Złoty czas

złota

myśle elektronicznym, a ponadto służy
do produkcji specjalistycznej aparatury
chemicznej.
Apogeum stosowania złota w sferze
monetarnej przypada na lata 1819–1914,
kiedy jego wartość ustalana była w jednostkach wagowych (parytet złota). Ilość
złota w posiadaniu banku centralnego,
która stale zmieniała się z powodu importu i eksportu tego kruszcu, określała
rozmiary dopuszczalnej emisji banknotów, a zatem determinowała wielkość
pieniądza w obiegu. Uzależnienie ilości
pieniądza w obiegu od zasobów złota banku centralnego
uniemożliwiało rządom prowadzenie ekspansywnej polityki pieniężnej, która prowadziłaby do inflacji i utrzymywania się chronicznego deficytu bilansu płatniczego kraju.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski
Najstarsze odnalezione ozdoby ze złota
pochodzą z piątego tysiąclecia przed
Chrystusem. Prawie we wszystkich starożytnych
kulturach złotu przypisywano magiczną siłę.
Złoto było jednym z darów, które w pokłonie
Dzieciątku Jezus złożyli trzej królowie.
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uż w czasach antycznych nie tylko wytwarzano
ze złota cenną biżuterię i wkładano złote wyroby
do grobów, ale złoto pełniło także funkcję środka płatniczego. Ponieważ złoto było powszechnie
cenione, stało się pierwszym uniwersalnym pieniądzem na świecie. Początkowo złoto funkcjonowało jako
pieniądz w postaci kawałków kruszcu, a od VI wieku przed
naszą erą zaczęto już wybijać ze złota monety. Rozpoczął
się więc proces monetaryzacji złota, który trwał aż do wybuchu I wojny światowej, przy czym w różnych okresach
historycznych równolegle ze złotymi monetami w obiegu
znajdowały się monety ze srebra.

Fascynujący metal
Złoto stało się środkiem płatniczym na świecie dzięki swym właściwościom techniczno-użytkowym i ekonomicznym. Jest ono żółtym błyszczącym metalem szlachetnym, który nie zmienia się na skutek działania powietrza,
wody, kwasów i ługów. Jest zatem praktycznie niezniszczalne, a przy tym jednolite, podzielne i łatwo przenośne,
zaś na rynku w przeciwieństwie do innych dóbr zachowuje relatywnie stałą wartość. Znajduje też zastosowanie
w przemyśle jubilerskim, w branży dentystycznej, w prze34
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System złotej waluty
System waluty złotej załamał się na skutek wybuchu
I wojny światowej. Kraje uwikłane w wojnę finansowały
swoje wydatki wojskowe przez drukowanie pieniędzy, nie
bacząc na ich zabezpieczenie w złocie. Aby nie dopuścić do
odpływu złota za granicę, rządy wszystkich państw wprowadziły ograniczenia dewizowe i zawiesiły wymienialność
banknotów na złoto. Rozpoczął się więc proces demonetaryzacji złota. Najpierw zostało ono wyeliminowane
z wewnętrznego obiegu pieniężnego, a następnie prawie
całkowicie wyparte także z międzynarodowych stosunków
finansowych.
Po I wojnie światowej wprowadzony został system
waluty sztabowo-złotej, który dopuszczał wymianę pieniądza krajowego na wielokilogramowe sztabki złota (np.
w Anglii, we Francji i Włoszech) lub system waluty dewizowo-złotej, w którym banknoty wymieniano na dewizy
krajów o walucie bezpośrednio wymienialnej na złoto

Alternatywne lokaty
handlu złotem na świecie są: Londyn, Zurych, Nowy Jork
i Hongkong. Złotem handluje się na niektórych znanych
giełdach, m.in. na nowojorskiej Mercantile Exchange,
Chicago Board of Trade, Euronext/LIFFE i Tokyo Commodity Exchange.

Barbarzyński relikt przeszłości
Na temat złota w XX wieku wypowiadało się wielu wybitnych ekonomistów. P. Samuelson pisał, że nie ma sensu
wydobywanie złota z głębokich kopalń, by potem przechowywać ten drogi kruszec w znajdujących się podziemiach
skarbcach banków centralnych. J. M. Keynes nazwał złoto
„barbarzyńskim reliktem przeszłości”. Jednocześnie wśród
ekonomistów można znaleźć wielu zwolenników monetarnej funkcji złota, którzy podkreślają jego stabilizujący
wpływ na gospodarkę światową zarówno w dobrych, jak
i przede wszystkim złych czasach. Jest to zasługa właściwości złota, którego nie może zniszczyć ani ogień, ani woda
czy złe traktowanie.
Złotem nie można manipulować, tak jak pieniądzem papierowym i dlatego stanowi ono dobre zabezpieczenie przed
inflacją. Ważne jest i to, że można je łatwo transportować
i bez problemu sprzedać w każdej ilości na całym świecie.

