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Wstęp
To już kolejny rok cyklu wydawniczego Konińskich Studiów Społeczno-Ekonomicznych. W pierwszym numerze rocznika 2017 możemy zapoznać się z czterema artykułami, które mieszczą się w zakresie dziedzin psychologicznych oraz
aksjologicznych, z uwzględnieniem socjologii, pedagogiki, a także teologii.
Autorzy analizują zagadnienia społeczne w kontekście własnych doświadczeń naukowych przy jednoczesnym uwzględnieniu aparatów in concreto naukowych. W tym miejscu warto podkreślić, że w niniejszym numerze znajdują się teksty autorów z Litwy, Ukrainy oraz Polski, co wskazuje, że nasz periodyk naukowy
pozostaje czasopismem nie tylko transcdyscyplinarnym, ale i międzynarodowym.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami.

Jakub Bartoszewski
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Abstract
In the article problems of students’ adaptation in higher school are analyzed.
It was revealed that a person goes through adaptation stages of adaptation
process: pre-socialization, collision and change. In higher school the new students have to adapt to new learning conditions, new teachers, groups of
friends and organization microclimate. The research results are presented.
Keywords: personality; social adaptation; personal adaptation; passive adaptation; adaptation; adoption; need

Introduction
A person living in a group and society adopts their experience, culture,
traditions, customs, language, thus becoming a full-fledged member of the society. During the active changes in the society the person’s ability to adapt in
the society is changing. Throughout the life of a person has to experience adaptation many times. Adaptation is understood as a person’s adjustment to changing or new social, economic and natural living conditions. Personality is formed
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during adaptation process and brings his input to society life. It is important to pay
attention to what is causing the difficulties of adaptation to the new environment.
As for the higher school students’ adaptation, it should be noted that this
is the process by which students develop the skills necessary to meet the requirements of higher education. When a person enters a new team, the current
values are regulating some human needs. Basic needs that should be met in the
University of Applied Sciences are knowledge, understanding, social activity,
aesthetic, self-realization, etc.
The problem. Panevezys University of Applied Sciences experiences a large
change of academic community members every year. A large number of people
willing to acquire college education enter the University every year. Members
change causes adaptation problems for new students.
In Pedagogy and Psychology a lot of attention is focused on children's, but not
on students’ adaptation problems. It is believed that adults easily overcome the difficulties of adaptation; however, the fact, that the students’ ability to make friends, his
place in the academic community depend on the success or failure of adaptation, is
forgotten. The article follows the provision that the adaptation ‒ is a complex process,
in which a student is under the influence of the university environment and he is actively participating in its community activity thus gradually taking over the university
values, behavior, performance standards, communication and cooperation.
The object: students’ adaptation in higher school.
The aim: to analyze students’ adaptation problems in Panevezys University of Applied Sciences
The goals:
1. To characterize adaptation process.
2. To determine the duration of first year students adaptation.
3. To analyze factors of successful adaptation.
The methods: scientific literature review, questionnaire, statistical data analysis.
Sampling. The research was conducted in November 2015/2016 and
2016/2017. Respondents were selected using the method of non accidental
probability. Total number of respondents enrolled in the study was one hundred
and eighty first year students of Biomedical Sciences Faculty: SW – Social work
(30 respondents), PH – Physiotherapy (38 respondents), DH – Dental Hygiene
(36 respondents), BT – Beauty Therapy (34 respondents), GPN – General Practice Nursing (42 respondents).
1. Theoretical aspects of personality adaptation
Adaptation is defined variously by most scientists. In the International
Words Dictionary (2010) adaptation is defined as a person’s adaptation to new
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or changing life conditions. During it new structural behavior or physiological
features occur. Palujanskiene (2006), according to E. Erikson’s theory, states that
adaptation is directly linked to strengthening of a person’s ego and support from
social institutions.
Kurutiene (2006) emphasizes, that adaptation is new persons’ adjustment
to the organization’s environment, conditions and requirements; Sadrakov
(2004) indicates, that it is the process of persons’ adaptation to external and
internal environment conditions. According to Stankeviciene and Lobanova
(2006) adaptation – the process creating conditions for new workers to adapt
easier and faster to the organization. This is a prolonged process, which lasts all
the time until a person is in the organization. Stankeviciene and Lobanova (2006)
according to the adaptation aims distinguish such adaptation types: professional
adaptation and social adaptation. A scientist Juodraitis (2004) divides adaptation into biological and social.
Psychologists are interested in the general, social and personal adaptation. Personal adaptation is characterized as the self-perception, which basically
is not far removed from the imagination and sense of self. If these two levels of
self-awareness do not match to a certain extent, the individual is experiencing
conflict and tension due to the lack of adaptation (Juodraitis, 2004). According
to Leliūgiene (2002a, 2002b) social adaptation is a persons’ adaptation to new
social environment and one of personal socialization psychological mechanisms.
Adaptation, both personal and social, is not absolute, because at the same time,
sometimes a person cannot be adapted personally and socially. Therefore, some
people encounter personal and other social adaptation difficulties.
According to Sileikyte (2006), there are three stages of adaptation in the
new workplace:
1. Adaptation to new environment. It lasts relatively shortly.
2. Adaptation to the new collective. This period lasts for 2‒3 months.
3. Professional adaptation. It may last about a year.
The success and duration of adaptation depends on some personal traits
and norms, requirements and support of social environment itself. For adaptation to be successful an organization must maintain a good social atmosphere,
and if necessary ‒ to carry out the correction. Adaptation success ensures emotional stability, and sometimes even intelligence.
In the adaptation process not only in a passive adaptation to the environment is observed, but active impact as well, what is called active adaptation.
Adaptation is associated with catering for certain personality’s needs. If this is
not available, it is possible to wait for unsuccessful adaptation which may result
in maladaptive behavior, autoaggression, depression, sadness, neuroticism and
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various phobias. Unsuccessful adaptation may not only be due to unmet needs,
but also because of attitudes, lifestyle, personal qualities, too high environmental requirements, which do not meet the individual's intellectual level and so on.
As for university students’ adaptation, it should be noted that this is the process
by which students develop the skills necessary to meet the requirements of
higher education. When a student joins a new team, the current values are regulating some personal needs. Basic needs that should be met in the university
are knowledge, understanding, social activity, aesthetic, self-realization, etc.
2. Students’ adaptation in the university research data analysis
Adaptation ‒ human physical, social, mental adjustment to a constantly
changing environment. General, social and personal adaptation is a relatively complex structure process, often independent of the will of personality efforts to control
it. Students who participated in the research are 18‒23 years old and they entered
the university after secondary school graduation. Some students had to leave their
homes, family and go to another town to study, so they encountered some difficulties in the university and dormitory, making friends with their roommates. Among
the respondents were older people as well, who wanted to acquire education.
The research revealed that 38 percent of SW, 35 percent of GPN, 22 percent of DH, and 25 percent of PH students have chosen certain profession because they wanted to help other people. It is possible to think that those students are motivated, so they will continue their studies successfully. The biggest
part of students was interested in their chosen specialty. Unfortunately 5 percent of SW, 6 percent of PH, 2 percent of DH and GPN students started their
studies just because they have not entered anywhere else (table 1).
Table 1
Specialty choice (%)
Causes influencing the choice of specialty

SW

PH

BT

DH

GPN

I want to help others
Promising specialty
I like this specialty
I entered nowhere else
I was interested in the specialty

38
10
22
05
40

25
28
28
06
39

6
18
22
48

22
20
26
02
33

35
28
23
02
35

Most students did not have any adaption difficulties or it was not difficult for
them to adapt in the university. But a part of students (2 percent of SW, 4 percent
of PH, 9 percent of BT, 2 percent of DH and 3percent of GPN), aged 18–19 had
certain difficulties to adapt to the new environment (fig.1).
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Fig. 1. Adaptation in the first study year.
A new student encounters certain problems in the new educational institution. Misunderstanding of university procedures, lectures time and duration
and difficulty to adapt to learning rhythm were identified as biggest problems.
It is necessary to pay attention to the fact that 9 percent of BT, 2 percent of SW,
3 percent of DH, 5 percent of GPN students identified poor communication with
teachers as a problem (table 2).
Table 2
Problems encountered in the university (%)
Unfriendly group
No problems
Haven‘t answered
Poor communication with teachers
Orientation in new environment
University procedures misunderstanding
Lectures time and duration
Difficulties of adaptation to learning rhythm
Classrooms locations

SW

PH

BT

DH

GPN

02
62
02
02
02
04
06
04
-

76
04
10
02
12
12
02

47
09
09
15
12
03
06

05
34
03
03
02
05
10
07
02

02
71
07
05
08
12
09
03

The adaptation period for respondents was different. Most students
stated that their adaptation period lasted 1‒2 weeks or a month. A part of students did not encounter any problems, 3 percent of BT, GPN and 2 percent of
SW and DH students are still having adaptation difficulties. Age probably did not
have any influence on adaption duration, because life stage of respondents is
not wide. According to the researchers (Sileikyte, 2006; Sadrakov, 2004), it is
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possible to state that adaptation to new environment and collective does not
last very long, but professional adaptation is much longer (table 3).
Table 3
Adaptation duration (%)
Period
1‒2 weeks
A month
Several months
I have not noticed adaptation
I am still adapting

SW
36
34
10
14
06

PH
46
26
14
14
-

BT
35
35
15
12
03

DH
33
46
10
09
02

GPN
40
32
11
14
03

The respondents named the problems that according to their opinion hinder the process of successful adaptation. One of the problems is too large learning workload; this was indicated by students of SW ‒ 26 percent, PH ‒ 68 percent, BT ‒ 50 percent, DH ‒ 55 percent and GPN 57 percent. Some students encountered issues because of the assessment system and relationships with
teachers. A small part of students experienced difficulties with course friends
because of unreasonable critics and rejection. A part of students did not experience any issues at all (table 4).
Table 4
Problems hindering adaptation (%)
Problems
Due to students and teachers relationships
Due to excessive learning workload
Due to lack of information about things happening
in the university
Due to assessment system
Due to large requirements for students from
teachers side
Due to unreasonable students criticism
Due to course friend rejection
No problems

SW
12
26

PH
01
68

BT
13
50

DH
15
55

GPN
18
57

14
06

08
10

31
10

19
11

22
21

12
04
03
10

22
04
04
11

21
09
09
08

20
05
03
05

27
07
05
07

Most students (84 percent from PH, 74 percent from BT, 68 percent from
SW, 57 percent from BH, 60 percent GPN) answered, that they joined the group
successfully and they did not experience any problems. 28 percent of SW, 21 percent of BT, 14 percent of PH, 19 percent DH and 20 percent of GPN students
stated, that they partly succeeded to join to the group. A small part of students
communicate only with some students from the group (table 5).
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Table 5
Joining the group (%)
Assessment of joining the group

SW

PH

BT

DH

GPN

Agree well
Partly agree
Communicate only with a certain group of people
Cannot tell

68
28
05
08

84
14
05

74
21
09

57
19
14
10

60
20
11
09

It was important to ascertain what, according to students opinion, could help
them to make adaptation period shorter and more successful. The research showed
that 62 percent of PH, 42 percent of GPN, 38 percent of BT, 34 percent of SW, 36
percent DH study programme students think that adaptation process might be facilitated by the meetings of the first year students organized prior the start of academic
year. 62 percent of BT, 54 percent of SW, 36 percent of GPN, 32 percent of DH and 30
percent of PH students think that adaptation would be easier if they were introduced
to the teachers and their lectures. 58 percent of DH, 56 percent of BT, 48 percent of
PH, 32 percent of GPN and 24 percent of SW study programmes students think that
it would be easier to adapt having more information about university procedures
A part of students states, that information about various events, programmes also
would facilitate the adaptation. The question arises what prevents students from finding the information in the university website where all information is placed (table 6).
Table 6
Adaptation facilitating (%)
Suggestions
Everything is organized professionally
Information about events
Organization of first year students meetings
Introduction to teachers
Information about university procedures

SW

PH

BT

DH

GPN

04
44
34
54
24

40
62
30
48

47
38
62
56

48
36
36
58

10
30
42
32
32

Students were asked to express their opinion about what could help them
to become a full-fledged member of the university. 67 percent of BT, 59 percent
of DH, 35 percent of PH, 27 percent of GPN and 23 percent of SW students named
that it can be a group curator, who familiarizes with the studies, teachers and sincerely takes care of his group. 28 percent of SW, 26 percent of PH, 21 percent of
BT, 20 percent of GPN and 13 percent of BH students think that psychologist is
very important and can consult students in decision making. Students also would
choose an assistance of a social worker and course friends. The faculty dean as
a helper for adaptation is mentioned by a small part of students (table 7).
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Table 7
Assistance becoming a full-fledged university member (%)
Assistance Source
Social worker
Course friends
Attitude to life
Myself
Faculty dean
Psychologist
Group curator

SW

PH

BT

DH

GPN

24
20
05
28
23

12
23
04
26
35

04
04
04
21
67

08
09
13
59

30
07
20
27

The research revealed that it was quite easy for respondents to adapt in
the new educational institution, but some problems arise though all first year
students had chosen willingly this institution and study programmes satisfied
their needs. A part of students stated, that it was difficult to fit to the group and
trust course friends.
Conclusions
•

•

•

•

•
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People in various stages of their age are experiencing adaptation to the
surrounding environment. The adaptation process should satisfy to
meet their basic needs, in order to feel active and full-fledged in the new
environment.
A person, adapting in the institution enters through the adaptation
process stages: the pre-socialization, collision and change. In each of
these stages a person is facing a number of challenges that must be
overcome to operate freely in the surrounding environment.
In the university new students have to adapt to new learning conditions, new
teachers, group mates and organization microclimate. Pre-socialization
usually does not approve what students hope to find in a new educational institution
The students who participated in the research adapted themselves to
new environment quite easily, but they encountered problems because
of unfamiliar environment and teacher’s requirements. Students’
adaptation could be facilitated by professional assistance.
A small group of students had adaptation problems, because groups are
divided into small subgroups. Several respondents stated that they are
still adapting to the group.

