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Polityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej od początku istnie-
nia tej instytucji była zasadniczo skuteczna w zwalczaniu inflacji, chociaż 
było kilka takich lat, gdy inflacja w Stanach Zjednoczonych, mierzona in-
deksem konsumpcyjnym, była dwucyfrowa. Najwyższy wskaźnik inflacji 
zanotowano w 1918 r., gdzie wyniósł on 18%. W całym tym okresie dwa-
naście razy wystąpił ujemny wskaźnik inflacji. Z kolei w okresie Wiel-
kiego Kryzysu deflacja występowała praktycznie przez siedem lat z rzędu 
w latach od 1927 do 1934. Przez długi czas wielu ekonomistów, jak i rów-
nież polityków gospodarczych uważało, że kryzys ten był nieuniknionym 
skutkiem nadmiernych inwestycji, czy też niewłaściwego zarządzania 
przedsiębiorstwami oraz spekulacji, która ostatecznie doprowadziła do 
krachu giełdowego w 1929 r. 

Jednakże w 1963 r. Milton Friedman i Anna Jacobson Schwartz odrzu-
cili ten pogląd wskazując, że Wielki Kryzys był nieunikniony. Ich zdaniem 
wywołała go niewłaściwa polityka stosowana przez System Rezerwy Fe-
deralnej, ponieważ w 1928 r. nadmiernie podniósł on stopy procentowe, 
aby utrzymać wymienialność dolara na złoto po sztywnym kursie, a także, 
aby zahamować spekulację na giełdzie papierów wartościowych. W na-
stępnym roku spowodowało to recesję i przyspieszyło załamanie na rynku 
papierów wartościowych. System Rezerwy Federalnej, w opinii tych auto-
rów, pozwolił na upadek tysięcy banków. 

Należy jednak dodać, że w toczącej się w Stanach Zjednoczonych dys-
kusji na temat przyczyn Wielkiego Kryzysu przedstawiano również wiele 
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innych poglądów w tej sprawie1. Mimo upływu czasu dyskusja ta dotąd 
nie przyniosła ostatecznego rozstrzygnięcia co do jego przyczyn i jest wy-
soce prawdopodobne, że także w przyszłości trudno będzie o definitywne 
określenie jego podłoża i wskazanie instytucji ponoszących za niego od-
powiedzialność.

Od 1982 r. roczna stopa inflacji w gospodarce amerykańskiej usta-
bilizowała się, z nielicznymi wyjątkami, na poziomie mieszczącym się 
w przedziale od 2% do 4%. Zredukowanie dwucyfrowej inflacji występu-
jącej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. do tego 
relatywnie niskiego poziomu, tj. 3,2% już w 1983 r., wymagało zdecydo-
wanych działań Systemu Rezerwy Federalnej. Instytucja ta była w stanie 
zastosować wysokie stopy procentowe, aby zmniejszyć presję inflacyjną, 
pomimo występujących w tym okresie tendencji recesyjnych w gospodar-
ce. Po tych działaniach System Rezerwy Federalnej zyskał reputację banku 
centralnego ostro zwiększającego stopy procentowe, gdy występuje zagro-
żenie inflacyjne i obniżające te stopy dopiero wtedy, gdy wzrost inflacji 
zostanie powstrzymany2.

Rosnące znaczenie handlu międzynarodowego w amerykańskiej go-
spodarce postawiło System Rezerwy Federalnej wobec konieczności 
uwzględnienia perspektywy międzynarodowej. Do 1985 r. siła dolara 
przyczyniła się do pogorszenia konkurencyjności Stanów Zjednoczonych 
wobec przedsiębiorstw zagranicznych. W publicznych wystąpieniach, 
wysocy urzędnicy Systemu Rezerwy Federalnej, stwierdzali wyraźnie, że 
dolar ma zbyt wysoką wartość i należałoby ją obniżyć. Z uwagi na to eks-
pansywna polityka pieniężna była jedynym sposobem obniżenia wartości 
dolara. Zgodnie z oczekiwaniami System Rezerwy Federalnej doprowa-
dził do przyspieszenia stóp wzrostu agregatów pieniężnych w latach 1985 
- 1986, wskutek czego wartość dolara spadła. 

1 A. Gołębiowska, Europejski system banków centralnych a bankowość centralna 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Warszawa 2008, s. 90-97; L. Oręziak, 
Bankowość centralna od A do Z. System Rezerwy Federalnej jako bank centralny Stanów 
Zjednoczonych, Warszawa 2012, s. 23-24.