Fot. www.photos.com

(w większości krajów europejskich). W czasie wielkiego
kryzysu w związku z gwałtownym wzrostem deficytów
płatniczych i niebezpieczeństwem całkowitej utraty rządowych rezerw złota wszystkie kraje (z wyjątkiem USA)
ponownie odstąpiły od wymienialności pieniądza krajowego na złoto. Jedynie Stany Zjednoczone zachowały powiązanie swojej waluty ze złotem, ustalając w 1934 roku
stałą cenę złota w wysokości 35 dolarów za uncję, która
utrzymała się aż do sierpnia 1971 roku. Z prawa do zamiany dolarów na złoto po stałym kursie mogły jednak
korzystać tylko banki centralne.
Wymienialność dolara na złoto była podstawą systemu
dewizowo-złotego z Bretton Woods, który w latach 1944–
1971 określał ramy międzynarodowej współpracy walutowej
na świecie. System ten załamał się ostatecznie 15 sierpnia
1971 roku, kiedy USA odstąpiły od wymienialności dolarów na złoto. Od tego momentu już żadna waluta nie jest
wymienialna na złoto. Natomiast od 1973 roku złoto nie
posiada też oficjalnej ceny, tzn. nie są w nim ustalane żadne
kursy walut, a więc złoto nie pełni już funkcji miernika wartości w oficjalnym obrocie gospodarczym na świecie.
Podstawową jednostką w handlu złotem jest uncja trojańska, czyli 31,1035 grama. Najważniejszymi centrami
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Szacuje się, że od początku odkrycia złota ludzkość zgromadziła łącznie około 160 tys. ton tego kruszcu. Ponad 85
proc. wszystkiego wykopanego z ziemi lub wypłukanego
z mułu rzecznego złota nadal jest w jakiejś postaci użytkowane. Reszta zaginęła lub starła się na nieodzyskiwalny
pył. Znane dzisiaj złoża złota na naszej planecie zawierają według szacunków około 50 tys. ton czystego kruszcu,
z czego prawie połowa znajduje się w Afryce Południowej.

Największy popyt na złoto pochodzi z branży jubilerskiej
(2500 ton rocznie). Dla wielu osób złoto stanowi żelazną
rezerwę środków na czarną godzinę, a przez zamożniejszych
ludzi jest ponadto wykorzystywane jako doskonały środek
dywersyfikacji portfela aktywów. Złoto to bardzo pożądany
składnik majątku szczególnie w Chinach i Indiach, gdzie żyje
40 proc. ludności świata. W Indiach trudno sobie wyobrazić
wesele bez prezentów ze złota. Do dużych nabywców należą
też Chiny, USA, Włochy, Turcja i Rosja oraz państwa regionu
Żelazna rezerwa
Zatoki Perskiej. Wśród nich największymi odbiorcami są AraWydobycie złota na świecie w ostatnich pięciu latach
bia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie trafia
wynosiło średnio rocznie 2209 ton i wykazywało tendenjuż około 10 proc. światowej sprzedaży.
Banki centralne różnych krajów przetrzymują średnio około 10 proc. swoich
rezerw walutowych w złocie (dla Polski
P. Samuelson pisał, że nie ma sensu
ten wskaźnik jest niższy). Jednocześnie jest
wydobywanie złota z głębokich kopalń,
wiele krajów na świecie, w których udział
złota w oficjalnych rezerwach dewizowych
by potem przechowywać ten drogi
jest znacznie wyższy (np. w USA według
kruszec w znajdujących się podziemiach
danych sprzed 2 lat wynosił on 73,2 proc.)
lub znacznie niższy (np. w Chinach 1 proc.
skarbcach banków centralnych.
rezerw, których wartość przekroczyła już
1 bilion USD).
cję spadkową. Z tego źródła pochodziło 60 proc. całej poWedług danych MFW obecne rezerwy dewizowe kradaży złota. Najwięcej złota wydobywa się w RPA (14 proc.
jów członkowskich w złocie wynoszą łącznie około 31 tys.
światowej produkcji), w USA (11 proc.), Australii (10
ton. Są one skoncentrowane w bankach centralnych najproc.), Chinach (9 proc.), Rosji (7 proc.). Cała światowa
bardziej uprzemysłowionych krajów świata i MFW. Najpodaż złota według danych World Gold Council w Gewiększymi rezerwami złota dysponują USA (ponad 8 tys.
newie kształtowała się w okresie ostatniego pięciolecia na
ton), Niemcy (ponad 3,4 tys. ton) Francja (2,8 tys. ton)
poziomie 3676 ton rocznie.
Według danych World Gold Council rezerwy złota NBP
wynoszą nieznacznie ponad 100 ton.
Wzrost ceny złota w latach 2000–2008 (w USD)
2008

833

2007

636

2006

517

2005

438

2004

347

2002

2000

36

279
272
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Źródło. Deutscher Bankenverband

