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Streszczenie 

System gold standard, choć nie wynikał z formalnych umów między państwami, określał swoi-
ste, oparte na wartościach liberalnych, reguły postępowania jednostek i rządów. Pomimo że pod 
koniec XIX wieku odbiegał od swej pierwotnej postaci, tworzył jednak pewien międzynarodowy 
ład walutowy. I wojna światowa zburzyła ukształtowany w ciągu XIX-wiecznych przemian porzą-
dek w gospodarce światowej, zmuszając większość państw do odejścia od parytetu złota. Wojna, 
a później Wielki Kryzys, sprawiły, że rządy nie mogły już prowadzić polityki gospodarczej wyko-
rzystując klasyczne wzorce. Coraz silniejsze stawało się przekonanie, że to państwo, a nie rynki, 
powinno rozwiązywać spiętrzone problemy gospodarcze. Po II wojnie światowej powstała po-
trzeba skonstruowania nowego międzynarodowego systemu walutowego. System ustalony w 
Bretton Woods został oparty na wymienialnym na złoto dolarze USA, na zaufaniu do waluty kraju 
będącego główną polityczną i gospodarczą potęgą świata. System ten funkcjonował dobrze 
dopóty, dopóki Stany Zjednoczone godziły się podtrzymywać to zaufanie. W 1973 roku sztywne 
kursy walutowe zostały zarzucone i większość głównych walut mogła fluktuować swobodnie. 
Wprowadzenie płynnych kursów walutowych oznaczało dojście do głosu idei wyrażających prze-
konanie, że rynki działają bardziej efektywnie niż ich alternatywy, a rząd jest minimalnie nie-
zbędny. System płynnych kursów walutowych, choć odnotował pewne sukcesy, nie zapewnił 
jednak stabilności międzynarodowego rynku walutowego. Udawało się to jedynie krajom wysoko 
uprzemysłowionym, drogą licznych uzgodnień. Nowy etap globalizacji, na który wpływała wiara 
w otwarty rynek, doprowadził do rozwoju gospodarki światowej, ale też do stanów licznych 
zagrożeń i kryzysów. Kryzysy finansowe ze szczególną ostrością ujawniły zarówno liczne słabo-
ści tkwiące w wewnętrznych systemach wielu państw  
o rynkach wschodzących, nieprzygotowanych do wykorzystania możliwości, jakie niesie za sobą 
globalizacja rynków finansowych, jak również niedomagania tkwiące w całym międzynarodowym 
systemie finansowym, w tym w jego instytucjach – filarach systemu z Bretton Woods.  

1. Bimetalizm 

Jeszcze w XVIII wieku funkcjonowały w obiegu pieniądze wykonane z różnych meta-

li, nie tylko szlachetnych (choć przeważał pieniądz srebrny i złoty), substytuty pienią-

dza, banknoty; znany był już pieniądz papierowy o kursie przymusowym. Stopniowo 

wiele państw zdecydowało się przyjąć system monetarny oparty na parytecie srebra lub 
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na walucie bimetalicznej, jednocześnie srebrnej i złotej. Ten drugi, funkcjonował jako 

waluta podwójna (podwójnego parytetu), gdy stosunek walut został prawnie ustalony, 

lub jako waluta równoległa, w przypadku swobodnego, rynkowego kształtowania się 

tych relacji. Ustalona normą prawną relacja pieniądza złotego i srebrnego eliminowała 

różnice w cenach towarów wyrażanych w złocie czy w srebrze, pod warunkiem, że 

kurs urzędowy nie odbiegał od kursu rynkowego tych kruszców. W praktyce kurs ofi-

cjalny różnił się od rynkowego, powodując przewartościowanie bądź niedowartościo-

wanie jednego z kruszców i wycofywanie z obiegu pieniądza lepszego (prawo Koper-

nika Greshama). 

Drogi i przyczyny reformowania systemu walutowego w poszczególnych krajach 

były różne. Stany Zjednoczone przyjęły bimetaliczny system srebra i złota po reformie 

Aleksandra Hamiltona z 1791 roku1. Francja, po inflacyjnych doświadczeniach, jakie 

pozostawił eksperyment z pieniądzem papierowym Szkota Johna Lawa na początku 

XVIII wieku, a później z asygnatami emitowanymi w okresie rewolucji francuskiej, 

przyjęła bimetalizm w 1803 roku2. W 1816 roku system bimetalistyczny wprowadzono 

w Zjednoczonym Królestwie Niderlandów, w latach 60. XIX wieku w Hiszpanii, 

a następnie w większości innych państw. W Anglii parytet srebra istniał oficjalnie do 

wojen z Francją i wojen napoleońskich, a po ich zakończeniu funt szterling oparto na 

złocie. Złoty suweren (złoty funt) został zdefiniowany jako 113,0016 grana (7,3225 

grama) czystego złota3. Wymienialność w systemie gold standard, wprowadzona 

w Anglii w 1816 roku, została zawieszona dwa lata później, gdyż przy wysokich ce-

nach złota skutkowała efektami deflacyjnymi w gospodarce. W 1821 roku, w wyniku 

pracy tzw. Komisji Peela, która zaleciła stopniowe obniżanie ceny złota, przywrócono 

wymienialność4. 

Rola Anglii, ciągle gospodarczego mocarstwa, była dominujaca. Handlowe powią-

zania z innymi państwami świata sprawiały, że wahania w jej gospodarce przenosiły 

się niemal na wszystkie kraje. Zmiana stosunku złota do srebra na skutek nowych od-

kryć złóż, spekulacyjne transporty kruszcu, wywoływane różnicami w relacjach złota 

do srebra w różnych krajach, w których te dwa kruszce stanowiły podstawę systemu 

pieniężnego, skłoniły wiele państw europejskich do podjęcia próby uporządkowania 

systemu, a ostatecznie do jego porzucenia5. W drugiej połowie XIX wieku ilość han-

dlowych powiązań międzynarodowych znacznie wzrosła. Panujące stosunki pieniężne, 

                                                 
1 W wyniku tej reformy papierowe dolary, emitowane dla finansowania wojny o niepodległość, zamie-

niono na dolary srebrne w relacji 1 cent kruszcowy za dolara. Ustalono ponadto, że złoty dziesięciodolaro-

wy „orzeł” ma zawierać 24,75 granów czystego złota za 1 dolara, a srebrny dolar – 371,25 granów czystego 

srebra. Usankcjonowano w ten sposób relację wartości srebra do złota jako 1:15.  
2 Relacja złota do srebra kształtowała się jak 1:15,5. 
3 W średniowiecznej Anglii funt szterling został prawnie określony jako funt srebra dobrej próby (choć 

w rzeczywistości używane monety stanowiły tylko ułamek funta). Podczas wojen napoleońskich Bank 

Anglii zawiesił wypłaty w srebrze i w złocie, emitując pieniądz o wymuszonym obiegu. R. Cameron, Histo-

ria gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 1999, s. 328– 

–329. 
4 W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 

2002, s. 224 . 
5 Próbą ujednolicenia systemów parytetów, na podstawie parytetu franka germinal, było powstanie 

z inicjatywy Francji Łacińskiej Unii Monetarnej w 1865 roku, zrzeszającej europejskie kraje bimetalistycz-

ne. Szeroko na ten temat: W. Morawski, op.cit., s. 100–104 i inne strony. 
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komplikowane dodatkowo przez działalność emisyjną banków, spowodowały koniecz-

ność znalezienia lepszego sposobu („jednego pieniądza”) dla realizacji tych transakcji, 

bez wywoływania ujemnych zjawisk w gospodarkach, jakimi były pojawiające się 

w XIX wieku recesje i zjawiska inflacyjne6.  

