodarki. W jeszcze 
większym stopniu czynnik prestiżowy 
decydował o zachowaniu Litwy. Alba
nia międzywojenna nie była państwem 
całkowicie suwerennym. Bank central
ny – Banka Kombetare e Shipnis – miał 
siedzibę w Rzymie. Albania zatem ro
biła to, co Włochy.

Państwa złotego bloku postępowały 
zgodnie z logiką dziewiętnastowiecz
nej złotej waluty. Ich przywódcy za
kładali, że przynajmniej na początku 
nastąpi odpływ złota do innych krajów 
i obniżenie cen, zwiększy się zewnętrz
na konkurencyjność ich gospodarek, 
zaś zademonstrowana w sprawach wa
lutowych solidność przyciągnie kapitał 
zagraniczny. 

Logika taka mogła dać rezultat tyl
ko w przypadku, gdyby jej wszyscy 
przestrzegali. Ponadto w latach trzy
dziestych konkurencja ze strony blo
ku szterlingowego okazała się dla tych 
państw nie do przezwyciężenia. Mimo 
wielkich wyrzeczeń społecznych, 
związanych z polityką defl acyjną, 

zapasy złota w krajach bloku syste
matycznie spadały, a spodziewane ko
rzyści nie następowały. Łączne zapa
sy złota w krajach bloku stały się tak 
wrażliwą informacją, że zaczęły być 
poddawane manipulacjom. Bank Pol
ski uzyskał od Banku Francji kredyt 
w złocie w wysokości 155 mln złotych 
i odtąd wykazywał to złoto we włas
nych bilansach. Faktycznie kruszec ten 
pozostał we Francji i był nadal wyka
zywany w zasobach francuskich. Ktoś, 
kto tego nie wiedział (a informacja ta 
nie była publicznie znana), mógł poli
czyć to samo złoto dwa razy. W tej sy
tuacji przynależność do złotego bloku 
traciła na atrakcyjności. W 1934 roku 
wycofały się z niego Włochy, w 1935 
– Belgia. O losach bloku ostatecznie 
przesądziło zwycięstwo wyborcze 
Frontu Ludowego we Francji w kwiet
niu 1936 roku.

Co dalej?
Wiosną 1936 roku stało się jasne, że 
złoty blok dożywa swych dni. Przed 
Polską otwierały się różne opcje. 
Prezes Banku Polskiego Adam Koc 

uważał, że należy przyłączyć się do 
bloku szterlingowego, czyli zawiesić 
wymienialność na złoto i zdewaluować 
złotego. Wicepremier i minister skar
bu Eugeniusz Kwiatkowski uważał, 
że należy wprowadzić reglamentację 
dewizową. Poparcie prezydenta Moś
cickiego zadecydowało o zwycięstwie 
Kwiatkowskiego. Adam Koc musiał 
zrezygnować z prezesury banku. W ten 
sposób został wytyczony kurs polskiej 
polityki walutowej na ostatnie lata Dru
giej Rzeczypospolitej. Chociaż w Pol
sce starano się tego nie eksponować, to 
i tak nasz spór o wybór polityki walu
towej miał wymiar międzynarodowy. 
Propozycje Koca zbliżałyby Polskę do 
Wielkiej Brytanii. To, co proponował 
Kwiatkowski, przypominało rozwiąza
nia niemieckie. Po zwycięstwie Kwiat
kowskiego w Europie rozeszły się po
głoski o polskoniemieckim tajnym 
pakcie gospodarczym. Nie miały one 
pokrycia w rzeczywistości, ale ci, któ
rzy chcieli wierzyć w tajną współpracę 
Polski z Trzecią Rzeszą, zyskali nowe 
argumenty na poparcie swoich tez. 
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