
Strategia kontroli podaży pieniądza ( I )

1960 1970 1980 1990 2000



-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1961Q1 1965Q1 1969Q1 1973Q1 1977Q1 1981Q1 1985Q1 1989Q1 1993Q1 1997Q1

DEM/USD



Oczekiwania 
dotyczące 
przyszłego 

biegu 
zdarzeń

Niepewność

Nadmierny optymizm oczekiwań

Nadmierny pesymizm oczekiwań



Poglądy teorii na rolę polityki pieniężnej

• Uczestnicy życia 

gospodarczego znają 

najbardziej 

prawdopodobny bieg 

przyszłych zdarzeń w 

gospodarce (perfect forsight

Oskar Morgenstern, REH 

Roberta Lucasa)

• Uczestnicy życia gospodarczego 

działają w warunkach 

niepewności. Dlatego na decyzje 

przedsiębiorstw i gospodarstw 

domowych silny wpływ wywiera 

dominujący na przemian pesymizm 

lub optymizm dotyczący przyszłej 

koniunktury (animal spirits)

Teoria neoklasyczna Teoria keynesowska

Gospodarkę rynkową charakteryzuje 

silna zdolność do samoregulacji. 

Polityka pieniężna jest 

wystarczającym instrumentem 

polityki stabilizacyjnej

Możliwe są stany równowagi przy 

niepełnym zatrudnieniu czynników 

wytwórczych. Polityka fiskalna jest 

potrzebna dla stabilizowania 

efektywnego popytu



Jesteśmy dość mało 

podobni do 

mieszkańców świata 

wywiedzionego z 

założeń modeli 

równowagi ogólnej



Co spowodowało silny wzrost inflacji w 
latach 70. ?
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• W latach 60-tych ekonomiści 

wierzyli, że krzywa Philipsa jest 

stabilna, 

• dzięki czemu można wybrać
określone połączenia stopy 

bezrobocia i inflacji 





W jaki sposób zakwestionował to 
Milton Friedman?
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Równowaga na rynku pracy



• The long boom of the 1950s and 1960s 
brought high employment and greatly 
strengthened the bargaining position of 
workers. 

• Wyzwoliły ten potencjał dwa szoki 
naftowe lat 70.

Glyn, 2006
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Ceny na rynku międzynarodowym (r/r)
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Efekty II rundy - UK
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Andrew Haldane, Risk Off, Bank of England, 18 August 2011 

„Wielka 

Inflacja”



FRANCJA
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Charles Bean, Gloablisation and inflation, Bank of England Quarterly Review, 2006 Q4

W latach 70-tych, zgodnie 

z przewidywaniami Miltona 

Friedmana, krzywa Phillipsa 

stała się nieomal pionowa.

Czy jednak przyczyny tego 

były dokładnie takie, 

jak założył Friedman?



Co spowodowało pojawianie się 
„spirali” cen i płac (tzw. efektów II 
rundy)? Czy tylko czynniki, o których 
pisał Milton Friedman?



• Silne wtedy jeszcze związki zawodowe

• Brak międzynarodowej konkurencji cenowej

• Pamięć o latach 30. skłaniała banki centralne 
akomodacyjnej polityki pieniężnej; 
dostosowującej się do rosnącego tempa 
wzrostu płac – w obawie przed wywołaniem 
zbyt dużego bezrobocia

• Podejście takie potęgował brak niezależności 
od rządów, które wpływały na kształt polityki 
pieniężnej banków centralnych



Co spowodowało pojawianie 
się nacisków na Rezerwę 
Federalną, by prowadziła 
ekspansywną politykę 
pieniężną?



• President Johnson invited him down to his Texas 

ranch for what turned out to be a one-on-one meeting. 

The president wanted a more accommodating monetary 

policy, and William Martin, a strong advocate of Fed 

independence, tried to explain to him the consequences 

of that course of action. Johnson would have none of it 

and advanced on Martin, shoving him around the room 
and shouting, “Boys dying in Vietnam, and 

Bill Martin doesn’t care!” 

• Years later, Martin expressed his regrets about shifting 
policy to suit the president. “To my everlasting 

shame,” he said, “I finally gave in to him.”



Dlaczego w Niemczech i 
Szwajcarii efekty II rundy 
były dużo mniejsze niż w 
innych krajach?
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INFLACJA
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Dlaczego wystąpiła stagflacja?



Kraje wysoko uprzemysłowione
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• The collapse in confidence:

• By the mid-1970s share prices had fallen by about 
three quarters relative to average wage

• uncertainties raised by industrial conflict, 

• rising inflation, 

• profit squeeze, 

• productivity slowdown, 

• international disorganization, 

• and threats of deeper state involvement in 
industry.