2. System gold standard 

Na przełomie XIX i XX wieku gospodarka światowa była już powiązana systemem 

walutowym, którego podstawę stanowiło złoto. System ten nie został ustalony przez 

formalne umowy między państwami, lecz ewoluował na wiele sposobów. Nie było 

potrzeby tworzenia ponadnarodowych instytucji stojących na straży pieniądza, a pań-

stwa mogły zachować swoje suwerenne prawo do dysponowania własną walutą. Sys-

tem określał swoiste reguły postępowania jednostek i rządów, oparte na wartościach 

liberalnych, kształtowanych od trzeciego ćwierćwiecza XVIII wieku przez klasyczną 

myśl liberalną, skrystalizowaną w połowie XIX wieku w eklektycznej doktrynie Johna 

Stuarta Milla. Zaakceptowanie tych reguł oznaczało wolny obrót złotem, wolne prze-

pływy towarów, kapitałów i usług, swobodne kształtowanie się cen i ilości pieniądza 

w obiegu, bez ingerencji państwa.  

W systemie gold standard waluty narodowe były związane ze złotem wg stałego 

parytetu. Banki centralne zostały zobowiązane do utrzymywania rezerw złota i emito-

wania pieniądza w ustalonej proporcji do zasobów kruszcowych. W ten sposób emisja 

pieniądza, powiązana z zasobami posiadanego złota, zmieniała się automatycznie wraz 

ze zmianami tych rezerw. Przyjmując tę zasadę, wartość każdej waluty w jednostkach 

innej waluty łatwo było ustalić. Na przykład parytet dolara USA ustanowiono jako 

23,22 granów czystego złota7, a funta brytyjskiego na 113 granów. Kurs funta do dola-

ra był więc: 1 funt = 4,86658. Kursy nie podlegały większym zmianom. Automat złota 

powodował zmiany kursu między dwoma walutami wokół parytetu, w przedziale wy-

znaczonym „górnym” i „dolnym punktem złota”, po osiągnięciu których rozpoczynał 

się odpływ bądź dopływ złota. Ponieważ od państw oczekiwano, aby zachowywały 

ekwiwalent swych walut w stosunku do złota i gotowość zakupu i sprzedaży kruszcu 

bez ograniczeń, deficyty lub nadwyżki w rozliczeniach zagranicznych powodowały 

jego przepływy i automatyczne dostosowania w ilości pieniądza w obiegu oraz rów-

noważenie bilansów płatniczych. System ten ograniczał swobodę rządów w zakresie 

polityki pieniężnej, a tym samym możliwości państw w zakresie prowadzenia we-

                                                 
6 Powstawanie banków centralnych w XIX wieku i ustalanie zasad emisji pieniądza papierowego stało 

się przedmiotem rozważań znanych w doktrynie jako „spór wokół bulionizmu”, którego kontynuacją były 

poglądy szkoły obiegu pieniężnego i szkoły bankowej. 
7 Uncja trojańska zawiera 480 granów czystego złota, cena uncji złota wynosiła więc 20,67 dolara 

(480:23,22), przy której to cenie państwo USA mogło swobodnie kupować i sprzedawać złoto. S.H. Ro-

bock, K. Simmonds, International Business and Multinational Enterprises, IRWIN, Homewood, Boston 

1989, s. 95.  
8 Ibidem.  
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wnętrznej polityki stabilizacyjnej, wpływania na deflację czy znacznie rzadziej wystę-

pujące stany inflacji; istniało bowiem ryzyko wykluczenia z systemu. 

Pod koniec XIX wieku system ten odstawał już od pierwotnego wzorca. System 

waluty złotej był systemem kosztownym. Złoto wymagało kosztownych zabezpieczeń 

w skarbcach i w transporcie, a nie przynosiło korzyści w postaci odsetek. Poza tym 

emitowana przez banki ilość pieniądza nie zawsze była powiązana ze zmianami posia-

danych rezerw kruszcu. Starano się raczej utrzymywać względnie stałe jego rezerwy, 

zwiększając zasoby dewiz. Dewizami pokrywano deficyty w bilansach handlowych, 

powstrzymując w ten sposób odpływ złota, skutkujący w gospodarce zjawiskami de-

flacyjnymi. Tak więc, obok złota, do podstawy systemu walutowego włączone zostały 

dewizy, które wymienialne na złoto miały wartość kruszcu (system złoto-dewizowy) 

i częściowo przejęły jego rolę. Najbardziej pożądaną walutą rezerwową był funt szter-

ling, co wynikało z dominującej w świecie pozycji gospodarczej Wielkiej Brytanii. 

Londyn był centrum finansowym świata, a zaufanie do funta pozwalało na utrzymy-

wanie niskiego poziomu rezerw. Pojawiające się deficyty czy nadwyżki w bilansie 

handlowym likwidowano przez odpowiednią politykę stopy dyskontowej Banku An-

glii, prowadzącą do równoważenia bilansu płatniczego. Na tak elastyczną politykę nie 

mogły sobie jednak pozwolić inne państwa, znajdujące się w gospodarczej strefie 

wpływów Wielkiej Brytanii, a ruchy kapitałów wywoływały destabilizujący wpływ na 

ich gospodarki9. Odpływy kapitałów powodowane były także sytuacją polityczną, 

czego skutków doświadczyły również większe państwa, jak na przykład Stany Zjedno-

czone czy Rosja. Tocząca się w latach 1893–1896 walka amerykańskich farmerów 

i właścicieli kopalń srebra z bankierami i kupcami (którzy chcieli utrzymać system 

waluty złotej) o nieograniczone wybijanie srebrnych monet powodowała, że inwesto-

rzy – w obawie przed zwycięstwem populistów i inflacją – zabezpieczali swoje pienią-

dze poza granicami Stanów Zjednoczonych. Wówczas fakt, że Stany Zjednoczone 

utrzymywały wyższy poziom rezerw w złocie i w srebrze niż Francja i Wielka Brytania 

razem wzięte, nie wystarczał, by zapewnić inwestorów o stabilności dolara10. W Rosji 

powiązania z systemem osłabiły rewolucja i klęski armii rosyjskiej w wojnie z Japonią 

w 1905 roku. Dopiero po zakończeniu walk rewolucyjnych i ustabilizowaniu sytuacji 

wewnętrznej, udało się Rosji pozostać w systemie waluty złotej11.  

Standard złota działał stosunkowo dobrze przez okres około 40 lat, aż do I wojny 

światowej. Tworzył on pewien międzynarodowy ład walutowy, w znacznym stopniu 

ograniczał działania rządów i synchronizował ruch cen. Powodzenie tego systemu 

można w znacznym stopniu tłumaczyć względnym spokojem politycznym i gospodar-

czym tego okresu. Gospodarka świata nie podlegała skrajnym wstrząsom takim jak 

I i II wojna światowa, wielki kryzys gospodarczy czy wzrost cen ropy, spowodowany 

szokami naftowymi lat 70. System ten funkcjonował niemal wyłącznie w głównych 

                                                 
9 Poza funtem szterlingiem rolę waluty rezerwowej pełniły: frank francuski, marka niemiecka i dolar 

amerykański. 
10 P. Lindert, Key Currencies and Gold 1900–1913, Princeton University Press, Princeton 1969, s. 2, 

za: W.C. Mc Neil, Pieniądz i przemiany gospodarcze [w:] R.W. Bulliet, Historia XX wieku, Bertelsmann 

Media, Warszawa 2001, s. 282–283. 
11 Stabilizacja była możliwa dzięki pożyczce w wysokości 2 mld franków, udzielonej przez prywatne 

banki Francji i Wielkiej Brytanii oraz przez inne banki europejskie. W.C. Mc Neil, op.cit., s. 283. 
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mocarstwach europejskich i USA. Nie przywiązywano też zbyt dużej wagi do bilanso-

wania rozliczeń między koloniami a metropolią. Do dziś ten okres jest wspominany 

przez wiele osób z wielką nostalgią, i niektórzy politycy i ekonomiści rozważają jego 

przywrócenie12.  