Students adaptation in higher school
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Abstract
The article analyzes the development features of adolescence, causes and
consequences of adolescents’ substance abuse. With reference to conducted
qualitative study, painful drug abuse experience of respondents and recovery
reasons are presented.
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Introduction
The constant acceleration of the pace of life in modern world causes the
occurrence of alienation and individualism. A person is experiencing more anxiety
and stress. Thus, alcohol and drug problem becomes very urgent, especially for
adolescents. Nowadays talking about drugs, their harm, factors influencing drug
abuse become public, and this let us hear more frequently about real scale of their
consumption. According to Bulotaite (2004), we do not realize that drug abuse ‒
social and psychological issue that needs to be addressed, rather than fight with.
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Drug abuse theme and factors influencing their use will be always relevant,
especially when speaking about adolescents. Adolescents are the most vulnerable group of people, because they are still searching for their identity, they are
at a transitional life stage from a child to an adult. Most scientists dealing with
the issue only reveal the scale of the problem, the factors encouraging adolescents to try drugs, as well as the influence of drugs and treatment possibilities.
This raises the question of how an adult person who used drugs in adolescence,
looks at this now, what is his attitude to the reasons why he tried drugs and what
encouraged him to refuse drugs.
Laima Bulotaitė in her books Drugs and addiction (2004), Dependency
anatomy (2009) presents various statistics, both about the extent of use and the
factors influencing the use and theories explaining drug abuse. However, statistics show only the top of “iceberg”, because most of people who use drugs have
not been discovered, so the official statistics do not reflect the real situation.
The aim of the research is to analyze the experience of former drug misusers.
The objectives:
1. To characterize the life stage of adolescence.
2. To describe causes and consequences of drug abuse in adolescence.
3. To reveal former drug misusers recovery reasons.
The object: the experience of former adult drug misusers.
Research methods: analysis of scientific literature, semi-structured interview, qualitative data analysis.
1. Adolescence life stage characteristics
Adolescence is a life stage between childhood and adulthood, when a person develops and becomes mature. In adolescence relationships with adults,
peers and environment become important. According Navaitis (2007), adolescence can be described as critical developmental period, during which an adolescent becomes aware of himself and own possibilities newly and chooses future life prospects. Adolescence is a life stage, when a child becomes an adult,
and then experiences a lot of new things. It is the time for social, biological,
psychological and other changes. The author also distinguishes a life stage,
which is attributed to adolescence; it is between 12 to 15 years. Zukauskiene
(2012) divides adolescence into early ‒ between 12 and 14 years, 15-year year
‒ a transitional phase and 16-18 years ‒ late adolescence. Unequal treatment of
developmental stages complicates the demarcation. As stated Ramanauskienė,
Valantis, Endriulaitienė (2004), during adolescence persons must gain independence, to discover their identity, the need to separate from parents and identify
themselves with a group of peers occurs.
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In social level adolescence is a new evaluation of own relationships with
the world. Adolescents reconsider their values (family, religious, etc.) and try to
create their own value system. They also have to become accustomed to the
fact that they gradually are becoming adults, looking for their own style of life,
they need to adapt to changes in the society and new attitudes. Adolescents
very often look for local or distant heroes to worship and emulate. An “ideal”
person is created and this leads to the fact that no matter whether the person
is doing good deeds or bad, adolescents start to behave like the “ideal” person.
A similar opinion is shared by Navaitis (2007), who states that an adolescent is
often looking for attention and understanding and cannot find them. Adolescents’ behavior and well-being is often determined by other people's influence
and those people may try to put an adolescent’s individuality into frames favorable for them. A person feeling his new perspectives and demonstrating independence can also avoid real responsibility and choose destructive ways of selfdiscovery and penetration into peer groups. The author also emphasizes that
a teenage child becomes an adult, his needs and desires are increasing, and he is
approaching to the needs of an adult.
It can be stated that the need for each value is different for persons and it
depends on the time period, whether it is early or late adolescence. That means,
that at one time one or another need may be stronger and more necessary, and
at the other time on the contrary, absolutely insignificant.
At this age adolescents have a lot of existential questions, conflicts with
adults become frequent, there is often dissatisfaction with themselves. However Navaitis (2007) distinguishes other adolescence concerns, according to him
in early adolescence an adolescent’s self-assessment is highly dependent on the
recognition of peer group, so one of the major challenges of this stage of development is to create the strongest possible relationship with such a group. The
author also claims that in comparison to late adolescence in early adolescence
there are growing self-control and better understanding, more emotions are expressed, as well as in this adolescence stage, a person evaluates values and
norms more critically. Most authors dealing with adolescents issues agree that
adolescence is an integral part of the natural maturation. The person identifies
himself with the peers, but he is looking for similarities to the adults as well.
During adolescence frequent conflicts with adults arise, so there is the
necessity to gain recognition within the peer group. All these aspects of adolescence are very important and it is necessary to help teenagers to survive them.
It is thought that there is no one reason why a person starts to use drugs.
Drug abuse causes are multiple and closely interrelated. Many social causes of
drug use in adolescence can be distinguished. One of social reasons is family and
inappropriate upbringing in it. Also Davidavicienė (2001) distinguishes the
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child's growth in single-parent families or single-parent excessive pampering, or
undue strictness, as well as permanent employment of one of the parents. In
this case, an adolescent who spends a lot of time alone, has a lot more time to
do what he wants and this can lead to try drugs. Another reason might be alcohol and other drugs abuse in the family, where the children take over the pattern
of behavior from their parents. Peer influence also plays a big role as a social
reason for drug addiction. The author also mentions spiritual and physical traumas experienced by a child. Often an adolescent understands that it is bad to
take alcohol or drugs and realizes the potential harm and consequences of such
behavior, but cannot find the courage to say friends “no” and to remain independent of peer opinion. It is important for him to fit to the group, and sometimes this is done at any cost. Bulotaite (2009) mentions the fact that drug use
is like an infection that has spread or that may be contracted from friends, neighbors, and in various institutions, such as schools, the workplace, or the prison.
Influence of social milieu is also a very important social cause. A significant influence is made by fashion, life of famous actors and musicians promoted by the
media where drugs take an important place.
The main psychological cause of drug addiction, according to Bulotaite
(2004), Davidaviciene (2001) and others is a constant discomfort due to low selfesteem, anger, depression, loneliness, fear, frustration, emotional instability, inclination to extremes. Teenagers often expect that the drugs will help them to
escape from problems. Emotional experience, as well as the desire to forget the
problems may also to encourage them to try drugs. A social worker plays the
role of empowerer in helping customers to find their internal and external
strengths and resources in order to achieve a certain change. This role is important because it strengthens the customer's motivation, accepts, supports
and helps him to deal with the problems.
Bulotaite (2004) divides the reasons for drug abuse in adolescence into
reduction of tension or overcoming of stress ‒ drugs are used to reach euphoric
state, to forget all the problems, reduce tension, unpleasant emotions, drug use
becomes a tool for stress and tension management. Effects caused by drugs are
desired because of a wish to try their action, to experience altered state of consciousness and the main goal is a pursuit of drugs novelty and pleasure.
Bulotaite (2009) and other scientists also distinguish biological reasons for
drug abuse, craving for addictive substances may occur due to various inborn
features of the organism and peculiarities of metabolism. Biological craving for
drugs may be decided by inheritance.
The consequences of drug abuse are painful ‒ a person experiences psychological and physiological dependence, damages his health, his family, society are
suffering and relationships with environment become complicated. An adolescent
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does not attend school, his academic achievement is suffering, he commits crimes
(stealing, drug trafficking, criminal offences, and etc.)
Summarizing it is possible to state that there are plenty of reasons why
adolescents may use addictive substances, but there is no one certain reason
why a person is doing this. Usually several related reasons make influence and
they are to be identified on time in order to help a person to tackle the problem.
A social worker's role working with drug addicted adolescents is multiple.
In particular the social worker should perform community and social rehabilitation work working in a team of professionals, which solves maximum of the adolescent and his family’s psychological and social problems. Since drug addicted
adolescents lose their social skills, play truants and etc, the role of a social
worker becomes particularly important. It is necessary to work not only with an
adolescent, but also with his family, collaborate with the school, health care and
law institutions. It is important to encourage actively parents and other family
members' participation in drug and psychotropic substance abuse prevention.
It is therefore necessary to teach the families to recognize drug or substance
addicted children and adolescents. It is also necessary to educate families about
various addictions and rehabilitation programmes (open social workers lectures,
which can be freely visited, it is necessary to present leaflets, brochures, other
information tools, allowing listeners to remain anonymous; this work should be
carried out by mental health centers). A social worker must be a part of the rehabilitation, providing a possibility to talk with a social worker for an adolescent and
his family, in order to put him in the right direction, or just to talk professionally
about this issue. It can be said that the family has a great influence on the adolescent's life. In the family a child or an adolescent spends most of the time, they
learn from their parents, elder siblings, but because of some failures in the family
a person can start to use drugs. It is therefore necessary to ensure timely and
adequate assistance to the adolescent and his family or the nearest environment.
2. Experience of former drug misusers
In order to reveal former drug misusers recovery reasons the method of
semi-structured interview was chosen, because it provides with a possibility to familiarize with the respondent better and helps to look at his personal experience.
The research was performed in January, 2016. Three respondents, former
drug misusers who agreed to share their experience at home participated in the
research. They were introduced to the topic of the research and its aim. The
research was performed following the principles of respect and dignity, respondents had a right to decide if they wish to participate independently in the
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research and their anonymity was guaranteed. The research was conducted in
compliance with agreed conditions.
Rita, Petras and Aukse participated in the research, their names were
changed. At the time of interview Rita was 24. She started to take drugs when
she was 15 and gave up when she was 18, it lasted for 3 years. She has not taken
drugs for 6 years already.
Petras, aged 23. He started using drugs when he was 17 and gave up when
he was 19. He used drugs for 2 years and he has not used drugs for 4 years already.
Aukse, aged 26. She started to use drugs when she was 16 and gave up
when she was 18. She has not used drugs for 8 years already.
The interview helped to ascertain the major factors influencing substance
abuse, its consequences and recovery reasons.
Adolescence is associated with a new understanding and new things to
try; it is a period of abrupt changes of human body. It is characterized by some
deviations from psychological standards of conduct. At this age adolescents often start smoking, use alcohol, drugs, eat unhealthy. According to Davidaviciene
(2001), drug use begins earlier, this means from the first cigarette or first drinks.
During the conversation the respondents told:
I started to smoke very early, perhaps in the 6th form. Later I played truant, often spent
the night at my friends. We were drinking alcohol for fun. There were a lot of fun, I relaxed.
Since I grew up only with my mother, and she worked hard to take care of me and did not
have enough time. As a teenager I was a difficult child, and my best friend was much older
and she had strong influence on me, we played truants with her and found entertainment
for us. I had frequent conflicts at home with my mother. I didn’t like my mother’s teachings
and I began to rebel and do not return home. My mother did not like my friends and I did
not like her opinion, so we often got angry. Mom constantly was angry because of my
non- attendance, because she wanted me to study well. (Rita)
I grew up with my mother and brother; it was a difficult childhood, because parents divorced because my father had been violent. Mom worked long hours, so I had to stay with
my brother and grandmother. I had many friends who often smoked, and gradually joined
them. For me it was important to be with those friends and spend time together. My
friends could do what they wanted, their parents probably did not control them completely, and I did everything the same in order to fit. I became angry with my mother, I felt
angry, that she does not let me go anywhere, and then I lied and fled away. (Aukse)
Adolescence for me was a difficult time because my parents divorced. I stayed to live
with my father but we began to disagree with each other. I also disagreed with my
stepmother because she loved her children and I felt neglected. I did not want to stay
with her and was leaving home very often. I kept in touch with my mother, she took
me on weekends. I started to smoke with my friends in the yard. I had home arrest
very often because I did not return home on time my. (Petras)
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The interview data allow stating that the most important reasons leading
to drug abuse are insufficient attention in the family, feeling lonely and undervalued and sometimes loveless, so friends become extremely important and
their authority becomes an example.
According to Caplinskas (2012), during adolescence period parents’ influence may not reduce, peers’ influence becomes stronger and sense of community becomes important. Navaitis (2007) states, that during adolescence developmental period moral values are reviewed, parental authority is no longer important, peers and their authority become a desirable example.
We were spending our time and sipping beer cheerfully in the park with fiends and
one of them suggested trying amphetamine, at that time I did not know what it was,
they told me what effect will be. Friends taught me how to take, then I frightened,
but they quickly reassured me. (Rita)
It was Friday; we were spending time in the garden at my friend and tried amphetamine just for fun. Nobody had to coax me. (Petras)
My elder friend suggested me to try drugs and told me that would feel well. (Aukse)
Many of my friends have been used to take drugs. We were taking a dose even during
at school. (Aukse)
I was the youngest in the company of friends, bet I liked it. Friends were very important for me, nothing interested me, I liked to be in the centre of attention and
attention of guys. My whole life has been given to friends. (Rita)
My whole time has been give to friends and we always had what to do. (Petras)