A.Glyn (2006) Capitalism Unleashed. Finance Globalisation and Welfare, 
Oxford University Press, London 2003



• In the 1970s, there was the beginning of the 
infamous “productivity slowdown”: average 
productivity growth fell to its 1974-95 
average of 1.5 percent after an average of 
3.3 percent over 1948-73.

• L. Ball, G. Mankiw, The NAIRU in Theory and Practice, April 2002, p. 
31



Robert J. Gordon (2014), “The Demise of the U.S. Economic Growth: Restatement, Rebuttal, 
and Reflections” NBER Working Paper No. 19895



Co spowodowało 
neoliberalną „rewolucję”?



• The boom brought a strengthening of labor, and 
the economic turmoil of the 1960s and 1970s –
rising inflation, profit squeeze, unstable exchange 
rates, heightened industrial conflict. 

• This turmoil posed severe challenges to the 
functioning of capitalism, (which produced) the 
response of governments – in terms of 

• (1) restoring macroeconomic discipline, 

• (2) privatization and 

• (3) the encouragement of market forces and the 
focus of business on “shareholder value”

Glyn, 2006



Czy obawy o wyłączenie 
działania mechanizmów 
rynkowych na skutek 
nadmiernej etatyzacji 
gospodarek państw wysoko 
rozwiniętych były przesadzone?



• In 1973 British Labor Party Conference 
approved a plan for the next Labor 
government to compulsory nationalize 20-25 
of the largest manufacturing companies, 
around one third of manufacturing output

• French Socialist government came to power 
in 1981 with the plan to double, from 11% to 
22%, the share of nationalized industries.

Glyn, 2006



Jakie były podstawowe recepty 
neoliberalnej rewolucji lat 70-tych?



• Liberalizacja gospodarki i jej poszczególnych 
branż w celu wzmocnienia wpływu 
konkurencji na wydajność

• Przeprowadzanie reform strukturalnych 
mających zwiększyć elastyczność gospodarki 
i jej zdolność powracania do stanu 
równowagi.

• Ustanowienie niezależności banków
centralnych, by możliwe było 
wykorzystywanie polityki pieniężnej jako 
skutecznego instrumentu polityki 
stabilizacyjnej



• Liberalizacja np. linii lotniczych była dobrym 
pomysłem, czego korzystne skutki w pełni 
odczuwamy do dzisiaj

• Liberalizacja sektora finansowego nie było 
już tak dobrym pomysłem, ponieważ 
instytucje finansowe zwiększają zyski 
maksymalizując dochody z marż, a przede 
wszystkim zwiększając wielkość 
podejmowanego ryzyka.



Jaki sposób prowadzenia polityki 
pieniężnej zaproponował Milton 

Friedman?
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Uniemożliwienie wykorzystywania „iluzji pieniądza” 

do stymulowania wzrostu gospodarczego



Dlaczego Milton Friedman uważał, że nie 
warto prowadzić aktywnej polityki stopy 
procentowej, mimo, że zakładał, iż w 
krótkim okresie bank centralny może 
wpłynąć na wzrost gospodarczy?



• Pomiędzy zmianą polityki pieniężnej a 
reakcją gospodarki występują stosunkowo 
długie opóźnienia o zmiennej długości. 
Bardzo trudno jest określić, jaka wysokość 
dzisiejszej stopy procentowej byłaby 
dostosowana do przyszłego, trudnego do 
przewidzenia stanu koniunktury.

• Trudno jest oszacować naturalną stopę 
bezrobocia, co oznacza, że istnieje duże 
ryzyko popełnienia przez bank centralny 
błędu.

Milton Friedman, Anna Schwartz (1963). Monetary History
of the United States, Princeton University Press



Milton Friedman [in] Amanda Bennett, „Inflation calculus: Business and 
academia clash over a concept: ‘Natural’ jobless rate”, 
Wall Street Journal, 24 January 1995

• “I don’t know what the natural rate is, 
neither do you, and neither does anyone 
else”

• I don’t try to forecast short-term changes in 
the economy. The record of economists in 
doing that justifies only humility”
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• W małej otwartej gospodarce politykę stopy 
procentowej utrudnia niemożność 
skutecznego prognozowania kursów walut
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• “A monetary rule would insulate monetary 
policy both from 

• arbitrary power of small group of men not 
subject to control by the electorate 

• and from the short-run pressure of partisan 
politics”.