2 L. Oręziak, Bankowość centralna…, op. cit., s. 24-25.
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Z kolei w 1987 r. osoby kierujące polityką pieniężną Systemu Rezer-
wy Federalnej zgodziły się, że spadek dolara jest wystarczający i wzrost 
podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych został zahamowany. Ten spo-
sób prowadzenia polityki pieniężnej przez System Rezerwy Federalnej był 
wspomagany przez proces międzynarodowej koordynacji polityki, który 
doprowadził do porozumienia zawartego w 1985 r. Perspektywa między-
narodowa, chociaż nie stanowiła centrum zainteresowania Systemu Rezer-
wy Federalnej, prawdopodobnie była istotnym czynnikiem prowadzenia 
polityki pieniężnej w przyszłości3.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w polityce pieniężnej Systemu Rezer-
wy Federalnej występowały zarówno okresy wielokrotnych, następujących 
po sobie obniżek stóp procentowych, odnoszących się do oprocentowania 
funduszy federalnych, jak i okresy charakteryzujące się długim ciągiem 
podwyżek tych stóp. Były również okresy, w których występowały mniej 
liczne zmiany stóp o różnym kierunku. Zmiany stopy były dokonywane 
przez System Rezerwy Federalnej na ogół jednorazowo i wynosiły dotych-
czas albo 0,25 albo 0,50 punktu procentowego.

Z analizy wynika, że od 14 lipca 1990 r. do 4 września 1992 r. do-
konano osiemnastu obniżek, z poziomu 8% do 3%. Następnie stopa była 
podwyższana i od 1 lutego 1995 r. wyniosła 6%. W listopadzie 1998 r. 
kolejne obniżki doprowadziły do ukształtowania się stopy na poziomie 
4,75%. Potem przez kilka miesięcy zmiany stóp nie były dokonywane. 
Proces ponownego podwyższania stóp rozpoczął się 30 czerwca 1999 r. 
i doprowadził w maju 2000 r. do osiągnięcia przez stopę procentową, do-
tyczącą funduszy federalnych poziomu 6,50% 4.

Gospodarka amerykańska po bardzo dobrym okresie wzrostu gospo-
darczego przez większość lat dziewięćdziesiątych zaczęła odczuwać obja-
wy pogorszenia koniunktury pod koniec XX wieku. Podwyżka stóp w la-

3 A. Gołębiowska, Instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych, Zeszyty Naukowe UWMSC nr 33, Warszawa 2011, s. 266 – 268; 
F. S. Mishkin, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Warszawa 2010, 
s. 613.

4 A. Gołębiowska, Instrumenty polityki pieniężnej…, op. cit., s. 268 – 269; L. Oręziak, 
Bankowość centralna…, op. cit., s. 25-26.
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tach 1999-2000 miała za zadanie ograniczyć popyt, ale począwszy od 2001 
r. zaczęła się zdecydowanie pogarszać koniunktura gospodarcza. Spadek 
wzrostu PKB z wielkości około 4% do wielkości poniżej 0,5% w 2001 r. 
odbił się na poziomie agregatów pieniężnych i przyroście lokat najbardziej 
płynnych w sensie rynkowym, zawartych w M3. Było to związane z reak-
cją inwestorów, ograniczeniem ryzyka inwestycyjnego i inwestowaniem 
w najłatwiej zbywalne aktywa5. Gwałtowne i konsekwentne obniżki stóp 
procentowych dokonane przez System Rezerwy Federalnej, dały pozytyw-
ne efekty w 2002 r., gdy gospodarka amerykańska powróciła do ponad 2% 
wzrostu PKB (tab. 1.). 

Tab. 1. Podstawowe dane polityki pieniężnej Stanów Zjednoczonych  
w latach 2006 - 2011

Rok PKB (%) Inflacja (%)

2006 3,8 1,5

2007 4,1 2,6

2008 3,8 3,4

2009 0,3 1,9

2010 2,4 2,3

2011 3,1 1,9

Źródło: A. Fiszer, Niektóre aspekty…, op. cit., s. 78.