It can be stated adolescents try drugs under friends influence, this fact is emphasized by many authors dealing with this topic. According to Ustilaite, Gudzinskiene,
Jakuciuniene et al (2007), the adolescent’s desire to keep up with friends, and
wish to be recognized in a certain group is very strong, relationships and identification with peers become extremely important. The adolescent wants to be
like everyone else, and be loved by everybody. Parent-child relationship quality
is the most important factor in regulating the peers’ influence. Drug use in adolescence is also determined by the growing in single parent families. Parental
divorce, incomplete family, weak emotional connection according to Caplinskas
(2010), do not teach the rebellious adolescent to overcome the difficulties independently and keep himself from various abuse. According to the authors drug
use consequences are social, psychological and medical and grow in proportion
to the frequency of use. The earlier abuse is started, the greater the harmful
effects to child’s development are likely to occur. Adolescents plunge into drugs
without considering anything, because addictive substances and their influence
on their internal state changes are important.
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We stopped buying alcohol and were taking powder. We were using relatively frequently. About a couple of times a week, and then every day and in higher doses. (Rita)
I used often, the doses were increasing, I did not return home at night. I liked the
action of drugs. (Aukse)

The adolescents who use addictive substances intensively face with the
problem of money and lack of it usually causes the beginning of criminal life.
Teachers told me that I would be expelled from school because of truancy, I liked to attend
school when I got drugs, in case I didn’t get them I didn’t want to go there. I needed money
for buying a dose of drugs, so had to pledge a golden ring or phone. (Aukse)
I almost did not attend school when I started to take drugs. At the beginning I was
expelled from one school because of non-attendance and antisocial behavior. In other
school I was a rare guest, but this school was juvenile school, so they didn’t expel me.
Later I studied in vocational school, but had not finished it… I managed where to take
money from, we were stealing and selling something. (Petras)
I played truant very often. And I didn’t return home. I was expelled from school not
only for non-attendance, but for inappropriate behavior as well. When I started to
study in the other school my behavior did not changed. All this lasted till I was appointed learning at home, then it was better for me, because I wasn’t at home very
often. The time that had to be spent for learning was spent with friends. I have not
finished school. (Rita)

The research revealed that all adolescents who used drugs had some
problems with school, family members and with the police.
I had problems with the police and was on trial. Then my mother found out that I was
taking drugs even she saw me doing this… (Rita)
I got acquainted with a man and he suggested me to earn, to sell drugs. I sold several
times the doses cheaper and clients started to ask me to sell them. Later I found out where
to get drugs for a better price and then hooked. I was selling drugs; somebody informed
the police and was followed. They arrested me once when we were smoking joints with
friends, then they took me home and searched there. After that I decided to flee away
from Lithuania, but I was caught and I was sent to prison for two years. (Petras)
I decided myself to sell drugs, through friends I found someone who allowed me to
sell drugs. Since then I have always had money, because there always were people
who wanted to buy. I loved it, it looked good then. I faced many times with the police.
I had run away from home. I know that my phone number was tracked. (Aukse)

Drug abuse is associated with and adolescents’ sexual life. Rita stated that
she felt more sexual and attractive, and Aukse liked the attention from guys’
side. When they experienced problems the girls received support and assistance
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from their family members, and Petras was influenced by external factors that
caused physical pain.
I easily stopped taking drugs because I found a boyfriend who didn’t use drugs. I was
taking drugs more and more rarely, and I had no cravings anymore. I think I was influenced to give up by my husband. (Aukse)
My mother was concerned a lot and she put me on treatment. When I was expecting
a baby I didn’t use, I was afraid for the baby, I wanted him to be healthy. I didn’t need
big help, because pregnancy stooped me from taking drugs. (Rita)
I was severe beaten by my friends so I didn’t want anything. They were beating me
and telling to give up. I could say they opened my eyes. When I was in prison, I considered everything and understood the problems, caused by taking drugs. (Petras)

It is possible to state that the greatest influence on refusing drug abuse is
made by family members, their support and encouragement for treatment, the
greatest motivation was a birth of a child, understanding and support of the
husband encouraged to reduce the use and give up completely.
Conclusions
Adolescence is one of the most problematic life stages. In this period is not only
natural human development, but also psychological changes take place. A teenager
chooses whom to communicate, friends, peer groups become the authority and
example. In this life stage adolescents want to try everything, to separate from their
parents, as well as not to be rejected by friends and to identify with them.
The reasons for drug abuse ‒ social milieu, family members’ occupation,
divorce, alcohol consumption, lack of attention and communication within the
family, adolescent’s curiosity, influence of friends, a desire to try and experience
everything, including effects caused by drugs, also a desire to forget failures,
suppress emotional stress, relax and not to lose friends.
Use of addictive substances caused conflicts in the family, non-attendance
of school, underachievement, early sexual intercourse and pregnancy, problems
with law institutions, and etc.
Respondents who used drugs now are clean. The major reasons for drugs
refusal are pregnancy and expecting a baby, the husband’s support and gradual
refusal of addictive substances, deterioration of health. One of external factors
is pain caused by people around.
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Features professional competence of psychologists
for working with autistic children
The paper presents a psychological rationale for training psychologists to interact with autistic children.
Keywords: autism; autistic children; ASD; future psychologists; professional
competency; interaction