3. Załamanie się systemu gold standard 

I wojna światowa zburzyła porządek w gospodarce światowej, ukształtowany w ciągu 

XIX-wiecznych przemian. Na początku XX wieku centrum gospodarki światowej 

znajdowało się ciągle jeszcze w Europie, choć do pozycji mocarstw gospodarczych 

zaczęły pretendować Stany Zjednoczone i Japonia. Na Europę przypadało blisko 60% 

światowych obrotów handlowych i prawie połowa produkcji przemysłowej, utrzymała 

też ona niekwestionowaną pozycję w eksporcie kapitału. Wielka Brytania, która u pro-

gu wojny nie była już „fabryką świata”, ustępując miejsca Stanom Zjednoczonym 

i Niemcom, nadal była liczącym się w świecie mocarstwem gospodarczym. Zmiany  

w dotychczasowym układzie sił gospodarczych były konsekwencją wojny. Koszty 

działań wojennych, straty ludnościowe i materialne, jakie poniosły europejskie kraje 

walczące, a także zerwanie powiązań gospodarczych i utrata rynków zagranicznych, 

spowodowały, że Europa Zachodnia, która przed wybuchem wojny uważana była za 

wierzyciela świata, przeszła na pozycję dłużnika, głównie wobec Stanów Zjednoczo-

nych. Wydatki wojenne przekraczały wpływy podatkowe w budżetach walczących 

państw europejskich. Ogromne deficyty budżetowe finansowano przez zaciąganie po-

życzek zagranicznych i długów wewnętrznych, wprowadzanie nadzwyczajnych podat-

ków, emisję dodatkowej ilości pieniądza13. Wyprzedaż zagranicznych aktywów i wy-

sokie pożyczki, zaciągane głównie w Stanach Zjednoczonych, nie uchroniły jednak 

walut przed spadkiem ich wartości.  

Wojna stworzyła nowe perspektywy rozwoju dla państw pozaeuropejskich, zwłasz-

cza dla Stanów Zjednoczonych, państw Ameryki Łacińskiej i krajów azjatyckich. 

W czasie wojny Stany Zjednoczone były głównym dostawcą towarów i pożyczkodaw-

cą państw Ententy. Japonia, która przed wojną dostarczała zaledwie nieco ponad 1% 

światowej produkcji przemysłowej, stała się znaczącą potęgą gospodarczą. Poważne 

zmiany gospodarcze nastąpiły także w krajach kolonialnych i zależnych oraz w niepod-

ległych państwach Ameryki Łacińskiej, które zwiększały produkcję rolną, zaopatrując 

Europę w żywność, oraz rozwijały rodzime przemysły z powodu zahamowania impor-

tu z Europy.  

I wojna światowa i związane z nią potrzeby finansowe zmusiły większość państw 

(w tym wszystkie uczestniczące w wojnie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) do 

odejścia od parytetu złota. Stany Zjednoczone, które skumulowały sporą część świato-

                                                 
12 S.H. Robock, K. Simmonds, op.cit., s. 95. 
13 Z tej ostatniej formy pokrywania wydatków wojennych w tradycyjnie liberalnej Wielkiej Brytanii 

(przywiązanej do silnej wartości swej waluty, która była równie „dobra jak złoto”), korzystano w mniej-

szym stopniu, niż w innych państwach europejskich. 
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wych zasobów, nie zawiesiły wymienialności. Walutom przez krótki czas pozwolono 

swobodnie fluktuować. Drukowanie pieniądza papierowego na finansowanie potrzeb 

wojennych powodowało wzrost cen i spadek jego wartości. Z chwilą zakończenia woj-

ny ceny w USA były 2,5 razy wyższe niż w 1914 roku, w Wielkiej Brytanii 3 razy, we 

Francji 5 razy, w Niemczech 15 razy, w Bułgarii ponad 20 razy14, i nawet tak silne 

waluty jak funt szterling i dolar amerykański nie były w stanie utrzymać swej przedwo-

jennej wartości. Powojenna inflacja dotknęła przede wszystkim państwa pokonane oraz 

nowo powstałe i odrodzone po rozpadzie przedwojennych imperiów. Próby odbudo-

wania gold standard zostały podjęte już na początku lat 20. Przedwojenną wartość 

funta przywrócono jednak dopiero w 1925 roku, a Francja i Włochy zdecydowały się 

na dewaluację swoich walut. Zdewaluowany w 1926 roku frank francuski ustabilizo-

wał się w 1928 roku na poziomie około 20% dawnej wartości. Konkurencyjność towa-

rów francuskich przynosiła nadwyżki w bilansie handlowym i pozwalała na stopniowe 

gromadzenie rezerw złota. W krajach Europy Środkowej, dotkniętych hiperinflacją, 

konieczne były reformy walutowe. Stabilizację systemu w połowie lat 20. umożliwiała 

współpraca między bankami centralnymi USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. 

Stabilność walutowa nie trwała jednak długo. Wielki Kryzys, który wstrząsnął świato-

wą gospodarką, sprawił, że system walutowy oparty na złocie należało już zapisać na 

kartach historii. Kryzys bankowy, poprzedzony kryzysem w produkcji, wywołał obawy 

o inwestycje zagraniczne oraz o żądania zamiany lokat wewnętrznych na złoto. Panikę 

w wielu krajach europejskich spowodowało zawieszenie wypłacalności przez główny 

bank Austrii – Kredit-Anstalt, w maju 1931 roku, a miesiąc później załamanie się 

wielkiego niemieckiego banku Danatbank. Pojawiły się poważne trudności związane 

z wywozem towarów za granicę. Bilanse płatnicze równoważono więc wywozem złota 

i dewiz.  

Aby ochronić swoją walutę przed jej załamaniem, niektóre państwa wprowadzały 

restrykcje dewizowe oraz stosowały wobec kryzysu politykę deflacyjną, przedłużając 

w ten sposób zastój gospodarczy (np. Polska). Najwcześniej, bo z końcem 1929 roku 

załamał się system wielu surowcowych państw Ameryki Południowej. We wrześniu 

1931 roku Wielka Brytania odstąpiła od utrzymywanej od prawie stu lat wymienialno-

ści funta na złoto, obniżając jego wartość w stosunku do dolara i innych, wymienial-

nych jeszcze na złoto walut. Od września 1931 roku do kwietnia 1932 roku 24 kraje 

podjęły decyzje o zawieszeniu wypłat w złocie. System waluty złotej porzuciła więk-

szość państw utrzymujących stosunki handlowe z Wielką Brytanią, tworząc tzw. blok 

szterlingowy. Japonia wprowadziła płynny kurs swojej waluty w grudniu 1931 roku. 

USA zawiesiły wymienialność dolara na złoto i doprowadziły do jego dewaluacji 

w kwietniu 1933 roku, a w styczniu 1934 roku polityka Nowego Ładu skłoniła prezy-

denta Franklina Delano Roosevelta do dewaluacji dolara o 41% i ustalenia nowego 

parytetu – 35 dolarów za uncję złota. Większość partnerów handlowych USA, głównie 

kraje Ameryki Łacińskiej i Kanada, starały się wiązać swoje waluty z dolarem. 