Od września 2009 r. do kwietnia 2010 r. System Rezerwy Federalnej 
obniżył cenę pieniądza z 5,25% do zaledwie 2,00%. W tym samym cza-
sie inflacja wzrosła z 2,8% do 4,2%. Spowodowana była przez wzrastają-
ce ceny paliw, które były efektem prawie dwukrotnej zwyżki kursu ropy 
w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Dlatego też analitycy nie mają wąt-
pliwości, że kwietniowa obniżka była ostatnią z cyklu, a na kolejnym po-
siedzeniu Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku pozostawiono cenę 
pieniądza bez zmian. Sytuacja ta wywołała narastanie presji na wzrost 
płac, uzasadniany wzrostem cen w sklepach, a zwłaszcza na stacjach ben-
zynowych, gdzie galon paliwa kosztuje już ponad 4 $.

5 A. Fiszer, Niektóre aspekty bankowości centralnej na przykładzie Europejskiego Banku 
Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej USA, „Studia i Materiały”, Warszawa 2012, 
s. 79-80. 
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W półrocznym raporcie System Rezerwy Federalnej ogłosił podwyż-
szenie prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji w 2010 r. Według niego 
PKB w 2011 r. wzrośnie o 1-1,6% wobec wcześniej zakładanego wzrostu 
o 0,3-1,2%, a przewidywany wzrost inflacji w tym samym okresie wynie-
sie 3,8-4,2% wobec zakładanego 3,1-3,4%6. 

Wobec tego podejście, jakie w polityce pieniężnej reprezentuje pre-
zes Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej oceniane jest, jako 
kontynuacja podejścia poprzedniego prezesa tej instytucji. Już na samym 
początku pełnienia funkcji prezes wyraźnie zadeklarował, iż z uwagi na 
utrzymujące się ryzyko presji inflacyjnej konieczne mogą być dalsze pod-
wyżki stóp procentowych. Jednocześnie opowiedział się za utrzymaniem 
istniejącego poziomu przejrzystości działań Systemu Rezerwy Federalnej 
i wprowadzaniem ewentualnych stopniowych zmian. Zmiany te mogłyby 
dotyczyć przede wszystkim przejścia na stosowanie wyraźnego celu infla-
cyjnego. 

Gdyby faktycznie tak było, to tak, jak w przypadku wielu innych ban-
ków centralnych, cel ten raczej nie byłby określany, jako konkretna liczba 
ale, jako pewien przedział, w którym powinna się zmieścić rzeczywista 
stopa inflacji. W ten sposób zapewniony byłby pewien margines swobody 
w realizacji polityki pieniężnej. Dotychczas jednak prezes wypowiadał się 
bardzo ostrożnie w tej kwestii. Ponadto inne jego wypowiedzi wskazują na 
zamiar prowadzenia przez System Rezerwy Federalnej bardziej aktywnej 
polityki informacyjnej w zakresie realizowanej przez tę instytucję polityki 
stóp procentowych7.

Do głównych czynników rzutujących na sytuację makroekonomicz-
ną, w której System Rezerwy Federalnej będzie kształtował swą polity-
kę pieniężną również w dającej się przewidzieć przyszłości, należą de-
ficyt budżetowy oraz deficyt bilansu obrotów bieżących. Wykazywały 
one w ostatnich latach wyraźną tendencję wzrostową. W 2005 r. pierwszy 
z nich wyniósł 3,7% PKB, drugi zaś ukształtował się na poziomie 804,5 

6 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/26428,
fed_podwyzsza_prognozy_pkb_i_inflacji_dla_usa_w_2008_r.html (2008.08.29).
7 A. Gołębiowska, Instrumenty polityki pieniężnej…, op.cit., s. 269 272; L. Oręziak, 

Bankowość centralna…, op. cit., s. 30.
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miliarda dolarów, co stanowiło 6,8% PKB. Dość powszechnie deficyty 
te są postrzegane na świecie, jako zjawisko niekorzystne dla stabilności 
przyszłej sytuacji w gospodarce światowej i międzynarodowym systemie 
walutowym.

Jednakże są opinie stwierdzające, że zagrożenia, związane z tymi de-
ficytami, a zwłaszcza z deficytem bilansu obrotów bieżących, nie są zbyt 
duże. Niemniej jednak w Stanach Zjednoczonych coraz wyraźniejsze są 
obawy, że duża koncentracja wyemitowanych przez ten kraj skarbowych 
papierów dłużnych, będących w posiadaniu banków centralnych najwięk-
szych krajów Azji, może zagrażać również bezpieczeństwu gospodarki 
amerykańskiej, gdyby kraje te kiedyś zdecydowały się ograniczyć swój 
popyt na te papiery8.