Україна, як держава серйозно зацікавлена в міжнародній інтеграції в усіх
сферах розбудови нового громадянського суспільства і стояти осторонь від
ефективних соціально-психологічних процесів не бажає; більше того в царині спеціальної психології та корекційної педагогіки має надзвичайно потужну теоретико ‒ методологічну базу, яка, в свою чергу, забезпечує педагогічну теорію і практикою корекційно-педагогічними, психокорекційними
методами та прийомами роботи з аутичними дітьми.
Реалізація індивідуально-диференційованого підходу набуває в цьому
контексті найбільшої значущості. Одночасно виникає питання про спеціальну підготовку спеціаліста до індивідуальної роботи, розрахованої на застосування нової парадигми змісту професійної компетентності майбутнього психолога в системі корекційної роботи з аутичними дітьми.
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Виходячи з того, що аутистичні розлади представляють собою первазивний (проникаючий) тип порушень психічного розвитку компетенція
майбутнього психолога залежить від сформованості знань, умінь, навичок
в області психопатології, психології, логопедії, психокорекційної педагогіки
та спеціальних методик навчання та виховання дітей раннього, дошкільного та шкільного віку. Відповідно до цих областей знань психолог повинен
бути на достатньо високому рівні мотиваційної, виконавчої, емоційно-регуляторної та фахової готовності до виконання таких основних функцій: консультативної, діагностичної, прогностичної, освітньої, комунікативної, корекційно-педагогічної, психокорекційної, інклюзивної, абілітаційної, соціально-реабілітаційної тощо.
В умовах глобалізації, стрімкого інформаційного розвитку суспільства,
ринкової економіки відбувається зростання вимог до професійної компетентності та фаховості спеціалістів різних галузей. Не є винятком і професія спеціального (практичного) психолога. На сучасному етапі розвитку суспільства
змінюються акценти навчання студентів у вищих навчальних закладах
Так, збільшується складність професійно-психологічної діяльності фахівця, яка тепер пов'язана, насамперед, з постійним інтелектуальною і емоційною напругою, подоланням психологічних труднощів під час корекційної роботи з аутичними дітьми. Розвиток сучасної освітньої практики обумовлює
появу нових змістовних і процесуальних характеристик майбутньої контактної взаємодії з ними. Однак, заданий темп введення новацій в освітній процес далеко не завжди відповідає можливостям психолога в реальних умовах
роботи. Відтак, такі зміни тягнуть за собою потребу у формуванні якісно нових умінь, знань та навичок психологів, у підвищенні, розвитку та формуванні
нового рівня професійної психокорекційної компетентності.
Проблему професійної компетентності досліджували багато філософів, педагогів, психологів. Питання формування та розвитку професійної компетентності розглядаються в працях В. А. Адольфа (2000, 2001), Т. Г. Браже,
Е. Ф. Зеєра (2009), І. А. Зімнєй (2000), Н. В. Кузьміної, М. І. Лук'янової, А. К. Маркової (1987, 1993, 1996, 1998), А. М. Новикова, Г. С. Трофімової, Г. Бернгард,
В. Блума, Х. Маркуса, Р. Стернер (Введенский, 2004) та ін. Але незважаючи
на досить широку представленість досліджуваного феномена в науковій літературі, досі немає однозначності як у його операціоналізації, так і у визначенні його складу, а отже, і у виділенні шляхів його розвитку.
Таким чином, актуальність теми обумовлена недостатнім обґрунтуванням способів розвитку професійної компетентності спеціального психолога та все зростаючими вимогами психолого-педагогічної, корекційної та
соціальної практики в компетентних працівниках.
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Теоретична та методологічна основа дослідження: функціонально-діяльнісний (Н. В. Кузьміна, В. А. Сластенін, В. П. Симонов, Н. Ф. Тализіна, Р. К. Шакуров, А. І. Щербаков); аксіологічний; (К. А. Абульханова-Славська, Б. С. Гершунский, В. Г. Воронцова, Н. С. Розов) та особистісно-діяльнісний (М. Б. Есаулова, І. А. Колесникова, Ю. Н. Кулюткин, H. H. Лобанова, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, Н. А. Морєва, Г. Н. Прозументова, Е. А. Соколовська, Г. С. Сухобская,
Ю. І. Турчанінова) підходи до розуміння сутності компетентності; теорії розвиваючого навчання (В. В. Давидов, Л. В. Занков, Д. В. Ельконін) і діяльнісного підходу до спілкування А. А. Вербицький, В. С. Лазарєв, Е. Н. Смирнов,
А. А. Тюків, П. Г. Щедровицький).
Компетентність – це психологічний фактор, в який входять: вичерпні
знання предмета й об'єкта діяльності; вміння розібратися в будь-якому нестандартному питанні, що відноситься до цієї діяльності; вміння і здатність
пояснити будь-які явища, пов'язані з діяльністю; здатність точно оцінювати
якість роботи та її наслідки (Зеер, 2009, с. 120). Компетентність – це майстерність не стільки в сенсі виконання, скільки в сенсі організації і системного
розуміння всіх проблем, пов'язаних з діяльністю, вміння поставити завдання і здатність організувати вирішення конкретних проблем, що відносяться до виду діяльності, в якій дана людина компетентна. Професійна
компетентність – це головний когнітивний компонент підсистем професіоналізму особистості та діяльності, сфера професійного ведення, коло вирішуваних питань, система знань, що постійно розширюється, що дозволяють виконувати професійну діяльність з високою продуктивністю. Структура і зміст
професійної компетентності визначається специфікою професійної діяльності, її приналежності до певних видів (Зеер, 2009, с. 122).
Деякі дослідники (Л. І. Анциферова, Ю. В. Варданян, І. О. Колесникова,
Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, Є. І. Огарьов) розглядають професійну компетентність спеціального психолога, виділяючи психологічні, педагогічні та соціальні умови її становлення. Вони виділяють її як: сукупність професійних
якостей; як складну одиничну систему внутрішніх психічних станів і властивостей особистості фахівця, готовність до реалізації професійної діяльності
і здатність діяти; як здатність реалізовувати на певному рівні професійні та
посадові вимоги; як самоосвіту у професійній сфері; як стійку здатність до
діяльності зі «знанням справи»; як здатність до актуального виконання професійної діяльності (Зимняя, 2000, с. 25‒27).
Професійна психологічна компетентність – це здатність спеціального
психолога перетворювати спеціальність, носієм якої він є, в засіб формування особистості учнів з урахуванням обмежень та приписів, які накладаються на навчально-виховний процес вимогами педагогічної норми, в якій він
здійснюється (Генике, 2008, с. 50). З іншого боку, це поняття включає в себе
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знання, вміння, навички, а також способи і прийоми їх реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) особистості (Глуханюк, 2008, с. 90).
В. Н. Введенський вважає, що професійна компетентність психолога зводиться до набору знань, умінь і визначає необхідність і ефективність їх застосування в реальній освітній практиці (Введенский, 2004, с. 61). Т. Г. Браже визначає професійну компетентність як багатофакторне явище, яке включає
в себе систему знань, умінь педагога, його ціннісні орієнтації, мотиви діяльності, інтегровані показники культури (мова, стиль, спілкування, ставлення
до себе і своєї діяльності, до суміжних галузей знань). На думку Т. В. Добудько професійна компетентність педагога – це єдність його теоретичної
і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності (Вербова, Кондратьева, 1991, с. 25‒30).
Н. Н. Лобанова стверджує, що професійна компетентність – це ключове
поняття для характеристики педагогічної діяльності, яке визначає рівень педагогічної готовності до діяльності, є чинником збереження спрямованості діяльності. Системоутворюючим компонентом професійної компетентності є особистісний компонент, в якому на перший план висуваються якості, які забезпечують рішення педагогічних завдань на рівні соціально-моральної відповідальності, а пріоритетними в структурі базового компоненту є психолого-педагогічні, соціокультурні знання педагога (Густокашина, 2007, с. 50‒51).
У динаміці розвитку професійної компетентності спеціального психолога можна виділяти наступні стадії: стадію допрофессіоналізму, коли людина вже працює, але не володіє повним набором якостей справжнього професіонала, а результативність її діяльності недостатньо висока; стадію власне
професіоналізму, коли людина стає професіоналом, демонструє стабільно
високі результати; ця стадія включає в себе сукупність послідовно змінюють
фаз, кожна з яких характеризується показниками, що відповідають вимогам
певних внутрішніх і зовнішніх критеріїв; стадію суперпрофесіоналізму, чи
майстерності, коли людина наближається до «акме» – вершини професійних
досягнень; стадію «післяпрофесіоналізму» (людина може виявитися «професіоналом у минулому», «екс-професіоналом», а може виявитися порадником, учителем, наставником для інших фахівців) (Реан, 1994, с. 48‒50).
Критерії професіоналізму, тобто показники, на основі яких можна судити про рівень професіоналізму, можуть бути двох видів (Дружилов,
2005): зовнішні по відношенню до людини (об'єктивні) і внутрішні (суб'єктивні). У першу групу критеріїв входять такі показники результативності діяльності, як кількість і якість виробленої продукції, продуктивність і т.д. У другу
групу критеріїв оцінки рівня професіоналізму включають: а) професійно важливі якості; професійні знання, вміння та навички; б) професійну мотивацію;
в) професійну самооцінку і рівень домагань; г) здатність до саморегуляції
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і струсостійкість; д) особливості професійного взаємодії. В якості критеріїв
результативності можливе використання і додаткових показників, що відображають специфіку конкретної професії.
Компетентність – багаторівневе утворення з компонентами когнітивного, експресивного та інтерактивного характеру. Це складна єдина система внутрішніх психологічних складових і властивостей особистості фахівця, що включають в себе знання та вміння. Є зв'язок і з глибинними властивостями особистості – з потребою в спілкуванні, упевненістю в собі і самооцінкою. Компетентність включає в себе такі характеристики, як кількість
і якість вирішених завдань, результативність та успіх у проблемних ситуаціях. Сюди додається і знання наслідків застосування конкретних способів
впливу і їх ефективності. Компетентність має і свої функції: пізнавальну, регулятивну, функцію контролю та оцінки, самооцінки.
В цілому професіонала можна охарактеризувати як людину, яка: опановує нормами професії в мотиваційній та операціональній сферах; результативно і успішно, з високою продуктивністю здійснює свою трудову діяльність; слідуючи високим стандартам, досягаючи майстерності, володіє розвиненим професійним цілепокладанням, самостійно будує сценарій свого
професійного життя; стійка до зовнішніх перешкод, прагне до розвитку
своєї особистості та індивідуальності засобами професії, збагачує досвід
професії оригінальним творчим внеском, сприяє підвищенню соціального
престижу даної професії в суспільстві, інтересу до неї.
Як відзначають дослідники проблеми, професійну компетентність спеціального психолога правомірно розглядати як високий рівень його підготовленості, обумовлений знанням стратегії продуктивної педагогічної діяльності, її структурних елементів, що взаємодіють між собою і критеріїв для вимірювання ступеня її продуктивності. Це відповідні знання і досвід спеціального психолога, здатного прогнозувати можливі результати, діагностувати їх,
аналізувати педагогічну ситуацію і моделювати більш ефективну систему дій
у процесі досягнення шуканих результатів, коригувати власну діяльність та
обґрунтувати шляхи її подальшого вдосконалення (Попова, 2000, с. 50‒53).
Дане визначення професійної компетентності спеціального психолога характеризує її як атрибут нормативно певної практичної педагогічної
діяльності. Зміна позиції педагога з предметної педагогічної на поліпредметну (психологічна, педагогічна, конструкторська, проектувальна, управлінська) позицію в цілісному освітньому процесі передбачає розгляд професійної компетентності спеціального як учасника «педагогічного виробництва», сфери освітньої діяльності. Професійна компетентність тут розглядається
як багаторівнева система, що включає спеціальну, кваліфікаційну (рефлексивну) та організаційно-діяльнісну компетентність. Вона характеризується «як
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результат освоєння спеціальної (практичної) діяльності, її критеріального
аналізу та механізму розвитку в процесі професійної освіти та становлення
професіоналізму в практичній діяльності (Нестеров, 2003, с. 66‒67).
Так, професійна компетентність є атрибутом повної технологічної схеми
професійної діяльності, що складається в самостійному виборі і побудові абстрактних норм діяльності (підходів, принципів, цінностей, цілей) на основі
системного аналізу соціокультурної ситуації та педагогічної дійсності, створення ідеальних і конкретних проектів навчального процесу на основі інтерпретації абстрактних норм, розробці методичних засобів для їх реалізації,
практичному втіленні розроблених проектів і рефлексії педагогічного процесу
і його результатів. Професійно-компетентною є така праця спеціального психолога, в якій на досить високому рівні здійснюється психологічна діяльність,
психологічна взаємодія, реалізується особистість психолога і в якій досягаються хороші результати навчання, виховання і розвитку особистості дитини.
Узагальнюючи, можемо сказати, що для формування та розвитку високого рівня професійної компетентності спеціальних (практичних) психологів
важливими є наступні фактори: розвиток уміння налаштовуватися на успіх, на
досягнення намічених планів і цілей; розвиток здатності брати на себе відповідальність за свою мотивацію до життя, до роботи. Чим більшою мірою відчуваєш себе господарем свого становища, тим вище вмотивованість і задоволеність; розвиток уміння визначати пріоритети своїх цілей, які для людини
в різний час можуть вибудовуватися в різну за значимістю шкалу. Уміння ставити
перед собою чіткі і ясні цілі, а потім планувати їх досягнення робить людину
процвітаючою в житті; розвиток уміння аналітично ставитися до криз, сприймати їх як необхідний етап розвитку, особистісного зростання; розвиток уміння
доводити почате або задумане до кінця, не відступати від бажаного, запланованого; розвиток уміння поважати себе, намагатися собі подобатися. Невпевненість у собі блокує соціальну активність (Талызина, 2001, с. 13‒17).
Для вирішення завдань підвищення ефективності педагогічного процесу в інклюзивній або спеціальній школі, слід виділити абстрактні теоретичні основи, перевести їх у форму проектів корекційної психолого-педагогічної педагогічної діяльності, організувати освоєння педагогами наукового
і практичного інструментарію їх реалізації, забезпечити управління реалізацією створених проектів та їх експертизу. Вирішення цих завдань передбачає наявність відповідної наукової, організаційно-управлінської та психолого-педагогічної компетентності педагогічного колективу, що в різних дошкільних, шкільних, навчально-реабілітаційних закладах здійснюють процес корекційної допомоги дітям зв спектром аутистичних розладів.
В якості основних засобів досягнення цілей спеціальної та інклюзивної освіти освіти виступають його зміст, технології, а також професійна
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компетентність спеціального психолога. У нових умовах слід переглядати
зміст професійної компетентності, розвивати його. Чітке розуміння мети
цієї фахової категорії дозволить організувати адекватні цілі формування нової професійної компетентності форми методичної та науково-методичної
діяльності в школі, організувати реалізацію системи заходів щодо формування та стимулювання розвитку професійної компетентності. Сутність поняття «формування» правомірно визначати як створення, складання, організацію, надання певної форми, закінченості (Глуханюк, 2000, с. 84).
У сучасних умовах формування професійної компетентності спеціального психолога в системі підвищення кваліфікації є одним з фундаментальних базових компонентів їх професійної підготовки та обумовлено синтезом
професійних знань (гносеологічний компонент), ціннісних відносин (ціннісно-смисловий компонент) і спеціальних умінь (діяльнісний компонент).
Так, гносеологічний компонент професійної компетентності сучасного
спеціального психолога включає: знання теоретичних і методологічних основ певних наук; знання історії та філософії науки; знання психолого-педагогічних основ сучасної школи; знання сучасних інформаційних технологій;
знання вимог, що пред'являються до сучасного спеціального психолога;
знання нормативних документів, які стосуються підготовки педагогічних кадрів; широта і глибина додаткових знань.
Ціннісно-смисловий (особистісний) компонент професійної компетентності спеціального психолога включає: готовність до прояву особистої ініціативи; ціннісне ставлення до професії; готовність працювати в групі; ціннісне відношення до подій, до людей, до себе.
Діяльнісний компонент (уміння) професійної компетентності спеціального психолога включає такі вміння: гностичні; аналітичні; проектувальні;
комунікативні; конструктивні; креативні, інформаційні та інші.
Основними шляхами підвищення, формування та розвитку рівня професійної компетентності спеціального психолога є розвиток загальносоціальної і особистісної значимості формованих знань, умінь, навичок, якостей і способів продуктивної діяльності. Також важливим є чітке визначення цілей професійно-особистісного вдосконалення, що виражається у поведінкових та оціночних термінах. Важливо виявити певні компетенції, які також є цілями розвитку особистості, формувати компетенції як сукупність смислових орієнтацій,
що базуються на осягненні національної та загальнолюдської культури.
Важливим для формування професійної компетентності є наявність чіткої системи критеріїв вимірювання, які можна обробляти статистичними методами, надання психологічної підтримки спеціальним психологам та створення для них ситуації успіху, створення ситуацій для комплексної перевірки
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умінь практичного використання знань та набуття цінного життєвого досвіду;
індивідуалізація програми вибору стратегії для досягнення мети.
О.Г. Красношликова виділяє наступні основоположні принципи формування педагогічної компетентності педагогів: принцип диверсифікації –
різноманіття, варіативність послуг, форм, рівнів підвищення професійної
компетенції; принцип особистісно орієнтованого підходу – облік запитів,
потреб, а також індивідуального рівня розвитку професійної компетентності кожного педагога; принцип оптимальності форм, методів і змісту безперервного розвитку професійної компетентності; принцип відкритості та доступності – свобода вибору індивідуального шляху вдосконалення професіоналізму, форм і зміст, місця навчання, можливості переходу з однієї освітньої системи в іншу (Семіченко, 2004, с. 60).
На основі цих принципів розроблено такі підходи до розвитку професійної компетентності спеціального психолога. Перший підхід – безперервний науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагога через надання підтримки методичним об'єднанням, окремим педагогам в організації та змісті діяльності на рівні навчального закладу; задоволення освітніх
потреб педагогів з урахуванням педагогічного стажу, рівня сформованості професійної компетентності індивідуальних запитів особистості педагога.
Другий підхід – розвиток професійної компетентності через курси підвищення кваліфікації без відриву від виробництва. Цей варіант спрямований на задоволення потреб педагогів, орієнтованих на отримання документа державного зразка про підвищення кваліфікації. Дана форма може бути
реалізована муніципальними методичними службами на підставі договорів з установами, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації.
Цей варіант розвитку професійної компетентності дозволяє вирішити
основну проблему в проходженні курсів підвищення кваліфікації з відривом від виробництва – зрив навчального процесу.
Третій підхід – задоволення специфічних освітніх потреб, заявок на
роботу з провідними вченими через курси (короткострокові) із запрошенням таких вчених.
Четвертий підхід – реалізація накопичувальної системи підвищення,
враховує індивідуальну освітню програму педагога і заснованої на блочномодульному підході (Бездухов, Мишина, Правдина, 2001, с. 56‒58).
Під педагогічним спілкуванням розуміють професійне спілкування
викладача з учнями на уроці і поза ним, спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату, а також на іншого роду психологічну оптимізацію навчальної діяльності і відносин між педагогом і учнем і виконує
певні педагогічні функції (Вербова, Кондратьева, 1991, с. 54).
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Педагогічне спілкування характеризується потрійною спрямованістю
(на навчальну взаємодію, на учнів і на предмет вивчення) і потрійною орієнтованістю його суб'єктів (особистісна, соціальна та предметна).
Педагогічне спілкування – це також і сукупність засобів і методів, що
забезпечують реалізацію цілей і завдань виховання і навчання і визначають
характер взаємодії педагога та учнів.
Дослідження в області педагогічної психології показують, що значна частина педагогічних труднощів обумовлена не стільки недоліками наукової
і методичної підготовки педагогів, скільки деформацією сфери професійнопедагогічного спілкування та контактної взаємодії. Остання, набуває важливого значення в контексті соціально-психологічного становлення особистості
аутичних людей. Досягнення позитивного результату спілкування і контактної
взаємодії спеціального психолога з аутичною дитиною пов'язане із накопиченням і правильним узагальненням інформації один про одного, залежить
від рівня розвитку комунікативних умінь фахівця, його здатності до емпатії та
рефлексії, до спостережливості, «сенсорної гостроти», встановлення контактної взаємодії і вміння враховувати репрезентативну систему співрозмовника,
залежить від уміння слухати, розуміти дитину, впливати на нього за допомогою переконання, навіювання, емоційного зараження, зміни стилів і позицій
спілкування, вміння долати маніпуляції та конфлікти. Важливу роль відіграють
психолого-педагогічна компетентність педагога в області психологічних особливостей і закономірностей спілкування, комунікативної взаємодії.
Виділяють також три функції педагогічного спілкування: навчальна –
це провідна функція, але в той же час є лише частиною багатосторонньої
взаємодії вчителя та учнів. Вона виробляється в спеціально організованому
процесі будь-якого рівня системи освіти – дошкільному, шкільному, вузівському; виховна – забезпечує процес морального виховання; функція фасилітації – полягає в тому, що вчитель допомагає учневі виразити себе. Зацікавленість педагога в успіху учня, доброзичлива, підтримуюча контакт атмосфера спілкування полегшують педагогічну взаємодію, сприяють самоактуалізації учня і його подальшому розвитку (Маркова, 1993, с. 68‒70).
Серед професійно-важливих якостей педагогічного спілкування виділяють наступні: інтерес до людей і роботи з ними, наявність потреби і умінь
спілкування, товариськість, комунікативні якості; здатність до емпатії і розуміння людей; гнучкість, оперативно-творче мислення, що забезпечує
вміння швидко і правильно орієнтуватися в мінливих умовах спілкування,
швидко змінювати мовний вплив залежно від ситуації спілкування, індивідуальних особливостей учнів; вміння відчувати і підтримувати зворотний зв'язок у спілкуванні; вміння керувати собою, керувати своїми психічними станами, своїм тілом, голосом, мімікою, уміння управляти настроєм, думками,
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почуттями, вміння знімати м'язові зажими; здатність до спонтанної комунікації; вміння прогнозувати можливі педагогічні ситуації, наслідки своїх впливів; добре розвинені вербальні здібності: культура, розвиненість мовлення,
багатий лексичний запас, правильний відбір мовних засобів; володіння мистецтвом педагогічних переживань, які являють собою сплав життєвих, природних переживань педагога і педагогічно доцільних переживань, здатних
вплинути на учнів в необхідному напрямку; здатність до педагогічної імпровізації, вміння застосовувати все розмаїття засобів впливу (переконання, навіювання, зараження, застосуванням різних прийомів впливу).
Ефективність педагогічного спілкування визначається особистісними
якостями вчителя та психолога. Серед них можна виділити чотири групи:
• комунікативні,
• індивідуально-особистісні,
• соціально-психологічні,
• морально-етичні.
Серед показників особистісного плану найбільше значення мають комунікативні схильності, здібності, знання, вміння, навички спілкування. Безумовно, на результативність психологічного спілкування впливають такі
показники індивідуально-особистісного плану, як інтереси, схильності, рівень підготовленості, звички вчителя і учня (Митина, 1994, с. 146‒147).
У деяких дослідженнях відзначається зв'язок ефективного пізнання особистості учня з індивідуально-психологічними особливостями психолога, наприклад такими, як інтроверсія, екстраверсія, емоційна стабільність. В цілому
педагоги-інтроверти більш повно і адекватно відображають особистість учня
в порівнянні з педагогами-екстравертами. Ті спеціалісти, які не пов'язують
своє професійне вдосконалення з розвитком самовпевненості (а наближаючись до свого ідеалу професіоналізму, прагнуть стати менш самовпевненими), дають більш позитивну оцінку особистості учня. І навпаки, чим більше
педагог пов'язує своє професійне самовдосконалення з підвищенням самовпевненості, тим частіше він дає в цілому негативні оцінки особистості учня.
У психолого-педагогічній літературі зазначається ряд і інших якостей
особистості психолога, важливих для спілкування. Серед них можна назвати наступні: прямий і променистий погляд, голос, багатий в тембровому
відношенні; імпровізаційний розум; емпатія (здатність поставити себе на
місце іншого); доброзичливість; автентичність (вміння бути собою); ініціативність у спілкуванні; безпосередність; прагнення до самопізнання.
Однією із важливих якостей педагога є вміння організовувати тривалу
і ефективну комунікативну взаємодію з дітьми. Дане вміння зазвичай пов'язують з комунікативними здібностями психолога та педагога. Володіння
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професійно-педагогічним спілкуванням – найважливіша вимога до особистості педагога в тому її аспекті, що стосується міжособистісних взаємин. Комунікативні здібності, які проявляються в педагогічному спілкуванні – це
здібності до спілкування, специфічним чином виступаючі в сфері педагогічної взаємодії, пов'язаної з навчанням і вихованням дітей.
Виходячи з трьох сторін спілкування (комунікативної, перцептивної та
інтерактивної) можна виділити три групи базових комунікативних умінь педагога: вміння міжособистісної комунікації (вміння передавати навчальну інформацію; вміння користуватися вербальними і невербальними засобами
передачі інформації; вміння організовувати і підтримувати педагогічний діалог; вміння активно слухати учня); вміння сприйняття і розуміння один одного (вміння орієнтуватися в комунікативній ситуації педагогічної взаємодії;
вміння розпізнавати приховані мотиви і психологічні захисту учня; вміння розуміти емоційний стан учня); вміння міжособистісної взаємодії.
Можемо стверджувати, що засадничими для розвитку та формування
професійної компетентності спеціальних (практичних) психологів є розвиток уміння налаштовуватися на успіх, на досягнення намічених планів і цілей; здатності брати на себе відповідальність за свою мотивацію до життя,
до роботи; визначати пріоритети своїх цілей, які для людини в різний час
можуть вибудовуватися в різну за значимістю шкалу; аналітично ставитися
до криз, сприймати їх як необхідний етап розвитку, особистісного зростання; доводити почате або задумане до кінця, не відступати від бажаного,
запланованого; поважати себе, намагатися собі подобатися, тому що невпевненість у собі блокує соціальну активність.
Таким чином, на основі аналізу літератури формування професійної
компетентності спеціального (практичного) психолога має базуватись на таких принципах: принцип диверсифікації – різноманіття, варіативність послуг, форм, рівнів підвищення професійної компетенції; принцип особистісно орієнтованого підходу – облік запитів, потреб, а також індивідуального
рівня розвитку професійної компетентності кожного педагога; принцип оптимальності форм, методів і змісту безперервного розвитку професійної
компетентності; принцип відкритості та доступності – свобода вибору індивідуального шляху вдосконалення професіоналізму, форм і зміст, місця навчання, можливості переходу з однієї освітньої системи в іншу.
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The influence of social problems solving strategy on shaping the social
policy of local governments. On the example of the city Sieradz
Present social policy implemented in local governments must be based on diagnosing social problems that happen there and adjusting them to changes
that happen in the surroundings. Strategic managing is crucial in this situation
and it is based on study, realization and monitoring assumed goals, which aim
at removing or at least reducing social problems that might occur. Social problems solving strategy plays basic role on the level of local managing. It defines
the mission and sets the strategic goals and the actions that should help to
solve many of social problems and reduce the social consequences of social
matters, if they were to be implemented. Constant monitoring of executed
tasks should also contribute to changing the local social policy.
Keywords: social policy; strategy; social problems; monitoring; evaluation