415

2003

2001

W sztabkach i monetach

870

koniec
września

Złoto stanowi dobrą lokatę kapitału także dla osób
prywatnych. Ich zainteresowanie złotem, które jest postrzegane jako bezpieczna przystań dla oszczędności finansowych, zwiększa się w okresach kryzysów finansowych.
Również obecny kryzys subprime spowodował znaczny
wzrost popytu na złoto, co pociągnęło za sobą znaczny
wzrost ceny tego kruszcu w 2007 i 2008 r. W marcu
2008 r. cena jednej uncji złota przekroczyła rekordowy
poziom 1000 dolarów.
Prywatni inwestorzy mogą kupować złoto w postaci
sztabek lub złotych monet. Mogą też inwestować pośrednio w złoto, kupując akcje kopalń złota, papiery wartościowe oparte na złocie lub jednostki uczestnictwa funduszy
inwestujących w złoto. Wreszcie osoby prywatne mogą też
nabywać złotą biżuterię. Wybór konkretnej firmy lokowania pieniędzy w złoto zależy od tego, czy inwestorowi zależy na tym, aby posiadać złoto w postaci fizycznej, czy też

Alternatywne lokaty
stawia on głównie na zarobek wynikający ze zmiany ceny
tego kruszcu na rynku. Ważna jest też kwota pieniędzy,
którą pragnie się zainwestować w złoto lub w instrumenty
finansowe z nim związane.
W Polsce najprostszą formą inwestowania w złoto jest
zakup kruszcu w postaci sztabek w Mennicy Polskiej, która
oferuje je w nominałach od 5 g do 1 kg. Natomiast w NBP
dostępne są różne złote monety kolekcjonerskie. Przy ich
zakupie liczy się nie tylko wartość kruszcu, ale także rzadkość danej monety, która może sprawić, że po latach jej
wartość rynkowa będzie znacznie wyższa od wartości złota,
z którego została wykonana.

ZŁOTO JAKO SKŁADNIK OFICJALNYCH REZERW WALUTOWYCH
Kraj

Złoto w tonach

USA

8135

Jako proc. rezerw dewizowych kraju
73,2 proc.

Niemcy

3428

58,1 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

3217

–

Francja

2820

64,0 proc.

Włochy

2452

63,2 proc.

Szwajcaria

1290

39,9 proc.

Japonia

765

1,6 proc.

Europejski Bank Centralny

720

25,9 proc.

Holandia

695

58,7 proc.

600

1,3 proc.

Chiny

Źródło: Börsen Trends. Aktuelle Sonderthemen und Trendmeldungen der Hamburger Sparkasse, April 2006.

Nigdy nie straci blasku?
Analitycy oczekują w przyszłości dalszego wzrostu popytu na złoto w związku z takimi czynnikami, jak: szybkie bogacenie się mieszkańców Chin i Indii tradycyjnie zainteresowanych nabywaniem złota, niepewna sytuacja na rynkach
kapitałowych, wzrost cen żywności i strategicznych surowców na rynkach międzynarodowych oraz konflikty polityczne na Bliskim Wschodzie i w innych częściach świata. Za
wzrostem popytu nie będzie nadążała podaż złota z powodu
ograniczonych możliwości zwiększenia jego wydobycia na
świecie. W efekcie należy oczekiwać, iż w długookresowej
perspektywie cena złota będzie się utrzymywać na wysokim
poziomie. Nie oznacza to jednak, że cena złota będzie stabilna. Jak uczy bowiem historia, podlega ona również wahaniom. Silny dolar, spadek cen ropy naftowej i pogarszanie się
koniunktury gospodarczej na świecie powodują obniżanie
się ceny złota. Tymi czynnikami można wytłumaczyć spadek
ceny złota w październiku i listopadzie 2008 r. do poziomu
poniżej 700 dolarów za uncję.

Lokowanie pieniędzy w złocie jest najbardziej pożądane w niespokojnych czasach, ale i wtedy zgodnie z radą
ekspertów należy trzymać w złocie nie więcej niż 5–10
proc. swoich aktywów finansowych. Złoto bowiem nie
przynosi regularnych dochodów, a zarobić na nim można
tylko dzięki wzrostowi jego ceny rynkowej. Należy przy
tym uwzględnić koszty przechowywania złota i to, że przy
zakupach małej ilości tego kruszcu w przeliczeniu na jeden
gram zapłacimy nawet dwa razy wyższą cenę w stosunku
do ceny giełdowej.
Złoto w gospodarce światowej nie straciło swego blasku. Stanowi istotną część światowych rezerw dewizowych
i portfeli zamożnych osób prywatnych. Złożone w skarbcach banków centralnych wzbudza zaufanie do pieniądza
krajowego i stanowi dobre zabezpieczenie na wypadek nie®
oczekiwanych zaburzeń gospodarczych. 
Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego
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KOMPLETNY
całość polskiego prawa (Dz.U. i M.P.),
bogaty zbiór orzeczeń sądów
i administracji,
fragmenty artykułów prawniczych,
pisma urzędowe,
bazy adresów instytucji.

DEDYKOWANY
bogata biblioteka dokumentów
autorskich,
omówienia konkretnych problemów,
wzory dokumentów używanych
w bankach,
możliwość zadania pytania
specjalistom,
baza zadanych wcześniej pytań
i udzielonych odpowiedzi.

PRZYJAZNY
nowoczesny interfejs,
ergonomiczny układ,
personalizacja ustawień,
tworzenie zakładek,
własne notatki do dokumentów,
stały kontakt z Redakcją.
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