Oceniając dotychczasową politykę pieniężną Systemu Rezerwy Fe-
deralnej, poza sukcesami gospodarki amerykańskiej w postaci wysokie-
go wzrostu gospodarczego i niskiej inflacji, należy brać pod uwagę ist-
niejącą nierównowagę w budżecie oraz bilansie obrotów bieżących, jak 
również wysoki poziom zadłużenia gospodarstw domowych. Dylematy, 
które System Rezerwy Federalnej będzie musiał rozstrzygać w swej poli-
tyce pieniężnej w najbliższym czasie, wiążą się z koniecznością pogodze-
nia restrykcyjnych działań w tej polityce, przeciwdziałających narastaniu 
bliźniaczych deficytów, z faktem wzrostu obciążeń, związanych z obsługą 
zadłużenia przez gospodarstwa domowe. 

Wobec tego polityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej będzie 
w dalszym ciągu jednym z głównych czynników decydujących nie tylko 
o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale również w całej gospodarce świa-
towej. Obecnie brak jest jakichkolwiek danych, które wskazywałyby, iż ta 
znacząca pozycja Systemu Rezerwy Federalnej ulegnie osłabieniu w dają-
cej się przewidzieć przyszłości.

W przypadku Banku Wielkiej Brytanii, oceniając w styczniu 2004 r. 
politykę pieniężną tej instytucji, prezes Banku - Mervyn King, odwołał 
się najpierw do słynnej wypowiedzi J. M. Keynesa, który stwierdził kie-
dyś, że: „najlepszym sposobem, by zniszczyć system kapitalistyczny, jest 

8 L. Oręziak, Bankowość…, op. cit., s. 31.
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zepsucie jego pieniądza. Przez ciągły proces inflacji rządy mogą skonfi-
skować, w sposób ukryty i niezauważalny, poważną część majątku obywa-
teli”. Ponadto M. King stwierdził, że „Po tym, jak kolejne brytyjskie rządy 
starały się testować tę propozycję, w końcu zobowiązały się do utrzymania 
inflacji na niskim i stabilnym poziomie. W wyniku tego w minionym dzie-
sięcioleciu inflacja przestała być dominującym czynnikiem decyzji podej-
mowanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa”9.

Podobnie, jak w Stanach Zjednoczonych, w odpowiedzi na rosnące 
obawy inflacyjne, w końcu 1973 r. Brytyjczycy wprowadzili sterowanie 
pieniądza. Bank Wielkiej Brytanii sterował wielkością M3, szerszego 
agregatu pieniężnego, niż stosowany przez System Rezerwy Federalnej, 
nie był jednak nadmiernie restryktywny. Ogłaszane wielkości docelowe 
nie były przestrzegane, a Bank często zmieniał główny kierunek lub zupeł-
nie rezygnował z ich osiągania. Wynikiem tego była większa wrażliwość 
brytyjskich agregatów pieniężnych, w porównaniu z amerykańskimi.

Po przyspieszeniu inflacji w końcu lat siedemdziesiątych XX w. pre-
mier Margaret Thatcher w 1980 r. ogłosiła wprowadzenie średniookreso-
wej strategii finansowej, opartej na stopniowym przyspieszeniu wzrostu 
M3. W związku z tym sterowanie M3 zostało czasowo zawieszone w paź-
dzierniku 1985 r. i zupełnie zarzucone w 1987 r., zaś z agregatów pienięż-
nych zrezygnowano w październiku 1990 r., kiedy kraj stał się członkiem 
Europejskiego Systemu Walutowego i uzależnił swój kurs walutowy od 
marki niemieckiej10.

We wrześniu 1992 r., po spekulacyjnym ataku na funta, Wielka Bryta-
nia wystąpiła z Systemu. Podjęto decyzję o powrocie do sterowania inflacją 
w charakterze, tzw. kotwicy nominalnej, zamiast stałego kursu walutowe-
go. W październiku tego samego roku, oświadczenie o przyjęciu strategii 
inflacyjnej skierował do narodu Kanclerz Exchequer, a trzy tygodnie póź-
niej zaprosił gubernatora Banku Wielkiej Brytanii do przygotowywania 
kwartalnych raportów o stanie inflacji, które zawierałyby sprawozdanie 

9 A. Gołębiowska, Europejski system banków centralnych…, op. cit., s. 70-76; L. Oręziak, 
Bankowość centralna…, op. cit., s. 21-22.