Wstęp
Samorządy lokalne działające w warunkach gospodarki rynkowej, cechującej się dużą dynamiką zmian i niepewnością co do ich kierunków, muszą posiadać
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zdolność do wczesnego rozpoznawania zagrożeń i dostrzegania pojawiających
się szans. W takich warunkach istotnego znaczenia nabiera zarządzanie strategiczne, które, oparte na opracowywaniu, wdrażaniu i kontroli realizacji planów
strategicznych, umożliwia dostosowanie funkcjonowania jednostek terytorialnych
do zmian zachodzących w otoczeniu. Zarządzanie to wymaga od osób i instytucji
zarządzających poza właściwym zarządzaniem posiadanymi zasobami odpowiedniego przygotowania, zaplanowania i wpisania się w zmiany zachodzące w środowisku, na rzecz którego pracują. W związku z takim pojmowaniem tej zależności
trzeba brać po uwagę, że zarządzanie i planowanie strategiczne musi być realizowane w samorządach, chociażby z uwagi na możliwość koordynowania określonych działań oraz podejmowania interwencji w obszarach, które uznane zostaną
za zagrożone (Przywojska, 2014, s. 89). Na poziomie zarządzania lokalnego (miejskiego lub powiatowego), w zakresie polityki społecznej, podstawową rolę wśród
tego typu planów pełni strategia rozwiązywania problemów społecznych. Ma ona
za zadanie zintegrowane planowanie społeczne oraz określenie sposobu osiągania
wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju i integracji.
Dzięki strategii możemy osiągnąć racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa ona misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Jest to
dokument, który stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów
interwencji społecznych mających przyczynić się do poprawy warunków życia
mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej. Według Paula Spickera (2014, s. 163) strategię traktujemy jako „model podejmowania decyzji”,
i jej zadaniem jest odzwierciedlanie przyjętych stanowisk lub zamiarów. Zamiary
te mogą być nastawione na realizację podobnych celów, np. „walka z ubóstwem,
promocja wzrostu gospodarczego, propagowanie opieki zdrowotnej”.
Obowiązek opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych
wynika wprost z artykułu 16b i 17 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Ustawa, 2004). Wynika z niego, że gmina i powiat opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych. Strategia ta musi zawierać przede
wszystkim: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym
strategią oraz określać cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposób realizacji strategii oraz jej ram finansowych oraz
wskaźniki realizacji działań (Ustawa, 2004, art. 16, 17). O tym, że nie jest to swobodny wybór, mówi wspomniany art. 17, w którym ustawa nakłada na samorządy obowiązek opracowania „i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
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celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka” (Ustawa, 2004,
art. 17). Analogicznie taki sam obowiązek nakłada ustawodawca na samorządy
powiatowe. Uwzględniając zakres zadań nakładanych na powiaty, omawiane dokumenty będą się różniły określonymi zadaniami i kręgiem odbiorców, do których czy na rzecz których działania będą podejmowane. Kształt powiatowej strategii określa art. 19 ustawy o pomocy społecznej, z którego dowiemy się, że
do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. (Ustawa, 2004, art. 19)

Ponadto gminy aplikujące o pozyskanie środków zewnętrznych na poszerzenie
działalności i dotarcie z ofertą do większej liczby odbiorców lub zwiększenie
liczby działań skierowanych na aktywizację zawodową czy społeczną często muszą wykazać się posiadaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Obowiązek, jak zostało to określone powyżej, wynika wprost z przepisów
ustawy, jednak w trakcie tworzenia dokumentu konieczne jest, aby uwzględniać
w nim wszystkie akty prawne (zarówno te ustanawiane na szczeblu centralnym,
jak i te ustanawiane na szczeblu lokalnym), które określają uprawnienia (do szeroko rozumianego wsparcia materialnego i niematerialnego) oraz określające
działania mające zapobiegać negatywnym zjawiskom. Należy pamiętać, że prawidłowo przygotowana strategia, jak i inne programy profilaktyczne, musi być poprzedzona starannie przeprowadzonym badaniem grupy społecznej, do której kierujemy działania i sporządzeniem diagnozy, na podstawie której określone zostaną
cele i zadania nakierowane na rozwiązanie zdiagnozowanych dysfunkcji. W kolejnym rozdziale szerzej zostaną omówione zasady przygotowania diagnozy.
W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, cele, zadania i uprawnienia
wskazane w dokumencie opracowywane muszą być m.in., poza wspomnianą
ustawą o pomocy społecznej, zgodne z innymi aktami, w zależnościom zdiagnozowanych problemów, np. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czy też Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”. Należy również pamiętać o przyjętych programach profilaktycznych, dokumentach diagnostycznych i analizach z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej określających cele strategiczne oraz działania, które mogą przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców. Mowa
tu m.in. o diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych, programach przeciwdziałania
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narkomanii, czy również Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
1. Strategia
Dla zobrazowania struktury dokumentu oraz wskazania przykładowych założeń z niego wynikających zostanie w niniejszym opracowaniu przedstawiona
przykładowa strategia. Z uwagi na to, że autor niniejszego opracowania związany
jest zawodowo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu, analizie
poddana zostanie przyjęta i realizowana tam Strategia rozwiązywania problemów
społecznych Miasta Sieradza na lata 2014–2020. W pracach nad tym dokumentem
uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, policji i sądownictwa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościoła, mieszkańcy miasta oraz eksperci.
Dokument ma charakter kilkuletni, został przygotowany na lata 2014‒2020.
Strategia składa się z trzech zasadniczych części, tj. części wprowadzającej,
diagnostyczno-analitycznej i programowej.
Część wprowadzająca zawiera informacje na temat organizacji strategii
oraz uwarunkowań zewnętrznych (prawnych i strategiczno-programowych) tworzenia dokumentu.
Część diagnostyczno-analityczna zawiera ogólne informacje dotyczące
miasta oraz diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście, która została
oparta na badaniu źródeł zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców, identyfikacji mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego
systemu polityki społecznej (SWOT), a także analizie ankiet, skierowanych do
przedstawicieli funkcjonujących w mieście placówek oświatowych oraz reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy).
W części programowej znajdziemy najważniejsze założenia polityki społecznej miasta na objęte dokumentem lata. Są one ujęte w formie misji, celów
strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań. W części programowej
są również wskazane podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji, źródła finansowania i czas realizacji wyznaczonych w dokumencie działań.
Ponadto przedstawione są ramy finansowe strategii, prognoza zmian oraz informacja na temat sposobu wdrożenia dokumentu oraz prowadzenia monitoringu
jego realizacji. Dla realnej oceny stopnia wdrożenia dokumentu jest przygotowany wykaz wskaźników monitoringowych.
Na podstawie przeprowadzonego badania, o którym mowa w części diagnostyczno-analitycznej określonych zostało pięć obszarów, w których należy podjąć
interwencję społeczną. Wskazane one zostały w postaci celów strategicznych oraz
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przypisanych do nich celów operacyjnych, dzięki którym możliwe jest doprecyzowanie sposobu realizacji głównych celów strategicznych.
Dominujące problemy zdiagnozowane w Sieradzu podzielone zostały na
następujące obszary:
• ubóstwo, bezrobocie i bezdomność,
• problemy występujące w rodzinach,
• starzejące się społeczeństwo i związane z tym konsekwencje,
• poziom bezpieczeństwa w mieście,
• konieczność rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego.
Dla tak zdiagnozowanych potrzeb opracowane zostały wspomniane cele
strategiczne i operacyjne, kierunki działań do celów operacyjnych, czas realizacji
działań, podmioty odpowiedzialne za realizację oraz partnerzy, źródła finansowania działań a także wskaźniki monitoringowe oraz prognoza zmian, które wykorzystywane są do badania efektywności podejmowanych działań.
Określone one zostały następująco:
1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie
ich skutkom. Jest to cel strategiczny, którego realizacja możliwa jest poprzez niżej wymienione cele operacyjne:
• Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego.
• Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy.
• Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.
2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. Również wspierany poprzez cele operacyjne:
• Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania.
• Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie.
• Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju.
• Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.
3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania
oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. Podobnie, jak w punktach
1 i 2 uszczegółowieniem celu strategicznego są cele operacyjne:
• Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im właściwej opieki.
• Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście:
• Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich.
• Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego:
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•
•

Doskonalenie kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej.
Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego (Strategia, 2014).