Stosunkowo niewielka grupa państw europejskich podtrzymała jednak wymienial-

ność swoich walut na złoto oraz opowiedziała się za zniesieniem reglamentacji dewi-

zowej, tworząc w 1933 roku tzw. złoty blok, z Francją na czele, która od 1926 roku 

                                                 
14 R. Cameron, op.cit., s. 374. 
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odbudowywała swoje rezerwy złota. Poza Francją do bloku należały: Szwajcaria, Bel-

gia, Holandia, Włochy i Polska. Problemem bloku był jednak stały odpływ złota poza 

kraje członkowskie. Poszczególne państwa zaczęły się więc z niego stopniowo wyco-

fywać, najpierw Włochy – w roku 1934, później Belgia – w 1935. W 1936 roku blok 

przestał istnieć, na co wpłynęły zmiany we francuskiej polityce walutowej po wybo-

rach w kwietniu tego roku, w wyniku której zawieszono wymienialność franka na złoto 

i faktycznie go zdewaluowano15. Niemcy wybrały natomiast inną drogę. Aby ochronić 

markę, już w 1931 roku wprowadzono kontrolę dewizową, która miała zapobiec 

ucieczce kapitałów z Niemiec. Po dojściu Hitlera do władzy wprowadzono w Niem-

czech nowe metody kontroli finansowej i walutowej, które zapewniały Niemcom ko-

rzyści w stosunkach wymiennych z innymi krajami. Dla utrzymania pewnego ładu 

w międzynarodowych stosunkach walutowych państwa, których waluty odgrywały 

wiodącą rolę w rozliczeniach międzynarodowych, zawarły we wrześniu 1936 roku 

luźne porozumienie, zobowiązujące państwa członkowskie (Stany Zjednoczone, Wiel-

ką Brytanię, Francję, do których dołączyły później: Belgia, Holandia, Szwajcaria, 

Włochy) do powstrzymania się od jednostronnych dewaluacji walut, do konsultacji 

problemów walutowych i wyrównywania wahań kursów za pomocą interwencji na 

rynkach dewizowych, przy wykorzystaniu krajowych funduszy stabilizacyjnych16.  

4. Konflikt dwóch idei – interwencjonizm gospodarczy 

Wojna sprawiła, że rządy nie mogły już prowadzić polityki gospodarczej opierając się 

na klasycznych wzorcach. Przywiązanie do wartości liberalnych musiało ustąpić miej-

sca konieczności realizacji celów społecznych. Polityka twardego pieniądza, choć 

umożliwiała pokrywanie deficytów w bilansach handlowych, skutkowała wzrostem bez-

robocia i utratą poparcia dla władzy znacznej części społeczeństwa, która domagała się 

realizacji jeszcze przedwojennych zdobyczy socjalnych i obietnic z czasu wojny. Wielka 

depresja gospodarcza ze szczególną ostrością ujawniła niedoskonałości istniejącego sys-

temu gospodarki światowej, podważając słuszność doktryny liberalizmu gospodarczego. 

Ekstremalne ruchy polityczne, zarówno lewicowe, jak i prawicowe, zagrażały stabilności 

politycznej wielu państw. Coraz silniejsze stawało się przekonanie, że to państwo, a nie 

rynki, powinno rozwiązywać spiętrzone problemy gospodarcze.  

Wiek XX, od zakończenia I wojny światowej, stał się widownią konfliktu dwóch 

idei i prób odpowiedzi na pytanie, czy gospodarką powinny rządzić rynki czy rządy 

państw, idei reprezentowanych przez Friedricha Augusta von Hayeka i Johna Maynar-

da Keynesa. Hayek, wywodzący się z kręgu Ludwiga von Misesa, wyrażał przekona-

nie, że gospodarka rynkowa w każdej sytuacji da sobie radę; Keynes natomiast uważał, 

że w sytuacjach ekstremalnych gospodarka rynkowa zawiedzie. Od czasu publicznej 

krytyki Rozprawy o pieniądzu (A Treatise on Money, 1930) Keynesa, nazwisko Hayeka 

stało się głośne i wiązane z obozem liberałów, występujących przeciwko polityce in-

                                                 
15 W. Morawski, op.cit., s. 159.  
16 P. Schaal, Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996, s. 92. 
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terwencjonizmu. W swej książce Ceny i produkcja (Prices and Production, 1931) 

Hayek głosił koncepcje zasadniczo różniące się od koncepcji Keynesa.  

Opublikowana w 1936 roku Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza (The 

General Theory of Employment, Interest and Money), choć adresowana do profesjo-

nalnych ekonomistów, miała swoje implikacje polityczne. Była odpowiedzią na Wielki 

Kryzys, swego rodzaju ofertą dla rządów wobec narastającego totalitaryzmu i faszy-

zmu. Za największe wady kapitalizmu Keynes uznał niezdolność do realizowania peł-

nego zatrudnienia oraz dowolny i niesprawiedliwy podział bogactwa i dochodów. Wy-

kazał, że przyczyną kryzysu były zbyt wysokie oszczędności i niedostateczny popyt. 

Podważył jednocześnie słuszność twierdzenia, że produkcja zawsze stwarza dla siebie 

odpowiedni rynek zbytu. Idee Keynesa były znane zanim ukazała się drukiem Ogólna 

teoria, rządy jednak starały się nie doprowadzać do deficytów budżetowych, choć 

w wielu przypadkach było to konieczne. Ich postawa znajdowała ideowe poparcie 

w twierdzeniach Hayeka, który dowodził, że danie rządom większej władzy otworzy 

drogę do ustroju totalitarnego, naruszającego zasadę swobodnego wyboru jednostki 

i pchnie kraj na drogę zniewolenia. Swoje poglądy, którym pozostał wierny do końca, 

zapisał w książce zatytułowanej Droga do poddaństwa (The Road to Serfdom, 1944). 

Choć początkowo koncepcje Keynesa nie znajdowały szerszego poparcia w kręgach 

rządzących, to jednak kiedy w marcu 1933 roku Roosevelt zastąpił na urzędzie prezy-

denta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera, a kraj ogarnięty był ponadpiętnasto-

milionowym bezrobociem, zaczęło narastać przekonanie, że ograniczenie swobód go-

spodarczych jest ceną, którą warto zapłacić za bezpieczeństwo ekonomiczne i społecz-

ne. Roosevelt przystąpił więc do budowy „nowego ładu gospodarczego”, powołując 

agencje w celu regulacji sił rynkowych. Finansowanie wydatków z deficytu budżeto-

wego Roosevelt traktował jako sytuację przejściową, obiecując w czasie kampanii 

wyborczej zrównoważenie budżetu. Próby równoważenia budżetu w latach 1936– 

–1937, restrykcyjna polityka pieniężna i fiskalna, doprowadziły jednak do kolejnego 

kryzysu, uświadamiając konieczność wykorzystywania wydatków rządowych do po-

budzania popytu w gospodarce. Idee Keynesa zaczęły się umacniać, a w 1941 roku, 

kiedy bezrobocie w USA nie stanowiło już problemu, keynesizm stał się oficjalną dok-

tryną w Stanach Zjednoczonych (i w Wielkiej Brytanii). 

W latach 30. interwencjonizm państwowy, choć w różnych formach, był stosowany 

w wielu dotkniętych kryzysem krajach świata. W państwach, w których pojawiły się 

dyktatury faszystowskie, odrzucono liberalizm, indywidualizm, demokrację, a także 

ideologię marksistowską i wzorce radzieckie. We Włoszech, w Niemczech, w Japonii 

realizowano programy przezwyciężania kryzysu na drodze militaryzacji kraju17.  