10 A. Gołębiowska, Instrumenty polityki pieniężnej…, op. cit., s. 271 – 273; F. S. Mishkin, 
Ekonomika pieniądza…, op. cit., s. 615.
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z postępów, jakie udało się poczynić w kierunku osiągnięcia planowanej 
stopy inflacji. 

W związku z tym ustalono, że docelowa stopa inflacji będzie się mie-
ściła w granicach od 1 do 4% do najbliższych wyborów jesienią 1997 r., 
z jednoczesnym zamiarem obniżenia stopy inflacji do poziomu nieprzekra-
czającego połowy ustalonego limitu, tj. 2,5%11. Wraz z przyjęciem stero-
wania inflacją rząd wprowadził trzy zmiany instytucjonalne, które w połą-
czeniu z publikacją raportu o inflacji dały Bankowi Wielkiej Brytanii moż-
liwość zajęcia bardziej niezależnego stanowiska w polityce pieniężnej.

Stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła z maksymalnego pułapu 9% 
występującego na początku 1991 r. do 4% w momencie ogłoszenia docelo-
wych limitów inflacji przez Kanclerza. Po niewielkim wzroście na począt-
ku 1993 r. stopa inflacji stale spadała, aż w trzecim kwartale 1994 r. osią-
gnęła poziom 2,2%, mieszcząc się w granicach wyznaczonych przez rząd. 
Późnej nastąpił wzrost inflacji do 2,5% w 1996 r. W ciągu tego okresu 
gospodarka brytyjska pozostawała stabilna, dzięki czemu udało się zredu-
kować stopę bezrobocia. Wobec tego inflacja w Wielkiej Brytanii od 1996 
r. jest faktycznie bardzo niska, a ponadto jest wyraźnie niższa niż w Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Jednocześnie wraz ze stabilnością cen udało 
się w tym czasie osiągnąć relatywnie wysoki wzrost gospodarczy (tab. 2.). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że ewolucji gospodarki towa-
rzyszyło jednocześnie wiele negatywnych zjawisk. Do najważniejszych 
należy zaliczyć znaczne pogorszenie się stanu finansów publicznych. 
Z nadwyżki budżetowej, wynoszącej w 2000 r. 3,8% PKB, Wielka Bryta-
nia doszła do deficytu w budżecie w wysokości 3,2% PKB. Bardziej eks-
pansywna polityka budżetowa rządu, nastawiona na realizację programu 
socjalnego, zaowocowała, po okresie pewnego spadku na początku XXI 
w., ponownym wzrostem relacji długu publicznego do PKB w ostatnich 
latach. Zatem utrzymywanie się deficytu budżetowego w 2005 r. powyżej 
3% PKB spowodowało dalsze narastanie długu publicznego. Negatywnym 
zjawiskiem był również wzrost zadłużenia gospodarstw domowych, bo-
wiem w 2000 r. wynosiło ono 110% dochodów gospodarstw, a w 2005 r. 

11 A. Gołębiowska, Narodowe banki centralne, Prawo Europejskie w praktyce nr 2 (80), 
luty 2011, s. 57 – 59.
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już 150%. W rezultacie roczny koszt obsługi tego zadłużenia doszedł do 
12% dochodu do dyspozycji tych gospodarstw. Szybki wzrost zadłużenia 
był jednym ze skutków polityki stóp procentowych prowadzonej przez 
Bank Wielkiej Brytanii w ostatnich latach, którą określono, jako agresyw-
ną. Polityka ta przyczyniła się także do powstania wyraźnej bańki speku-
lacyjnej na rynku nieruchomości. Od 1997 r. ceny na tym rynku wzrosły 
o 150%, mimo stosunkowo niskiej inflacji w gospodarce12.