Każdy z pokazanych celów strategicznych realizowany jest poprzez cele
operacyjne oraz kierunki działań do celów operacyjnych, co ułatwia pracę nad
zdiagnozowanym w dokumencie problemem społecznych i jednocześnie daje
możliwość kompleksowego lub przynajmniej dokładniejszego dotarcia do zagrożonego obszaru. Taki układ dokumentu, poprzez swoją przejrzystość, w znaczny
sposób przyczynia się do precyzyjniejszej analizy zrealizowanych (lub nie) zaplanowanych działań, co wykazane musi być na etapie monitoringu i ewaluacji, o czym
szerzej w dalszej części opracowania.
2. Diagnoza
Mówiąc o strategii należy mieć na uwadze długofalowe działanie mające
na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. Działania te muszą być zaplanowane, a podstawą ustalania kierunków działania, celów, zadań i sposobów ich
realizacji jest diagnoza zjawisk i zagrożeń. Helena Radlińska określa diagnozę
jako rozpoznanie w poszczególnych sytuacjach skali zjawiska, przyczyn badanego
stanu, ocenę jego objawów i możliwości przemian1. Bez prawidłowo przeprowadzonego badania wyznaczone cele oraz określona grupa odbiorców może być
dobrana niestarannie, co w konsekwencji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w postaci usunięcia lub ograniczenia niepokojących zjawisk.
Planowanie strategiczne dla potrzeb gminy lub powiatu można określić jako systematyczne,
ciągłe działania, podczas których samorząd przewiduje i planuje przyszłość, analizuje zmiany
zachodzące w otoczeniu, obiera priorytetowe cele rozwoju, określa odpowiednie etapy
i procedury ich realizacji oraz realne środki ich osiągnięcia. (Przywojska, 2014, s. 86–87)

Tworząc dokumenty strategiczne, przyjmuje się, że proces ich realizacji ma
charakter długookresowy i zakłada rozwiązanie określonych, zdiagnozowanych
problemów, które w danej społeczności lub na danym terenie występują.
To właśnie z dobrze przygotowanej diagnozy wynikać mogą problemy, a co za
tym idzie sposób ich rozwiązania. Diagnoza jest początkowym etapem tworzenia
strategii. Jest to etap rejestracji i gromadzenia danych, które wykorzystane zostaną
1

Helena Radlińska (1879–1954) profesor pedagogiki społecznej, teorii, metodologii i organizacji pracy socjalnej, pracy kulturalnej, historii pracy społeczno – oświatowej. Była autorką
pierwszych oryginalnych prac z zakresu pedagogiki społecznej, inicjowała i prowadziła pierwsze badania z zakresu pracy socjalnej w Polsce.
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w trakcie realizacji dokumentu. Ich rzetelne przygotowanie w dużym stopniu wpływa
na jakość i powodzenie całej strategii. Diagnoza powinna odpowiedzieć na pytanie,
jaka jest aktualna sytuacja w obszarze, który objęty zostanie strategią lub programem profilaktycznym. Rozpoczyna proces konstruowania strategii lub programu
profilaktycznego. „Rozpoznanie powinno dotyczyć zarówno tych zjawisk, które przypuszczalnie nasilają pogłębianie się negatywnego zjawiska (np. wysoki poziom bezrobocia, brak perspektyw dla ludzi młodych), jak i takich, które prawdopodobnie
popyt ograniczają (np. łatwy dostęp do atrakcyjnych form” spędzania czasu – sport,
rekreacja, kultura itp.). „Do sporządzenia opisu należy wykorzystać informacje pochodzące z wielu źródeł, np. lokalnych organizacji, instytucji i służb, które zbierają
rozmaite informacje i dane na własny użytek” (Sierosławski, Zamecka, 2002, s. 74).
Możliwe jest także przeprowadzenie lub zlecenie przeprowadzenie badań własnych,
ale to może wiązać się ze zwiększeniem kosztów opracowania dokumentu. Korzyścią z takiego rozwiązanie może być jednak to, że dokument będzie najbardziej aktualny i uwzględniający dokładnie te dane, które są niezbędne. Zaznaczyć należy
jednocześnie, że nie można oczekiwać od prawidłowo sporządzonej diagnozy, że da
ona odpowiedź na pytanie, jak działać; z całą pewnością dowiemy się z niej co jest do
zrobienia (Sierosławski, Zamecka, 2002, s. 73). Z diagnozy dowiadujemy się, w jakich
obszarach występują dysfunkcje i jakie obszary muszą być objęte programem. Odpowiednie rozpoznanie problemów społecznych jest punktem wyjścia do właściwego przygotowania planu działania i co za tym idzie skutkować może osiągnięciem
zamierzonych rezultatów. Kształt działania w planowanym przedsięwzięciu należy
dostosować do lokalnych problemów (Wódz, Kowalczyk, 2014, s. 153).
Diagnoza grupy społecznej stanowi ocenę sytuacji. Jest to zebranie i podsumowanie wszystkich informacji, spostrzeżeń i wniosków uzyskanych na etapie
opisu i analizy. Ma na celu przygotować zarówno podmiot zajmujący się rozwiązaniem problemu jak i osoby narażone lub dotknięte problemem do sformułowania
obszaru problemowego, którym należy się zająć. Osiągnięcie powyższego ma służyć przezwyciężaniu trudności/problemów i poprawie jakości życia. Konstruując
diagnozę, opisujemy w niej co stanowi problem określonej grupy, jakie są przyczyny i źródło trudności, jaki wpływ ma sytuacja na funkcjonowanie tej grupy. Poza
tym należy określić, jakie są zasoby i możliwości oraz deficyty i ograniczenia.
Przedstawiony opis sposobu tworzenia diagnozy jest przykładowym, ale może
być traktowany jako wskazówka dla podmiotów lub osób, które zajmują się tworzeniem dokumentów strategicznych. Jedynie właściwie przeprowadzone badanie skutkować może ustaleniem właściwych kierunków działania i co za tym idzie, skutecznego
niwelowania dysfunkcji lub dysproporcji występujących w badanej społeczności2.
2