                                                 
17 Na ten temat (m.in.): J.A. Garraty, The New Deal, National Socialism and the Great Depression, 

„The American Historical Review” 1973, nr 4. 
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5. System walutowy z Bretton Woods 

Wybuch II wojny światowej udaremnił wysiłki w kierunku ustalenia nowego między-

narodowego systemu monetarnego, a większość głównych walut stosowanych 

w rozliczeniach międzynarodowych straciła wymienialność, z wyjątkiem dolara USA, 

wymienialnego na złoto w relacji 35 dolarów za uncję złota, ustalonej w 1934 roku. Po 

II wojnie światowej Stany Zjednoczone były główną polityczną i gospodarczą potęgą 

świata, tam koncentrowała się większość światowych rezerw złota. Potrzeba skon-

struowania nowego międzynarodowego systemu walutowego, gwarantującego stabili-

zację, doprowadziła do spotkania 730 delegatów z 44 państw w Bretton Woods w lipcu 

1944 roku, gdzie o kształt powojennego systemu walutowego rywalizowały ze sobą 

dwa projekty: Harry’ego Dextera White’a i Johna Maynarda Keynesa. Zgadzano się, że 

system powinien umożliwiać rządom prowadzenie polityki stabilizującej gospodarkę 

wewnętrzną, przy utrzymaniu równowagi w wymianie zagranicznej, nie było jednak 

jednomyślności co do drogi dojścia do tych dwóch celów. System Keynesa szedł 

w kierunku realizacji wzrostu gospodarczego, zaś system White’a – utrzymania stabil-

ności cen. Ostatecznie przeważyły założenia projektu White’a. Propozycja Keynesa, 

oparta na systemie unii clearingowej, z nowo utworzoną jednostką obrachunkową ban-

corem, nie została zaakceptowana. Obawy dotyczyły m.in. proinflacyjnego działania 

systemu, a poza tym Stany Zjednoczone nie chciały się zgodzić na oddanie kontroli 

nad swoją gospodarką instytucji ponadnarodowej, czym mogłoby skutkować propono-

wane przez Keynesa utworzenie banku międzynarodowego, prowadzącego politykę 

pieniężną w skali światowej. W założeniach projektu White’a było stworzenie między-

narodowego funduszu walutowego, opartego na wkładach państw członkowskich. 

Kraje członkowskie mogły do pewnego stopnia prowadzić wewnętrzną politykę wy-

datków budżetowych, bez większych obaw o deprecjację waluty i odpływ kapitałów, 

gdyż pożyczki z funduszu zwiększałyby rezerwy i pozwalały utrzymać wartość waluty. 

Wysokość kredytów miała być uzależniona od wysokości wkładu członkowskiego, 

a przekroczenie tej kwoty związane było z koniecznością poddania danego kraju od-

powiednim rygorom, przywracającym równowagę bilansu płatniczego. Propozycja 

amerykańska przewidywała ograniczenia dotyczące wysokości zadłużenia, jak również 

granice kredytu dla państw wierzycielskich, Keynes proponował natomiast nieograni-

czony dostęp do kwot przysługujących w ramach funduszu państwu wierzycielskiemu. 

Cele polityki walutowej, takie jak ustalenie pełnej wymienialności wszystkich walut, 

w powiązaniu z likwidacją restrykcji monetarnych w obrocie pieniężnym, kapitałowym 

i towarowym, wspólne były obu planom. Wymagały one jednak przestrzegania pew-

nych zasad, dotyczących kursów walutowych, utrzymywania rezerw i reguł dostoso-

wawczych18. Na straży tego systemu stanęły dwie instytucje, agendy ONZ: Międzyna-

rodowy Fundusz Walutowy i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. 

Akceptacja przyjętych w Bretton Woods zasad oznaczała zgodę na wiązanie wartości 

walut ze złotem, bez konieczności ich wymiany na kruszec. Na złoto wymienialny był 

jedynie dolar USA, w relacji 35 dolarów za uncję. Stał się on dominująca walutą w sys-

                                                 
18 P. Schaal, op.cit., s. 94–95. 
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temie, był „dobry jak złoto”, zwłaszcza że Stany Zjednoczone zobowiązały się wymie-

niać na złoto dolarowe rezerwy banków centralnych państw MFW. Złoty parytet dolara 

mógł być zmieniany zgodnie z zasadami MFW, co oznaczało zmianę cen złota dla całego 

systemu, bez naruszania relacji dolara do innych walut. Dopuszczono 1% odchyleń od 

oficjalnego parytetu, a jeśli waluta stawała się zbyt słaba, aby utrzymać się w ramach 

tych odchyleń, kraj mógł ją zdewaluować o 10% bez formalnej akceptacji MFW.  

Państwa, które poddały się tym zasadom, zaangażowały w system także swoje ko-

lonie i państwa zależne. Nie poddał się regułom z Bretton Woods Związek Radziecki, 

który nie ratyfikował porozumienia (wraz z państwami bloku wschodniego). 

Od reguł MFW zaczęły odchodzić niektóre kraje już w trakcie realizacji planu 

Marshalla. W 1948 roku Francja zdewaluowała franka o 25%, w 1949 Wielka Brytania 

zdewaluowała swoją walutę w stopniu większym niż było to konieczne z punktu wi-

dzenia zasad MFW, a w 1950 roku Kanada zdecydowała się uwolnić kurs dolara kana-

dyjskiego. Kanada, w odpowiedzi na krytykę ze strony MFW, utrzymywała, że jest to 

rozwiązanie tymczasowe. Ta tymczasowość trwała jednak do 1961 roku i w tym okre-

sie, w warunkach płynnego kursu, Kanada odnotowała pomyślny rozwój ekonomiczny, 

który „stał się modelowym przykładem dla ekonomistów, którzy zaczęli powątpiewać 

czy keynesowskie mechanizmy planowania są w stanie sprawnie działać w długim 

okresie”19. Zwolennicy sztywnych kursów obawiali się destabilizującego wpływu wa-

hań waluty i odpływu kapitałów. Tymczasem przepływy kapitałów krótkotermino-

wych, w odpowiedzi na zmianę kursów, działały na gospodarkę kanadyjską w sposób 

stabilizujący20.  

6. Załamanie się systemu z Bretton Woods 

System stałych kursów walutowych, powiązanych z dolarem opartym na złocie, ofi-

cjalnie został porzucony w 1973 roku, ale wady tkwiące w samym systemie dawały 

znać o sobie wcześniej21. Strukturalnym problemem systemu był brak właściwego 

mechanizmu kontrolującego płynność międzynarodową. Wzrost gospodarczy wymagał 

zwiększenia rezerw międzynarodowych, czemu nie był w stanie sprostać MFW. Już 

w 1950 roku, aby odejść od restrykcji dewizowych i pokonać „głód dolara”, kraje Eu-

ropy Zachodniej utworzyły Europejską Unię Płatniczą, walutowy system clearingowy, 

umożliwiający wzajemne rozliczenia, bez odwoływania się do MFW. Pod koniec 

lat 50. kraje te dysponowały na tyle dużymi rezerwami, że mogły dość swobodnie 

wymieniać swoje waluty na złoto czy dolary. W latach 50. USA uzupełniały płynność 

międzynarodową odpływem dolarów w formie pomocy ekonomicznej, wydatków na 

                                                 
19 G.J. Millman, Czas spekulacji, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1997, s. 102–103. 
20 Odkryto, że zmiana kursu waluty o 1 centa wywołuje przepływ funduszy krótkoterminowych w wy-

sokości 45 mln dolarów – ich odpływ w przypadku wzrostu i przypływ w wyniku jego spadku – Ch.P. 