Polityka stóp procentowych Banku Wielkiej Brytanii w ostatnich la-
tach była jednym z czynników, które przyczyniły się do zasadniczo niskich 
rynkowych stóp procentowych w tym kraju, chociaż należy zauważyć, że 
również w wielu innych rozwiniętych krajach został osiągnięty stosun-
kowo niski poziom stóp procentowych. Prezes Banku Wielkiej Brytanii 
wskazał, że niskie stopy procentowe to wynik przede wszystkim niskiej 
i stabilnej inflacji. Ponadto to właśnie skutki antyinflacyjnej polityki pie-

12 L. Oręziak, Bankowość centralna…., op. cit., s. 23; A. Gołębiowska, Narodowe banki…, 
op. cit., s. 58.

Tab. 2. Wskaźnik wzrostu gospodarczego, inflacji oraz bezrobocia w Wielkiej 
Brytanii i w strefie euro w latach 2005 - 2011

 Średniorocznie 
2005-2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Wzrost 
PKB (%)

Wielka 
Brytania 3,2 3,8 2,1 1,6 2,2 3,1 1,8 -------

Strefa euro 2,7 3,5 1,6 0,9 0,4 2,1 1,3 -------

Inflacja 
(HICP)

Wielka 
Brytania 1,4 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,0a

Strefa euro 1,6 2,1 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2b

Stopa 
bezrobocia

Wielka 
Brytania 6,4 5,4 5,0 5,1 5 4,7 4,7 -------

Strefa euro 9,7 8,5 8,0 8,4 8,8 8,9 8,6 8,2a

Deficyt 
budżetowy 
(% PKB)

Wielka 
Brytania 1,0c 3,8 0,7 -1,7 -3,3 -3,2 -3,1d -------

Strefa euro -1,3c 0,1 -1,9 -2,5 -3 -2,7 -2,9d -------

Dług 
publiczny 
(% PKB)

Wielka 
Brytania 45,1c 42,1 38,7 38,2 39,7 41,5 ------- -------

Strefa euro 72,7c 70,2 68,8 68,5 69,8 70,2 ------- -------

Źródło: opracowanie własne na podstawie „The Economist” z 11 marca 2012, s. 97.
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niężnej przyczyniły się do znacznego spadku długoterminowych stóp pro-
centowych. Szczególnie godne uwagi są opinie stwierdzające, że wiosną 
2006 r. oprocentowanie brytyjskich długoterminowych obligacji skarbo-
wych było najniższe w ciągu ostatnich 50 lat. Ponadto wskazywano, że 
realne oprocentowanie dwudziestoletnich indeksowanych obligacji rządo-
wych w Wielkiej Brytanii, po uwzględnieniu antycypowanej inflacji, wy-
nosi około 1%. Tymczasem w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat opro-
centowanie to kształtowało się na poziomie od 2% do 4%13.

Aktualnie Bank Wielkiej Brytanii utrzymuje stopy procentowe na po-
ziomie 5% i chociaż inflacja w Wielkiej Brytanii rośnie, podobnie zresz-
tą, jak w strefie euro, czy w Stanach Zjednoczonych, to Bank Wielkiej 
Brytanii zachowuje na razie spokój i w 2009 r. zdecydował się na jedną 
obniżkę stóp procentowych. Inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła w lipcu 
2010 r. 4,4%, co oznacza, że jest to najwyższy poziom od kwietnia 1992 r. 
W ocenie ekonomistów, tak wysoka inflacja oddala perspektywę obniżki 
podstawowych stóp procentowych, z których najważniejsza wynosi 5%14.

Istotnym zagadnieniem w prowadzonej polityce pieniężnej przez Wiel-
ką Brytanię było odmówienie członkowstwa w Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej. Kwestia przystąpienia do strefy euro przez Wielką Brytanię jest 
jednak ciągle aktualna. W toczącej się na ten temat dyskusji, która ostatnio 
nieco się ożywiła, mówi się, m. in., że należy ponownie poważnie rozwa-
żyć wejście do strefy euro. Wśród argumentów przemawiających za tym 
stanowiskiem jest przede wszystkim konieczność poprawy sytuacji bry-
tyjskich eksporterów, dla których strefa euro jest najważniejszym rynkiem 
zbytu. Osłabienie funta na wiosnę 2006 r. wielu obserwatorów postrze-
gało, jako dobrą okazję, aby przyspieszyć integrację walutową Wielkiej 
Brytanii z tą strefą. Jeden z argumentów rządu przeciw takiemu posunięciu 
to twierdzenie, że nierozsądne byłoby zastąpienie funta przez euro po zbyt 
wysokim kursie. 