Omawiana Strategia rozwiązywania problemów społecznych sporządzona została przede
wszystkim na solidnie przygotowanej diagnozie. Jak zostało już wskazane w rozdziale 1.,
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3. Monitoring i ewaluacja
W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitoring, który pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą zakładane zmiany. Polega na systematycznym zbieraniu i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych
już zadań, a jego celem jest zapewnienie zgodności wdrażania zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami. Monitoring dostarcza również danych i informacji pozwalających na przeprowadzenie ewaluacji, która z kolei dotyczy oceny
jakości realizacji zapisów strategicznych w stosunku do wcześniejszych założeń.
Jej celem jest ciągłe ulepszanie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w oparciu o zapisy strategiczne.
Stałe gromadzenie i analizowanie informacji do celów kontrolnych i podejmowania decyzji jest jedną z głównych cech odróżniających monitoring od ewaluacji. Monitoring prowadzony jest nieustannie, natomiast ewaluacja przeprowadzana jest w określonych momentach. Monitoring realizacji zapisów strategicznych jest integralną częścią codziennego zarządzania. Informacje gromadzone w jego ramach pozwalają stosunkowo wcześnie zidentyfikować i rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie wdrażania dokumentu oraz ocenić postępy w jego realizacji w stosunku do wyznaczonych w nim celów.
Monitoring zapisów strategii rozwiązywania problemów społecznych polega
na systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działań w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się
poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie poszczególnych dolegliwości
społecznych. Całościowa ocena zapisów strategicznych wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi wartościami i zasadami.
Podobnie jak w przypadku innych dokumentów strategicznych, podstawowym narzędziem w procesie monitoringu zapisów strategii jest raport monitoringowy. Wskazuje on stopień wdrożenia dokumentu na danym etapie, stanowiąc
„Część diagnostyczno-analityczna zawiera informacje ogólne dotyczące miasta oraz diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście, która została oparta na badaniu źródeł
zastanych, tj. danych pozyskanych z instytucji i organizacji działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców, identyfikacji mocnych i słabych stron oraz
szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT), a także analizie ankiet, skierowanych do przedstawicieli funkcjonujących w mieście placówek oświatowych oraz reprezentantów środowiska lokalnego (liderzy lokalni, mieszkańcy)”. Diagnoza została przeprowadzona w następujących obszarach: infrastruktura techniczna, komunikacja i transport, demografia, gospodarka, rynek pracy, zasoby i warunki mieszkaniowe, bezdomność, edukacja,
kultura, sport i rekreacja, turystyka, sytuacja dziecka, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, sytuacja osób niepełnosprawnych, problemy uzależnień i przemocy w rodzinie, działalność organizacji pozarządowych.
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jednocześnie podstawę do podejmowania ewentualnych działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej bądź opracowanie nowej
strategii w bieżącym roku lub na lata następne. Raport zawiera ocenę skuteczności polityki społecznej prowadzonej w gminie. Jest dokumentem, który stanowi, w razie konieczności, podstawę do jej zmiany, tak by stała się bardziej racjonalna i wychodziła naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy.
Raport monitoringowy omawianej Strategii rozwiązywania problemów
społecznych Miasta Sieradza na lata 2014‒2020 został przygotowany w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.
Dokument składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje ocenę wdrożenia
poszczególnych działań wyznaczonych w ramach strategii, druga ma charakter
opisowy i zawiera podsumowanie dotychczasowego przebiegu wdrażania omawianych wcześniej zapisów strategicznych, natomiast w części trzeciej znajdziemy
rekomendacje stanowiące ewentualną podstawę do dokonywania modyfikacji
służących dostosowaniu dokumentu do aktualnych potrzeb lub problemów.
Do sporządzenia raportu w każdym samorządzie powoływany powinien być
przez prezydentów, burmistrzów lub wójtów zespół oceniający, którego zadaniem
ma być dokonanie oceny poziomu wdrażania zapisów strategicznych i na tej podstawie przygotowanie raportu monitoringowego. Oceny dokonane przez członków zespołu oceniającego mogą być uzupełnione o dane obiektywne, w postaci
wskaźników monitoringowych, pozyskane z instytucji i organizacji działających na
ocenianym terenie bądź obejmujących zasięgiem działania jego mieszkańców.
Dla odpowiedniego i obiektywnego dokonania oceny i przygotowania raportu właściwe jest, aby w jego skład weszli pracownicy jednostek podległych miastu/gminie, a także przedstawiciele innych podmiotów realizujących strategię i współuczestniczących w jej realizacji. Jest to o tyle istotne, że osoby te posiadają wiedzę
i doświadczenie związane z wykonywaniem pracy zawodowej lub społecznej, i z całą
pewnością będzie to cecha przydatna. Podobne rozwiązanie znajdziemy w przedstawianym jako przykład dokumencie realizowanym w Sieradzu. Zawarta w raporcie
skuteczność polityki społecznej prowadzona w mieście wraz z rekomendacjami
przekazywana jest prezydentowi miasta oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej.
To właśnie na podstawie wynikających z dokumentu wniosków oraz rekomendacji
i ewentualnych propozycji modyfikacji może się zdarzyć, że konieczne będzie dokonanie zmian w realizowanej polityce społecznej we wskazanych obszarach.
Rekomendacje, które kończą raport, stanowią podsumowanie pracy zespołu oceniającego i zawierają skonkretyzowane propozycje dotyczące sposobu
dalszego prowadzenia działań zapisanych w strategii.
Ewaluacja natomiast ma za zadanie potrzebę poprawy skuteczności, ulepszania i dążenie do zwiększenia efektywności działań zaplanowanych w dokumencie. Ciągłe gromadzenie informacji dotyczących stopnia realizacji założonych
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celów (z wykorzystaniem narzędzi monitoringowych) oraz właściwa analiza tych informacji daje możliwość dokonywania zmian oraz udoskonalania realizowanych zadań. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie odpowiedzi, czy określone cele zostały zrealizowane. Do badań efektywności podejmowanych działań służą wspomniane
wskaźniki monitoringowe. Dzięki nim i z ich wykorzystaniem badanie stopnia realizacji poszczególnych celów operacyjnych jest dokładniejsze i nie budzi wątpliwości.
Zakończenie
Przedstawione opracowanie w sposób bardzo syntetyczny ukazuje sposób
tworzenia dokumentów strategicznych. Nie zabrakło w nim również przykładowego dokumentu, dzięki czemu możliwe jest porównanie zagadnień teoretycznych i praktycznego ich wdrażania. Jak wynika z artykułu, gwarancją prawidłowej
realizacji polityki w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej w samorządach jest m.in. dokładne zapoznanie się z oczekiwaniami i problemami społeczności lokalnej oraz odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy podczas planowania działań ukierunkowanych na rozwiązywanie tych problemów. Z pewnością takie informacje będą przydatne podczas tworzenia dokumentów strategicznych, z pośród
których wskazać należy omawianą strategię rozwiązywania problemów społecznych. W każdym samorządzie, jak wynika z opracowania, realizowane są dokumenty strategiczne, których ocena musi być przeprowadzana przez instytucje je
realizujące. Regularne przeprowadzanie badania efektywności realizacji wskazanych w dokumencie celów służy ocenie skuteczności ich wdrażania, monitorowania zasadności ich kontynuacji i w razie konieczności wymusza zmianę. Omawiana
ocena skuteczności prowadzonych działań i na jej podstawie przygotowany raport
monitoringowy dają możliwość dokonywania modyfikacji ustalonych wcześniej
celów strategicznych. Może się bowiem okazać, że w efekcie realizowanej w samorządach polityce społecznej, a często realizowanej w oparciu o omawiane dokumenty, wskazane problemy przestają być istotne lub szereg działań prowadzonych w gminie doprowadził do ich rozwiązania. Przeprowadzane badania mogą
również ujawnić nowe, nie określone wcześniej zagrożenia. W każdym z tych przypadków niezbędne jest podejmowanie działań korygujących, prowadzących do
zmiany przyjętej strategii. Z całą odpowiedzialnością można przyjąć tezę, że strategie rozwiązywania problemów społecznych wpływają na politykę społeczną realizowaną w gminach, ponieważ ocena efektywności realizowanych przez nie celów daje możliwość dokonywania zmian oraz udoskonalania zadań.
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Numerous family in the era of contemporary transformations
The institution of the family seems to be the most representative and authoritative community of people where thought currents and social phenomenon of
contemporary times are focused like in the lens. In the course of reflection
about the dynamic structure of this institution, we can see the presentation of
the function of the family firstly captured and then presented planes of its analysis. The numerous family is particularly perceived as the community where all
the values are imparted and tradition is cherished. This renders that extremely
strong interpersonal relationships are created and they give a sense of security
and mutual solidarity. Both the process of development of the communication
in this type of family and propinquity of the members of the family in the psychological aspect not only integrate its unity but also protect the family effectively against some contemporary dangers such as: reduction of human’s attitudes and aspirations towards hedonism, utilitarianism and conformism. Finally,
it also causes positive impulse that leads to some actions which may create the
prospects of optimistic and full of hope world in the future.
Keywords: communication in the family; moral values sentimental and emotional bonds
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Rodzina jawi się niewątpliwie w ludzkiej historii jako najmniejsza, a zarazem najważniejsza komórka społeczna, która odgrywa fundamentalną rolę w życiu każdego człowieka. Jeden z wybitnych antropologów, Abel Jeanničre (1969),
przedstawił naukowy wywód wskazujący, że zarówno człowieczeństwo, jak również kultura mają swoje źródło w rodzinie, która z kolei najpełniej wyraża społeczną naturę człowieka.
Pomimo dostrzeganych deficytów, niedoskonałości tej struktury społecznej,
rodzina stanowi miejsce zachodzenia wszechstronnych więzi interpersonalnych
i międzypokoleniowych. Będąc zaś szczególnym miejscem tworzenia wspólnoty
osobowej, skupia w sobie bogaty świat relacji i osobowych powiązań z historią, kulturą, czy też stanowi ważne miejsce zetknięcia, a potem skonfrontowania się z osobowymi wzorcami i społeczno-obyczajowymi normami (Kocik, 2006, s. 58‒59).
Samo trwanie instytucji rodziny ‒ pomimo zawirowań i meandrów historii
tysięcy lat – wydaje się wskazywać, że jest to najbardziej ugruntowana i suwerenna wspólnota, niezwykle odporna na uzależnienia narzucane przez systemy
ideologiczne i stanowiąca fundament kultury, struktury i ładu świata społecznego. Współcześnie, na tle dynamicznie zmieniającego się świata, również małżeństwo i rodzina podlega radykalnym przeobrażeniom. Zmienia się model rodziny, zmieniają się wzorce powstawania rodzin, a także podejście do ich kryzysu
oraz erozji więzi i relacji (Muszyński, 2008). Pomimo potęgujących się zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń dotyczących funkcjonowania i trwania wspólnoty
rodzinnej, jak wskazują badania przeprowadzone w różnych częściach świata,
jest ona ‒ obok miłości i małżeństwa ‒ dla większości respondentów najważniejszą wartością w życiu (Bielan, 2004).
Życie w społeczeństwie otwartym, postrzegane w kontekście postmodernizmu, charakteryzuje się w przeważającej mierze przepływem idei, norm i wartości.
Atmosferę i klimat życia w ponowoczesnych społeczeństwach kreują nowe ideologie odznaczające się takim rysami, jak ekonomiczna racjonalność, autonomizacja
i indywidualizacja życia. Te tendencje i wpływy w istotny sposób oddziałują na tradycyjne poglądy, zachowania i wartości odnoszące się do sfery życia rodzinnego. Stąd
badacze podejmują starania, aby stworzyć nowe teorie w celu opisania i wyjaśnienia, także zmieniających się zachowań w tej dziedzinie (Tyszka, 2005a, 2005b).
Klasyczne ujęcie definicji rodziny podkreśla, że jest to legalna forma
związku mężczyzny i kobiety, zaś rodzina uwzględnia i poszerza się o posiadane
przez tę parę dzieci. Ta definicja zatem pomija inne formy związków. Współcześnie zaznacza się generalnie cztery sposoby definiowania rodziny: strukturalny,
funkcjonalny, inkluzyjny i uniwersalny. Podejście strukturalne koncentruje się na
składzie i członkostwie w grupie, natomiast funkcjonalne skupia uwagę na normatywnie zdefiniowanych celach oraz funkcjach i służy określeniu społecznych
oczekiwań odnoszących się do rodziny. Liberalne podejście, nazwane otwartym,
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kładzie nacisk na zaakcentowanie znaczenia relacji między członkami grupy rodzinnej, skupiając się przy tym na motywacjach i preferencjach jednostek uwikłanych w osobiste relacje, mające w konsekwencji prowadzić do wytworzenia
uczuć i więzi. Ta definicja wydaje się być bardzo pojemna znaczeniowo i ma wyraźnie charakter inkluzyjny. Wreszcie pojawia się także uniwersalne podejście
definiujące rodzinę i podkreślające, że jest to grupa pokrewieństwa normatywnie określona, która ma na celu wypełnienie zadań prokreacyjnych i socjalizacyjnych. Członkowie zatem rodziny połączeni są więzami pokrewieństwa określonymi przez małżeństwo. Definicja ta obejmuje dzieci adoptowane i poczęte w tym
związku (Kocik, 2006).
Jakkolwiek pojawiają się rozmaite alternatywne formy życia małżeńskorodzinnego i ich różnorodność bywa eksponowana (Slany, 2002), to typ rodziny
formalnej, monogamicznej nie znika, co więcej, jakość jej wewnętrznych relacji
posiada doniosłe znaczenie dla poszczególnych krajów, ale także dla ostatecznego kształtu i aksjologicznego wyrazu współczesnej globalnej, uniwersalnej kultury. Pomimo dokonujących się przemian, relacje rodzinne pozostają niezwykle
ważne dla większości ludzi w aspekcie trwałości i stabilności rodzinnego stadła
(Lewicka, 2015). Zauważono w socjologicznych dociekaniach, że rodzina wielokrotnie w historii powracała do równowagi po różnych ‒ wydawało się ‒ poważnych wstrząsach i odbudowywała swoją pozycję jako wspólnota odpowiedzialna
zarówno za reprodukcję czy socjalizację, jak również za przekazywanie dziedzictwa spuścizny kulturowej i duchowej (Dyczewski, 2003).
Współczesna rodzina przeżywa rozmaite trudności, staje w obliczu rozmaitych zagrożeń, zarówno wewnętrznych, jak również zewnętrznych. Dotykają w różnym stopniu, i są na nie narażone rodziny przynależące do poszczególnych grup,
kategorii czy typów (Mariański, 2000). W naszej analizie skoncentrujemy swoją
uwagę na rodzinach wielodzietnych, które na przestrzeni ostatniego pół wieku
uległy gruntownym przeobrażeniom w polskich realiach (Krajewska, 2012). Rodziny wielodzietne stanowią kategorię mniejszości rodzin w całokształcie wszystkich rodzin, mimo że w okresie powojennym zupełnie inaczej przedstawiały się te
proporcje. Drastyczne wręcz zmniejszenie dzietności rodzin wydaje się mieć ścisły
związek z opóźnianiem decyzji o zawarciu małżeństwa i urodzeniu pierwszego
dziecka, co z kolei wynika z przyznawania priorytetu karierze zawodowej i dążeniu
do osiągnięcia wysokiego standardu materialnego (Budzyńska, 2015). Z jednej