Kindleberger, International Economics, R.D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois 1968, s. 361 (więcej na ten 

temat zob. tamże). 
21 Wada systemu została wyartykułowana w 1960 roku przez amerykańskiego ekonomistę Roberta Trif-

fina (dylemat Triffina). R. Triffin, Gold and the Dollar Crisis, Yale University Press, New Haven, 1960.  
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cele militarne, bezpośrednich inwestycji prywatnych. Przy założeniu stałości rezerw 

złota wzrost podaży rezerw dewizowych był więc uzależniony od rosnącego deficytu 

Stanów Zjednoczonych. Rosnąca podaż dolarów powodowała spadek zaufania do tej 

waluty i żądania wymiany rezerw dolarowych na złoto, w czym przodowała Francja od 

1962 roku, a także inne kraje. Pod koniec lat 50. gospodarcza pozycja wielu państw 

Europy Zachodniej i Japonii była na tyle silna, że zredukowała pozycję USA. W czasie 

gdy USA popadały w coraz większe deficyty płatnicze, kraje takie jak Niemcy czy 

Japonia wykazywały rosnące nadwyżki, uniezależniając się od rezerw MFW, a MFW 

nie miał sposobu, aby skłonić te kraje do rewaluacji ich walut. To ograniczenie w do-

stosowawczej roli MFW także przyczyniało się do erozji systemu sztywnych kursów 

wymiany22. 

Stany Zjednoczone ponosiły koszty funkcjonowania systemu. Wskaźnikiem zaufa-

nia do dolara była rynkowa cena złota, wyższa od sztucznie utrzymywanej ceny ofi-

cjalnej23. Dla utrzymania parytetu na poziomie 35 dolarów za uncję, Amerykanie 

uszczuplali stopniowo swoje rezerwy złota, które spadły z 24 mld dolarów w 1948 

roku do 15 mld w 1964 i 11 mld w 197124.  

Aby uniknąć dewaluacji i utraty prestiżu dolara, Amerykanie zwrócili się o pomoc 

do swych partnerów, kilku najbogatszych państw świata, które broniły niskiej ceny 

złota (golden pool). W 1962 roku powstało Generalne Porozumienie Pożyczkowe 

(„Grupa Dziesięciu”), w ramach którego 10 najbogatszych krajów członkowskich 

MFW miało dbać, poprzez odpowiednią politykę kredytową, o zapewnienie płynności 

w handlu światowym25. Próby ochrony dolara pozwalały doraźnie utrzymać jego pozy-

cję, nie usunęły jednak tkwiącego w systemie błędu, który był źródłem słabości dolara.  

Administracyjne próby regulacji dolara w USA skutkowały rozwojem rynku „euro-

dolarowego”, na którym już w latach 50. usadowiły się Chiny i Związek Radziecki, 

lokując swe rezerwy dolarowe w bankach europejskich. Na tym rynku dolar omijały 

regulacje, związane na przykład z wysokością obowiązkowej rezerwy, do której musia-

ły się stosować banki amerykańskie. Próby zahamowania inflacji (nasilonej zwiększo-

nymi wydatkami na wojnę w Wietnamie w 1966 roku) poprzez wprowadzenie podatku 

reglamentującego oprocentowanie depozytów bankowych skutkowały przeniesieniem 

inwestycji dolarowych do Europy26. Sytuacja ta pogłębiała presję inflacyjną w Europie 

Zachodniej, wpływała destabilizująco na kurs walut europejskich i samego dolara. 

Francja, tradycyjnie przywiązana do łączenia swojej waluty ze złotem, wymieniała 

dolary na złoto, domagając się reformy międzynarodowego systemu walutowego i 

odtworzenia standardu złota. W czerwcu 1967 roku Francja wycofała się z poolu złota. 

W listopadzie 1967 roku funt brytyjski został zdewaluowany o 14,3%. W wyniku wy-

darzeń, jakie przyniosła we Francji wiosna 1968, kraj ten stracił znaczną część swych 

złotych rezerw. Pożyczki MFW oraz kredyty zaciągane w bankach centralnych nie 

uchroniły Francji od dewaluacji franka o 11,1% w sierpniu 1968 roku. Z kolei oficjalny 

                                                 
22 S.H. Robock, K. Simmonds, op.cit., s. 98–99.  
23 W 1960 roku rynkowa cena złota w Londynie wynosiła 40 dolarów za uncję.  
24 S.H. Robock, K. Simmonds, op.cit., s. 99. 
25 W. Morawski, op.cit., s. 188–189. Tamże szeroko na temat systemu z Bretton Woods, s. 173–195. 
26 W rozliczeniach międzynarodowych używane też były inne niż dolar waluty („eurowaluty”).  Na ten 

temat: Ch.P. Kindleberger, op.cit., s. 442–445. 
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kurs marki niemieckiej był niższy od faktycznej jej wartości, odzwierciedlającej dobrą 

kondycję gospodarki i nadwyżkę w bilansie płatniczym. Władze niemieckie nie zdecy-

dowały się jednak na jej rewaluację w obawie przed ponowną dewaluacją franka, która 

przyniosłaby Francji przewagę nad producentami niemieckimi. Zamiast rewaluacji 

rząd Niemiec opodatkował eksport i obniżył podatek importowy, jednak napływ kapi-

tału, którego nie zahamowały także obniżki stóp procentowych, powodował, że dekla-

rowana wartość marki dalece odbiegała od jej rzeczywistej wartości. W maju 1971 

roku ministrowie finansów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zaakceptowali nie-

miecką decyzję o upłynnieniu marki. Podobną drogą poszła Holandia, odchodząc od 

sztywnego kursu guldena27. 

W sierpniu 1971 roku została zawieszona wymienialność dolara na złoto, a w grud-

niu dolar został zdewaluowany. Od 1968 roku większość walut straciła swą więź ze 

złotem. Począwszy od marca 1968 roku cena złota w wysokości 35 dolarów za uncję 

obowiązywała tylko w rozliczeniach między bankami centralnymi, w innych zaś trans-

akcjach była to cena rynkowa. Zobowiązano się ponadto do zaprzestania zakupów  

i sprzedaży złota, jak również wymiany na złoto dolarów z rezerw Stanów Zjednoczo-

nych. Pool złota zdecydował też nie dopuszczać nowych rezerw złota do międzynaro-

dowego systemu monetarnego28.  

W latach 1967–1971 podjęto się skonstruowania systemu monetarnego, w którym 

kursy walut byłyby elastyczne w wyznaczonych granicach, a dla zapewnienia wzrostu 

gospodarki światowej należało stworzyć nowy rodzaj rezerw, ze sztuczną walutą. Sa-

ma idea nie była nowa, to rozwiązanie zaproponował Robert Triffin już w 1960 roku. 

W swej istocie nawiązywała do propozycji Keynesa z Bretton Woods. Taką walutą 

stała się jednostka SDR (special drawing rights), utworzona na konferencji MFW 

w Rio de Janeiro, stanowiąc początkowo część systemu opartego na „papierowym 

złocie”. Jednostka SDR miała bowiem sztywny, złoty parytet, równy parytetowi dola-

ra. Nie rozwiązało to jednak problemu. Rezerwy złota USA stopniowo się wyczerpy-

wały, stanowiąc w 1971 roku zaledwie 1/5 rezerw zagranicznych. Restrykcyjna polity-

ka pieniężna administracji Nixona skutkowała wzrostem bezrobocia. Na początku te 

dwa zjawiska: inflacja i recesja nie wykluczały się już wzajemnie tak łatwo jak wcze-

śniej. Dolar był przewartościowany i odrzucenie sztywnych kursów wymiany stało się 

szansą na ożywienie gospodarki. 