W kontekście tej dyskusji należy zauważyć, że nawet, gdyby rząd bry-
tyjski przychylniej niż dotychczas potraktował kwestię włączenia tego kra-
ju do strefy euro, to i tak mało prawdopodobne wydaje się przyjęcie euro 

13 A. Gołębiowska, Narodowe banki…, op. cit., s. 57.
14 http://www.gbritain.net/news.php?id=1794 (2010.10.29.).
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przez Wielką Brytanię w dającej się przewidzieć przyszłości. Głównym 
powodem tego jest relatywnie duża niechęć brytyjskiego społeczeństwa 
do przekazania prawa do emisji pieniądza Europejskiemu Bankowi Cen-
tralnemu. Przed takim przekazaniem konieczne byłoby nadanie Bankowi 
Wielkiej Brytanii rzeczywistej niezależności w systemie władzy, tak aby 
zasady jego działania były zgodne z unijnymi wymogami, dotyczącymi 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych15. Na razie trudno znaleźć 
jakiekolwiek sygnały, że Bank Wielkiej Brytanii miałby otrzymać pełną 
niezależność, co oznacza, że w nadchodzących latach polityka pieniężna 
w tym państwie będzie kształtowana na dotychczasowych zasadach.

Zakończenie
Działalność banków, czyli sposoby zdobywania, wykorzystywania 

i zarządzania funduszami w celu osiągnięcia zysku, są bardzo podobne na 
całym świecie. We wszystkich państwach banki pełnią rolę instytucji po-
średnictwa finansowego, nastawionych na osiągnięcie zysków. Niemniej 
jednak struktura i funkcjonowanie systemu bankowego w Stanach Zjedno-
czonych posiada wyjątkowy, unikatowy charakter. W większości państw 
przemysł bankowy jest zdominowany przez cztery, czy pięć największych 
banków. W Stanach Zjednoczonych natomiast jest wielkie rozdrobnienie 
bankowości komercyjnej, polegające na istnieniu tysięcy banków.

Struktura bankowości centralnej Stanów Zjednoczonych, z jakich skła-
da się System Rezerwy Federalnej, jest bardzo zbliżona do struktury Euro-
pejskiego Systemu Banków Centralnych. W obu strukturach w skład sys-
temu bankowości centralnej wchodzą poszczególne banki główne, w przy-
padku Systemu Rezerwy Federalnej są to banki stanowe, a w przypadku 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych banki centralne państw na-
leżących do strefy euro. Jednakże otoczenie ekonomiczne Stanów Zjed-
noczonych i krajów strefy euro jest diametralnie inne. Stany Zjednoczo-
ne, jako potentat gospodarczy, członek NAFTA, dysponują od lat walutą 
światową, ogólnym zaufaniem do dolara, który nadal posiada dominującą 
pozycję w rezerwach walutowych banków centralnych.

15 L. Oręziak, Bankowość centralna…, op. cit., s. 25-26; A. Gołębiowska, Narodowe 
banki…, op. cit., s. 59.
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Różnice w skalach wielkości gospodarek nie mogą prowadzić do wnio-
sku, że można swobodnie prowadzić tak samo odważną politykę w przy-
padku Stanów Zjednoczonych jak i Wielkiej Brytanii. System Rezerwy 
Federalnej podzielony jest na poszczególne banki regionalne, będące wła-
snością prywatną, natomiast bankowość centralna Wielkiej Brytanii składa 
się z jednej organizacji centralnej, pozostającej własnością rządu. W sytu-
acji celowości polityki pieniężnej, jaką prowadzą banki centralne Wielkiej 
Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych wynika, że ich głównym celem jest 
utrzymanie stabilności cen. Celem polityki pieniężnej Systemu Rezerwy 
Federalnej jest efektywne wspieranie pełnego zatrudnienia, stabilnych cen 
oraz umiarkowanych długoterminowych stóp procentowych. Wobec tego 
stabilne ceny nie są pierwszoplanowe dla celu polityki pieniężnej Systemu 
Rezerwy Federalnej, bowiem są one traktowane na równi z celem, doty-
czącym pełnego zatrudnienia oraz umiarkowanego poziomu długotermi-
nowych stóp procentowych. Przy takim mniej jednoznacznym określeniu 
celu polityki pieniężnej jej skuteczność w utrzymaniu stabilnych cen zale-
ży w dużej mierze od podejścia konkretnych osób wchodzących w skład 
kierownictwa banku centralnego. Tak więc od ich uznania zależy, jakie 
faktycznie będą priorytety w tej polityce.