Milton Friedman, 1972

Kogo miał tu na 
myśli Milton 
Friedman?
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A. R. Holmes (1969). „Operational Constraints on the Stabilization 

of Money Supply Growth” F.E. Morris Controlling Monetary 

Aggregates, The Federal Reserve of Boston, pp. 65-77

• The idea of a regular injection of reserves –
in some approaches at least – also suffers 
from naive assumption that the banking 
system only expands loans after the System 
(or market factors) have put reserves in the 
banking system. 

• In the real world, banks extend credit, 
creating deposits in the process, and look for 
the reserves later”



Kiedy kraje europejskie zaczęły 
stosować strategię kontroli podaży 

pieniądza?



• Niemcy 1974

• Wielka Brytania 1976

• Francja 1976

• Holandia 1977

• Hiszpania 1978

• Grecja 1983

• Włochy 1984

• Portugalia 1987

Zastosowanie strategii 
kontroli podaży pieniądza:



Dlaczego banki centralne chętnie 
zastosowały nową strategię polityki 

pieniężnej?



Umożliwiło to wyjaśnienie w 
przekonujący sposób, 
że podniesienie stóp  
procentowych jest niezbędne, 
mimo że w wyniku stagflacji ich 
nominalny poziom 
był już i tak bardzo wysoki.



Dlaczego koszty dezinflacji 
były wysokie?



Realna wysokość stóp procentowych
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Charles Bean, Gloablisation and inflation, Bank of England Quarterly Review, 2006 Q4

Sztywność cen, płac 

i ekstrapolacyjny 

charakter oczekiwań



Dlaczego Bank Anglii ogłosił w roku 1976, że 
zacznie kontrolować podaż pieniądza, mimo 
że na krótko przed ogłoszeniem tej decyzji 
badania empiryczne wykazały, że popyt na 
pieniądz nie okaże się w Anglii stabilny?



kurs funta
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Jakie korzyści przyniosło 
zastosowanie strategii kontroli 

podaży pieniądza?



• Umożliwiła stabilizowanie oczekiwań 
inflacyjnych

• Sprzyjała stabilizacji cyklu koniunkturalnego

• Stwarzała łatwość „komunikacji” banku 
centralnego z otoczeniem

Strategia kontroli podaży pieniądza:



Dlaczego efekty II rundy pozostały już 
tylko w retoryce banków 

centralnych?



• Globalizacja produkcji przyniosła silne 
zwiększenie się oddziaływanie zagranicznej 
konkurencji cenowej.

• Zmiany strukturalne w gospodarkach państw 
wysoko rozwiniętych (m.in. silne zwiększenie 
się roli usług) spowodowało osłabienie siły 
negocjacyjnej związków zawodowych. 

• Niezależne banki centralne nie prowadziły 
akomodacyjnej polityki pieniężnej.



• In a neoclassical world, a rise in productivity 
growth has no obvious effect on inflation, 
because higher productivity is reflected fully 
in higher real wages.

• The idea that productivity acceleration 
reduces firm’ costs depends on the implicit 
assumption that wages do not adjust fully to 
productivity movements. 

• L. Ball, G. Mankiw, The NAIRU in Theory and Practice, April 2002, p. 
31



• Although there is a large body of literature on the 
effect of unions on wages and productivity, little 
attention has focused on the role of 
deunionization in the rise in the wage-productivity 
gap. Decline in the unionization rate within 
industries may explain as much as one-fourth of 
the post-1981 increase in the wage-productivity 
gap (s. 49).

• The degree of international competition that an
industry faces may influence the wage-
productivity gap (s. 50)

Madeline Zavodny, “Unions and the Wage-Productivity Gap”, 
Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 1999 Second Quarter



Thomas Palley (2015) “The US Economy: Explaining Stagnation and 

Why ItWill Perisist” [in] Gallas, Herr, Hoffer and Scherrer (eds) Combating 

Inequality: The Global North and South, Routlege, forthcoming 2015



Jakie czynniki wpłynęły 
na spadek inflacji

i wypłaszczenie się krzywej Phillipsa?



Charles Bean, Gloablisation and inflation, Bank of England Quarterly Review, 2006 Q4

Co spowodowało, że 
zaczęto traktować 
podniesienie cen 
zbytu prawie jako 
ostateczność



Gerald F. Davis (2013) Shareholder Value and the Job Crisis, 

America, Management, Summer



Jaki wpływ zaczęła mieć już wtedy 
na postępowanie firm 

doktryna maksymalizacji wartości 
dla akacjonariuszy?



Charles Bean, Gloablisation and inflation, Bank of England Quarterly Review, 2006 Q4

Globalizacja i rosnąca, 

wiarygodność 

banków centralnych



Andrew Haldane (2015), „Drag and drop”, Bank of England 19 March 2015