Stany Zjednoczone zawiesiły wymienialność dolara na złoto 15 sierpnia 1971 roku, 

a 18 grudnia, w wyniku Porozumienia Smithoniańskiego, dolar został zdewaluowany. 

Nastąpiło też odejście od sztywnego parytetu dolarowego wobec SDR. Dopuszczono 

płynność kursów w ramach „tunelu walutowego”, w którym kursy mogły osiągać roz-

piętość w granicach +/–2,25%. Kraje europejskie zaś, podejmując w 1972 roku decyzję 

o „wężu walutowym”, ograniczyły się do rozpiętości kursów +/–1,125%. Była to próba 

odtworzenia systemu stałych kursów walutowych, z szerszym przedziałem ich wahań. 

                                                 
27 G.J. Millman, op.cit., s. 115–120. 
28 Ibidem, s. 115–116. 
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7. Upłynnienie kursów wymiany 

Rosnący deficyt bilansu handlowego USA, spadek wartości dolara w stosunku do wa-

lut państw uprzemysłowionych, spowodowały, że Umowa Waszyngtońska przetrwała 

zaledwie do marca 1973 roku, kiedy to sztywne kursy walutowe zostały zarzucone  

i większość głównych walut mogła fluktuować swobodnie. Konferencja jamajska, pod 

koniec kwietnia 1976 roku, formalnie przypieczętowała istnienie płynnych kursów 

walutowych, odejście od wszelkich opartych na złocie parytetów i urzędowo ustalanej 

ceny złota (demonetyzacja złota). System, w którym dolar fluktuował swobodnie, do-

puścił możliwość stosowania kursów innych niż płynne, co przy dominującej roli dola-

ra oznaczało najczęściej wiązanie własnej waluty z dolarem. 

Wysiłek, jaki podjęło w 1972 roku osiem wysoko uprzemysłowionych państw Eu-

ropy Zachodniej, aby zachować większą stabilność kursów swych walut wewnątrz 

porozumienia, nie był długotrwały. Próby utrzymania stabilności systemu doprowadzi-

ły do utworzenia w 1979 roku Europejskiego Systemu Monetarnego, który wyznaczył 

sztywne kursy walut, z przedziałem ich dopuszczalnych odchyleń +/–2,25% oraz me-

chanizm kursów walutowych (ERM) i europejską jednostkę rozrachunkową ecu. 

W systemie tego nowego „węża walutowego” brało udział więcej państw niż poprzed-

nio, jednak liczba uczestników zmieniała się, co było jedną z przyczyn destabilizują-

cych system. Kryzys walutowy lat 1992–1993 spowodował odejście od utrzymywania 

kursów w wyznaczonym paśmie. W 1993 roku, po rozszerzeniu przedziału wahań 

kursowych do +/–15%, kursy zostały praktycznie upłynnione. Ecu na zewnątrz Unii 

podlegała swobodnym fluktuacjom. 

Wprowadzenie płynnych kursów walutowych oznaczało dojście do głosu idei wol-

nych rynków, idei wyrażających przekonanie, że rynki działają bardziej efektywnie niż 

ich alternatywy, są dominującą siłą w gospodarce, a rząd jest minimalnie niezbędny. 

Tego rodzaju idee, w czasie gdy dominowała ekonomia keynesowska, podbudowana 

krzywą Phillipsa, mieściły się na uboczu głównego nurtu ekonomii, nie traktowano 

więc ich też poważnie jako wytycznych dla polityki gospodarczej. Deregulacja kursów 

wymiany walut pojawiła się w myśli ekonomicznej Miltona Friedmana już w 1950 

roku29. Płynne kursy walutowe wydawały się wówczas rozwiązaniem skrajnym, pro-

wadzącym do żywiołowych wahań kursów. Wprowadzenie płynnych kursów waluto-

wych na początku lat 70. zostało odebrane jako zwycięstwo idei ekonomistów z uni-

wersytetu w Chicago, uhonorowane nagrodami Nobla dla Hayeka (1974) i Friedmana 

(1976). W tym czasie ekonomia keynesowska nie znajdowała już rozwiązań dla drę-

czących gospodarki problemów. W 1974 roku USA przeżywały największe załamanie 

gospodarcze od czasu Wielkiego Kryzysu. Kryzys 1979 roku i nieudane próby ratowa-

nia gospodarki stosowanymi przez kilka dziesięcioleci metodami wymusiły deregula-

cję gospodarki (reganomika, thatcheryzm).  

                                                 
29 M. Friedman, The case for Flexible Exchange Rates [w:] Essays in Positive Economics, University of 

Chicago Press, Chicago 1953, s. 157–203. 
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Deregulacja kursów walutowych miała przynieść szereg korzyści, choć nie była 

wolna od zagrożeń30. Jednym z ważniejszych argumentów za kursem płynnym była 

większa łatwość utrzymania równowagi w bilansie handlowym, prowadzenie bardziej 

autonomicznej polityki wewnętrznej, uniknięcie skokowych korekt kursów i łatwiejsze 

dostosowanie się do zmian w gospodarkach. Oczekiwano, że napływ kapitałów do 

państw słabiej rozwiniętych przyspieszy ich wzrost. Płynne kursy walutowe budziły 

jednak wiele wątpliwości i obaw, związanych przede wszystkim z niestabilnością na 

rynkach dewizowych i koniecznością prowadzenia przez banki centralne polityki za-

pobiegającej naruszeniu równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Obawiano się też, że 

żywiołowe zmiany kursów mogą prowadzić do zmiany konkurencyjności przedsię-

biorstw, co pociągnie za sobą wysokie koszty, które musi ponieść kraj z powodu apre-

cjacji swojej waluty. Argumentem przeciw kursom płynnym była także niepewność, 

jaką może powodować zmienność kursów, a w związku z tym ograniczenia w handlu 

i w inwestycjach31. Wskazywano także na możliwość przepływów kapitałów spekula-

cyjnych (czego też nie wykluczał system kursów sztywnych). Możliwość wystąpienia 

pewnych negatywnych zjawisk nie uszła uwadze zwolenników kursu płynnego, trak-

towali je jednak nie jako zagrożenia, lecz jako sygnały do zmiany polityki gospodar-

czej. Wysoka niestabilność kursu postrzegana była jako rezultat niewłaściwej polityki 

monetarnej państw. Przyczyną dużych wahań kursów mógł być też brak stabilności 

niektórych segmentów gospodarki32.  

System płynnych kursów walutowych, przez ćwierćwiecze jego funkcjonowania, 

choć odbiegał od założeń jego zwolenników, odnotował pewne sukcesy. Na początku 

lat 70., kiedy kraje importujące ropę naftową zostały dotknięte pierwszym szokiem 

naftowym, pozwolił krajom wysoko uprzemysłowionym złagodzić jego skutki. Kursy 

mierzone koszykiem walut nie wykazywały też większych, skokowych zmian. System 

pozwolił uniknąć dewaluacji, obniżającej prestiż kraju słabnącej waluty. W znacznej 

mierze uwolnił banki centralne od częstych interwencji. Nie potwierdził też obaw 

o zahamowanie rozwoju handlu światowego.  