System Rezerwy Federalnej, jak również Bank Wielkiej Brytanii, 
w realizacji założonej strategii polityki pieniężnej wykorzystują takie 
same podstawowe instrumenty polityki pieniężnej, tj. operacje otwartego 
rynku, stopę dyskontową oraz rezerwy obowiązkowe, z tą tylko różnicą, 
że stosowany instrument w postaci stopy rezerw obowiązkowych, przez 
Bank Wielkiej Brytanii, ze względu na brak oprocentowania tych rezerw 
należy traktować raczej, jako obciążenie w charakterze podatkowym niż, 
jako typowy instrument polityki pieniężnej.

Jeśli chodzi o niezależność rozpatrywanych banków centralnych to 
w przypadku banku centralnego Stanów Zjednoczonych jest on instytucją 
niezależną w występującym w tym kraju systemie władzy. Potwierdza to 
dotychczasowa praktyka kształtowania polityki pieniężnej przez System 
Rezerwy Federalnej. Należy jednak zauważyć, iż niejednoznaczny zapis 
podstawowego celu tej polityki może nasuwać pewne wątpliwości co do 
tego, czy rzeczywiście ta niezależność jest w pełni zagwarantowana. Do-
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tychczasowe doświadczenie pokazuje, że faktyczny stopień tej niezależno-
ści zależy w dużej mierze od rzeczywistej pozycji osób pełniących funkcje 
kierownicze w Systemie Rezerwy Federalnej, w szczególności od prezesa 
Rady Gubernatorów. Oznacza to, że bardziej zależy od uwarunkowań oso-
bowych niż regulacji formalnych i prawnych.

W przypadku Banku Wielkiej Brytanii, gdzie władza nad nim została 
ustawowo powierzona rządowi powodując, że jest to najmniej niezależny 
bank, ponieważ jego uprawnienia ograniczają się właściwie do przedsta-
wiania rekomendacji, co do kierunku polityki pieniężnej, bowiem decyzja 
o zmianie stóp procentowych należy nie do gubernatora Banku Wielkiej 
Brytanii, lecz do ministra Finansów. Rząd wprowadzając w 1993 r. zmiany 
instytucjonalne, do pewnego stopnia zwiększył niezależność Banku Wiel-
kiej Brytanii. Jednakże zlekceważenie przez rząd stanowiska gubernatora, 
co do zmiany stóp procentowych wskazuje, że Bank ten nadal zajmuje 
wobec rządu pozycje drugorzędną. 

Streszczenie
Słowa kluczowe: polityka, bank, finanse, strategia
Realizacja polityki pieniężnej banków centralnych Stanów Zjednoczo-

nych i Wielkiej Brytanii nastawiona jest na zwalczanie inflacji. Z tego też 
względu w polityce pieniężnej tych państw występowały zarówno okresy ob-
niżek stóp procentowych, jak i ich podwyżek. Bywały także okresy, w których 
występowały mniej liczne zmiany stóp o różnym kierunku. Realizacja polityki 
pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej stanowi główny czynnik, który decy-
duje nie tylko o sytuacji Stanów Zjednoczonych, ale także o całej gospodarce 
światowej. Z kolei realizacja polityki pieniężnej Wielkiej Brytanii polega na 
odmówieniu członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Przeciw temu 
przemawia kwestia poprawy sytuacji brytyjskich eksporterów, dla których 
strefa euro stanowi dość istotny rynek zbytu. Reasumując należy stwierdzić, 
że System Rezerwy Federalnej i Bank Wielkiej Brytanii w realizacji strate-
gii polityki pieniężnej wykorzystują te same instrumenty polityki pieniężnej, 
czyli operacje otwartego rynku, stopę dyskontową i rezerwy obowiązkowe.
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Implementation of monetary policy of central banks  
of the United States and Great Britain

Summary
Key words: politics, bank, finance, strategy
Implementation of monetary policy of central banks of the United 

States and Great Britain is focused on fighting inflation. Therefore, there 
have been both - periods of increases and decreases in percentage rates 
in monetary policy of these countries. There have also been periods with 
less numerous bidirectional changes in percentage rates. Implementation 
of monetary policy of the Federal Reserve System is the main factor which 
determines not only the situation of the United States, but also the entire 
global economy. The implementation of monetary policy of Great Britain 
consists in refusing to join the Economic and Monetary Union, although 
this is still a current issue. What argues for this is the matter of improv-
ing the situation of British exporters for who the euro zone is a relatively 
important market. In summary, the Federal Reserve System and the Bank 
of Great Britain when implementing the monetary policy strategy use the 
same instruments of monetary policy, that is, open market operation, the 
discount rate and reserve requirements.