Pod koniec lat 70. stabilność systemu została zachwiana. Inflacja w USA zaczęła 

osiągać poziom dwucyfrowy, obniżała się wartość dolara mierzona koszykiem innych 

walut. W 1979 roku, wychodząc z monetarystycznego założenia, że inflacja jest zjawi-

skiem pieniężnym, Rada Rezerwy Federalnej podjęła kroki w celu ograniczenia do-

pływu pieniądza do gospodarki, które doprowadziły do gwałtownego wzrostu stóp 

procentowych – najważniejsza osiągnęła wkrótce poziom 20%33. Kurs dolara zaczął 

zwyżkować. Na początku lat 80. rygorystyczna polityka monetarna, w połączeniu 

z rozluźnioną polityką fiskalną administracji Reagana, powodowała wzrost deficytu 

w bilansie obrotów bieżących i dalszą, podbijaną napływem kapitałów spekulacyjnych, 

                                                 
30 Na ten temat m.in.: M. Levi, International Finance, McGraw-Hill, New York 1983; P.H. Lindert, In-

ternational Economics, Irwin, Homewood 1986. 
31 Argument ten nie znalazł potwierdzenia w praktyce. Od czasu odejścia od systemu z Bretton Woods 

zarówno obroty handlowe, jak i inwestycje wykazywały wzrost. Por. Exchange Rate Volatility and World 

Trade, International Monetary Fund. Occasional Paper No. 28, lipiec 1984. 
32 M. Friedman, R.V. Rosa, The Balance of Payments: Free versus Fixed Exange Rates, American En-

terprise Institute, Washington DC, 1967, s. 20.  
33 G. Millman, op.cit., s. 143. 
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aprecjację dolara, którego wartość wzrosła o 60% (w latach 1980–1985)34. Gospodarka 

amerykańska traciła konkurencyjność, Reaganowi zaś nie szczędzono krytyki za nie-

właściwą politykę pieniężną. Wysoki kurs dolara stał się problemem większości pań-

stw powiązanych z gospodarką amerykańską, gdyż wymuszał wprowadzanie niechcia-

nych dostosowań wewnętrznych, które dotknęłyby przede wszystkim Japonię. We 

wrześniu 1987 roku wartość dolara zrównała się z poziomem z 1980 roku, jednak nie 

w wyniku jego rynkowych fluktuacji, lecz na skutek obniżki stóp procentowych oraz 

uzgodnień z przedstawicielami grupy G5 (Francji, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, 

USA) we wrześniu 1985 roku (Plaza Accord), gdy porozumiano się w sprawie prowa-

dzenia skoordynowanej polityki, ukierunkowanej na obniżenie wartości dolara w sto-

sunku do jena japońskiego i marki niemieckiej. W ciągu 2 lat wartość dolara w stosun-

ku do jena spadła o ponad 50% i spadała nadal na skutek spekulacji walutowych. Japo-

nia, z gospodarką silnie uzależnioną od eksportu, pobudzaną ekspansywną polityką 

monetarną, została dotknięta „bąblem” spekulacyjnym. Porozumienie zawarte w Pary-

żu w lutym 1987 roku (Louvre Accord) miało na celu ustabilizowanie międzynarodo-

wego rynku walutowego i zahamowanie spadku wartości dolara.  

Państwom wysoko uprzemysłowionym drogą licznych uzgodnień udawało się sta-

bilizować swe gospodarki. Państwa słabiej uprzemysłowione, które w latach 70. sko-

rzystały z tanich kredytów, już pod koniec dekady, na skutek wzrostu stopy procento-

wej i drugiego kryzysu paliwowego, odczuły trudności w obsłudze długów. W pierw-

szej połowie lat 80. przybrały one postać „kryzysu zadłużeniowego”, który po licznych 

próbach stabilizacji w krajach zadłużonych udało się opanować dopiero u progu lat 90. 

W latach 90. zaczęła powstawać gospodarka światowa nowego typu. Nowy etap 

globalizacji, na który wpływała wiara w otwarty rynek, doprowadził do rozwoju go-

spodarki światowej, ale też do stanów licznych zagrożeń i kryzysów. W tym czasie 

wiele państw, w tym kraje bloku wschodniego po jego rozpadzie, przyjęło system go-

spodarki rynkowej. Stopniowa liberalizacja rynków finansowych, której sprzyjał płyn-

ny kurs wymiany, sprawiła, że przepływy kapitałów zostały uwolnione od hamujących 

je barier. Rozwój technik informatycznych ułatwił zarządzanie ryzykiem, pozwolił na 

dokonywanie transakcji licznymi, skomplikowanymi instrumentami finansowymi 

w czasie rzeczywistym. Fundusze kapitałowe mogły przemieszczać się w świecie  

w ciągu kilku sekund. Rynki finansowe zaczęły wywierać coraz większy, niespotykany 

wcześniej, wpływ na gospodarkę światową. 

Liberalizacja rynków finansowych zwiększyła jednak ryzyko kryzysów finanso-

wych. Na początku lat 90. w stanie kryzysu znalazła się Japonia, w latach 1992–1993 

załamał się Europejski System Walutowy, w 1994 roku wystąpił kryzys meksykań-

skiego peso, w tym samym czasie doszło do kryzysu w kilku krajach postkomunistycz-

nych, później w Czechach. W 1997 roku kryzys dotknął kilka państw azjatyckich: 

Tajlandię, Koreę Południową, Indonezję, Malezję, w 1998 roku wystąpił kryzys finan-

sowy w Rosji, na początku 1999 roku w Brazylii, w lutym 2001 roku w Turcji, 

w grudniu 2001 roku w Argentynie. W większości przypadków przyczyny kryzysów 

                                                 
34 W 1980 roku wartość dolara była niższa o 20% w stosunku do poziomu z 1970 roku. W podobnym 

stopniu obniżyła się wartość funta brytyjskiego czy dolara kanadyjskiego, podczas gdy marka niemiecka 

i jen japoński zwyżkowały o ponad 60%. S.H. Robock, K. Simmonds, op.cit., s. 99–100.  
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miały charakter wewnętrzny, o podłożu strukturalnym i instytucjonalnym. Liczne nie-

domagania wewnątrz systemu gospodarczego tych państw sprawiły, że stały się one 

bardziej podatne na negatywne skutki wzrostu mobilności międzynarodowych prze-

pływów kapitałowych, a stosowany przez te kraje sztywny kurs waluty był jednym 

z czynników powodujących kryzysy finansowe. Kryzysy obnażyły też w znacznym 

stopniu iluzoryczność stałych kursów walutowych, skłaniając wiele państw do przej-

ścia na kursy płynne.  

Kryzysy finansowe ze szczególną ostrością ujawniły zarówno liczne słabości 

tkwiące w wewnętrznych systemach wielu państw o rynkach wschodzących, nieprzy-

gotowanych do wykorzystania możliwości, jakie niesie za sobą globalizacja rynków 

finansowych, jak również niedomagania tkwiące w całym międzynarodowym systemie 

finansowym, w tym w jego instytucjach – filarach systemu z Bretton Woods. Nowy 

kształt międzynarodowego systemu finansowego i wpływu kursów wymiany na po-

wstawanie zakłóceń w gospodarkach jest przedmiotem licznych dyskusji od wielu lat. 

Ustalony ponad 60 lat temu system arbitralnie ustalanych kursów wymiany rozwiązał 

liczne problemy trapiące gospodarki po II wojnie światowej, miał jednak swoje wady. 

Wiele sukcesów odnotował też system kursów płynnych. Żaden z nich nie wyelimino-

wał jednak gospodarczych wstrząsów, zmienił jedynie ich domenę.  
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