strony może to jawić się jako przejaw racjonalnego dążenia do zabezpieczenia spokojnego bytu rodzinie, z drugiej strony może być wyrazem ulegania wszechobecnym w kulturze tendencjom hedonistycznym i utylitarystycznym.
W niniejszej refleksji zostanie poświęcone sporo miejsca rodzinom wielodzietnym, aby móc uchwycić i podjąć próbę zaprezentowania ich adekwatnego obrazu, wolnego od stereotypów i krzywdzących uproszczeń przez pryzmat wiedzy
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pedagogicznej w kontekście obecnych, ale także dynamicznie rozwijających się
wielopłaszczyznowych, rodzinnych więzi (Kożuchowska, 2015). Znaczący impuls
dla podjęcie tej tematyki stanowi wciąż niski status rodzin wielodzietnych, w wielu
przypadkach wręcz balansowanie na granicy widocznego niedostatku i ubóstwa
(Forma, 2013). Czas pokaże, na ile projekt Rodzina 500+ stanie się trwałym czynnikiem istotnie wpływającym na poprawienie sytuacji ekonomicznej tych rodzin.
Pojęcie rodziny wielodzietnej na tyle uległo istotnym przeobrażeniom, że
obecnie za taką rodzinę uważa się rodziny mające troje i więcej dzieci, chociaż
w ujęciu demograficznym za wielodzietną uznaje się rodzinę mającą czworo
i więcej dzieci (Forma, 2010, s. 444). Język prawny ujmuje wolę polskiego prawodawcy, że wielodzietność łączy się z posiadaniem troje i więcej dzieci (Miruć,
2011, s. 24). W ujęciu natomiast pedagogicznym wielodzietność bywa odnoszona do rodzin mających liczne potomstwo. Rodziny wielodzietne są postrzegane pozytywnie, gdyż stanowią niewątpliwie gwarancję trwania społeczeństwa
przez wydatny przyrost naturalny. Dzieci w tych rodzinach uczą się funkcjonowania we wspólnocie rodzinnej jako namiastce życia społecznego, przystosowują
do życia w hierarchii rodzinnej, mając możliwość poznania swoich praw i obowiązków, co w przyszłości niewątpliwie ułatwi im adaptację do zmieniających się
warunków środowiskowych (Krajewska, 2012). W życiu rodzin wielodzietnych
mogą też ujawniać się negatywne aspekty funkcjonowania, takie jak niezaspokajanie niektórych potrzeb dzieci z racji braku czasu ich rodziców, którzy muszą
starać się zajmować w jakimś stopniu wszystkimi dziećmi. Również w wielu rodzinach dzieci starsze poświęcają – jak się wydaje ‒ za dużo czasu opiece nad
młodszym rodzeństwem. Stosunkowo często pojawiają się też problemy z zaspokojeniem potrzeb bytowych rodziny (Forma, 2013).
Warto w tym miejscu dokonać typologii rodzin wielodzietnych ze względu
na ich wydolność opiekuńczo-wychowawczą oraz możliwości zaspokajania potrzeb dzieci. Najpierw można wyróżnić rodziny, które świadomie podejmują decyzje o liczbie potomstwa, a ich możliwości materialne pozwalają na odpowiednie zaspokajanie podstawowych potrzeb członków rodziny (Krajewska, 2012).
Rodziny te mogą zatem prawidłowo wypełniać funkcje socjalno-bytowe i opiekuńczo-wychowawcze. Do drugiej grupy trzeba przypisać rodziny, w których rodzice właściwie wywiązują się z rodzicielskich ról, lecz ich dochody są niewystarczające, aby sprostać należytemu wypełnianiu funkcji socjalno-bytowych i edukacyjnych. Stąd konieczne jest wsparcie ze środków publicznych. Wreszcie do
trzej grupy trzeba zaliczyć rodziny wielodzietne, w których wielodzietność nie
jest wynikiem świadomych decyzji, a rodzice nie wywiązują się ze swoich ról rodzicielskich. Nie tylko brak środków materialnych, ale również inne czynniki powodujące dysfunkcjonalność powodują nieuchronną konieczność wszechstronnej pomocy tym rodzinom (Rutkowska, 2002).
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Więź rodzinna jako szczególny rodzaj relacji społecznej wiąże się z występowaniem jednocześnie kilku czynników. W pierwszym rzędzie jest procesem,
a samo jej istnienie i kształt stanowi ostateczny rezultat współdziałania, wzajemnej komunikacji i wzajemnych relacji. Niewątpliwie wskaźnikiem jakości więzi
jest emocjonalne ustosunkowanie się rodziców wobec dziecka, a także ich postawa wobec jego szeroko rozumianych potrzeb w zakresie biologicznym, psychologicznym i społecznym. Natomiast o więzi rodziców z dziećmi można wnioskować m.in. na podstawie wartości wspólnie uznawanych przez rodziców i dzieci.
Jako inny reprezentatywny wskaźnik traktujący o więziach jawi się stopień
współdziałania w wykonywaniu różnych czynności, a także zaangażowanie w wykonywanie określonych, rodzinnych zadań. Istotny element, który świadczy o istnieniu więzi, sprowadza się do dostrzeżenia i uchwycenia zmiany zachowań i postaw członków rodziny, mających stanowić efekt ich wzajemnego oddziaływania
i komunikacji (Zasańska, 2009).
Postrzegając funkcje realizowane przez rodzinę jako podstawę i dowód istnienia określonego rodzaju więzi, trzeba zauważyć, że faktycznie one istnieją,
gdy spełnianiu funkcji towarzyszy: chętne współdziałanie, aktywne uczestnictwo, wzajemna interakcja i świadomość doniosłości podejmowanych zadań.
Właściwa realizacja ról wewnątrz rodziny może wpłynąć na wytworzenie
w tej grupie społecznej więzi małżeńskiej, rodzicielskiej, braterskiej, partnerskiej, koleżeńskiej i przyjacielskiej. Analiza ról pełnionych przez poszczególnych
członków rodziny pozwala wnioskować o jakości więzi, przy czym jest ważną rzeczą, aby te role były akceptowane zarówno przez realizatorów, jak również obserwatorów. Drugim istotnym wskaźnikiem jakości więzi jest wspólna świadomość
akceptacji konkretnych, wyobrażeniowych modelów ról. Wreszcie niezwykle miarodajnym wskaźnikiem więzi jest system norm i wartości uznawanych i przestrzeganych w danej rodzinie. Dotyczy to zakresu norm religijnych, jak i obyczajowych
(Kotlarska-Michalska, 2002).
Doniosłym czynnikiem wskazującym na kształt więzi w rodzinie jest intencjonalne współdziałanie i współpraca mające ścisły związek z solidarną akceptacją
realizowanych ról oraz obrazem interakcji wewnątrzrodzinnych. Więź rodzinna
w porównaniu z innego typu więziami jest niewątpliwie bardziej złożona i wielopłaszczyznowa. Od strony formalnej w rodzinie ta więź jest niejako narzucona,
stąd też ujawnia się konieczność podejmowania systematycznych starań, aby mogła przekształcić się w autentyczną więź psychiczną (Harwas-Napierała, 2009).
Na płaszczyźnie teoretycznej wielodzietność powinna przyczyniać się do silniejszej niż w innych rodzinach więzi rodzicielskiej. Jak wskazują badania Nowackiej (2002), rodziny wielodzietne różnią się pod względem wypełniania funkcji socjalizacyjno-wychowawczej i pod względem organizacji życia domowego. Czynnikiem istotnie różnicującym wspomniane cechy rodziny okazało się wykształcenie
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ojców i matek. Badania wykazały, że ojcowie w rodzinach wielodzietnych w stosunkowo niewielkim stopniu włączają się w proces wychowawczy, a raczej głównie angażują się w zapewnienie rodzinie środków materialnych. Można to uzasadniać ekonomiczną koniecznością, ale i rodzajem ucieczki od codziennych obowiązków domowych. Wykształcenie rodziców odegrało też istotną rolę w przygotowaniu do pełnienia ról rodzicielskich. Zdecydowana większość rodziców
z wyższym wykształceniem zapoznała się z podstawową literaturą dotyczącą wychowania dzieci, podczas gdy taka postawę zaprezentowało 18,6% rodziców
z wykształceniem podstawowym i 31,4% z wykształceniem zawodowym.
W rodzinach wielodzietnych główny cel wychowawczy sprowadza się do
możliwie wczesnego wdrożenia dzieci w obowiązki domowe, tak na rzecz gospodarstwa domowego, jak również na rzecz młodszego rodzeństwa. W rodzinach
uboższych, jak twierdzi Lustig (1998), samodzielnie sprawujących opiekę nad
małym dzieckiem bardzo często dochodzi do sytuacji, gdzie niewłaściwie jest realizowana funkcja socjalizacyjna. Ubóstwo bowiem prowadzi do nadmiernego
skupiania się rodziców na zabezpieczaniu bytu ekonomicznego, co z kolei wywiera niekorzystny wpływ na relacje między nimi a dziećmi.
W spełnianiu funkcji socjalizacyjno-wychowawczej istotną rolę odgrywa
wspólne spożywanie posiłków, dające możliwość do odczuwania wspólnoty rodzinnej i wymiany myśli. Co druga rodzina codziennie wspólnie spożywa obiad,
natomiast w soboty i niedziele jest to zwyczaj powszechnie pielęgnowany w zdecydowanej większości rodzin (87%). Ta forma wspólnotowego spożywania posiłków stanowi naturalną okazję do rozwijania więzi rodzinnych.
Innym wskaźnikiem więzi socjalizacyjno-wychowawczej jest wyrażanie pochwał i okazywanie aprobaty, gdy dzieci postępują w określony, pozytywny sposób, np. otrzymują dobre oceny w szkole. Matki w tym typie rodzin mają zdecydowanie lepszy kontakt emocjonalny z dziećmi niż ojcowie. One także spędzają więcej
czasu z dziećmi i mają tym samym możliwość częstszej komunikacji z dziećmi, co
stanowi kluczowy element budowania i utrwalania więzi rodzicielskiej.
Z pewnością w rodzinie wielodzietnej muszą występować trudności w spełnianiu funkcji socjalizacyjno-wychowawczej, gdyż rzecz niemożliwą jest skupienie uwagi rodziców jednocześnie na kilkorgu wychowankach. Wyniki w nauce
osiągane przez dzieci z tych rodzin są warunkowane niedostatkami w wyposażeniu mieszkania czy zwyczajnym brakiem miejsca do nauki. W opinii Skrzypniaka
(2000) duża liczba dzieci reprezentująca szeroką skalę faz rozwoju i uspołecznienia dzieci nie pozwala na rozsądne, racjonalne ukształtowanie modelu kształcenia i wychowania. Z kolei jednak z badań B. Doleszczak wynika, że w większości
rodzin całodzienny kontakt wychowawczy z obojgiem rodziców i ich ciepły serdeczny kontakt z nimi, a także wzajemna solidarna pomoc rodzeństwa między
sobą, nie tylko nie osłabia więzi między członkami rodziny, ale pozytywnie wpływa
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na rozwijanie i utrwalanie dobrych relacji między pokoleniowych (Doleszczak,
1994). Realizacja zadań przypisanych funkcji kulturalnej rodziny może stwarzać
sporo okazji do wytworzenia więzi emocjonalnej. Jak zauważa Dyczewski (1994),
rodzina rozwijając własną kulturę, stanowi dla swoich członków naturalne i podstawowe środowisko kształtowania własnego systemu wartości, norm i wzorów postępowania. Włącza ich jednocześnie w kulturę ogólną i kulturę grup, z którymi jest
związana. Realizacja tej funkcji w rodzinie wielodzietnej napotyka jednak na wiele
ograniczeń. Podstawowe ograniczenie ma związek z finansową barierą limitującą
przeznaczanie środków na spędzanie wolnego czasu i wspólne uczestnictwo w instytucjonalnych formach kultury. Istotną przeszkodę stanowi niski status społeczny,
a także zróżnicowanie wieku dzieci, co powoduje różnice w kulturalnych preferencjach. Rodziny wielodzietne w niewielkim stopniu wprowadzają więc dzieci w życiu
kulturalne i słabiej rozwijają ich aspiracje kulturalne. W większym stopniu tę funkcję realizuje szkoła i grupy rówieśnicze (Kotlarska-Michalska, 2009).
Rodziny wielodzietne przywiązują jednak większą wagę niż inne typy rodzin do pielęgnowania tradycji rodzinnych i uroczystego obchodzenia różnych
uroczystości, np. Dzień Matki, Dzień Ojca. Wychowanie w duchu wartości religijnych stanowi ważną cechę rodzin wielodzietnych, które w szczególności kultywują tradycje związane z świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Więziotwórczy charakter mają działania skierowane w tych rodzinach na kształtowanie
w dzieciach szacunku dla wartości religijnych i rodzinnych. W systemie wartości
preferowanym przez matki wielodzietne na pierwszym miejscu sytuuje się szczęśliwa rodzina. Na drugim miejscu miłość i przyjaźń, a na trzecim pieniądze i dobra materialne. Miejsce czwarte przypadło pracy zawodowej, a na końcu znalazła się władza i możliwość kierowania innymi ludźmi (Zielazna, 2000).
Istnieje przekonanie, że w tym typie rodzin małżonkowie nie stanowią problemu społecznego, rzadko się decydują na odejście czy separację. Wielodzietność nie zawsze jednak sprzyja trwałości i rozwojowi więzi małżeńskich. Wiąże
się to także z rzadkim spędzaniem wspólnego czasu, zaledwie 18,7% często znajduje czas na wspólne rozmowy itp., natomiast 59,4% raczej rzadko spędza czas
we dwoje. Współdziałanie małżonków mogłoby stać się ważnym elementem
więziotwórczym, jednakże rezultaty badań empirycznych wskazują, że żony są
osamotnione w wykonywaniu czynności domowych, zaś zaangażowanie mężów
często bywa symboliczne. Wynika to wprawdzie z faktu, iż ponad połowa kobiet
w rodzinach wielodzietnych nie pracuje zawodowo, ale także z tego, że w rodzinach o niskim statusie ekonomicznym zaledwie 22% żon zwraca się do swojego
małżonka o pomoc i wsparcie (Nowacka, 2002).
Fragmentaryczna analiza więzi w rodzinach wielodzietnych ‒ przeprowadzona na podstawie badań wielu autorów ‒ pozwala dostrzec pozytywne aspekty
istnienia i rozwijania więzi w tych rodzinach, ale wydaje się także wskazywać, iż
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rola ojców często ogranicza się głównie do roli prokreacyjnej i ekonomicznej.
Nadmierne natomiast obciążenie matek obowiązkami opiekuńczymi i prowadzeniem gospodarstwa domowego nie pozwala im w sposób zamierzony świadomie podejmować działań sprzyjających wytwarzaniu takich więzi w rodzinie
(Kożuchowska, 2015). Z pewnością trzeba zauważyć w tych rodzinach występowanie serdecznych więzi emocjonalnych, łączących rodzeństwo starsze i młodsze oraz ich solidarne zatroskanie o siebie wzajemnie, i wreszcie gotowość pomocy w sytuacjach dnia codziennego, w tym także w wypełnianiu szkolnych obowiązków. Doświadczenie wspólnoty rodziny wielodzietnej pomaga i ułatwia
otwieranie się członków rodziny na dziedzictwo kultury narodowej i religijnej
oraz inspiruje i skłania ich w sposób naturalny do optymistycznego, wspólnotowego włączenia się w przeżywanie świąt i uczestniczenia w podniosłych wydarzeniach o charakterze patriotycznym.
Rzeczywistość dynamicznych przeobrażeń i przemian dokonujących się we
współczesnym świecie niewątpliwie w sposób istotny oddziałuje na kształt i jakość
więzi w życia rodzinnym, w tym, rzecz jasna, także w rodzinach wielodzietnych. Niektóre czynniki stanowią pokłosie globalnych zmian zachodzących w kulturze, gospodarce i społeczeństwie, inne wreszcie jawią się jako proste implikacje rozwijających
się nowych koncepcji człowieka i jego samorealizacji w świecie wartości (Nikitorowicz, 2001). Zarówno urbanizacja, industrializacja, zmiany w strukturze społecznej,
postęp naukowo-techniczny, jak również nowe warunki społeczno-ustrojowe, nowa
hierarchia dóbr oraz pluralizm wartości, w dużym stopniu oddziałują na życie rodzinne. Tendencje w obszarze materialnych, kulturowych i biologicznych podstaw
życia rodziny nie sprzyjają jej pomyślnemu funkcjonowaniu (Bielan, 2004, s. 246).
Priorytetowe traktowanie życia zawodowego powoduje, że rodzina i dziecko
stają się przeszkodą w osiąganiu wyznaczonych celów, w wykorzystywaniu szans
na indywidualny awans. Wprawdzie rodzina nie jest całkowicie odrzucana, ale
stopniowo zmienia się jej znaczenie i reguły tworzenia. Cechą rozpoznawalną
współczesności stało się powstawanie i promowanie alternatywnych form życia
rodzinnego, które zdają się nie przeszkadzać jednostce w jej indywidualistycznej
samorealizacji. W tym kontekście wytwarzany klimat wobec istniejących i spotykanych rodzin wielodzietnych cechuje obojętność, niezrozumienie, bądź w najlepszym razie pobłażliwa tolerancja (Kocik, 2006).
Czysto hedonistyczne traktowanie seksu i wyzwolenie od rygorystycznych
zasad etycznych w traktowaniu obowiązków wewnątrzrodzinnych stanowią,
wraz z całkowitą laicyzacją społeczeństwa, niebezpieczną drogę prowadzącą do
dekonstrukcji rodziny (Mariański, 2000). Realia życia rodziny wielodzietnej, gdzie
poświęcenie, zaangażowanie i troska nie tylko o siebie, ale także o innych członków
rodziny stanowi esencję trwania i rozwoju życia wspólnoty rodzinnej, domaga się nie
tylko intencjonalnego propagowania w środkach społecznego przekazu, ale również
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– uwzględniając dobro państwa i kształt narodowego bytu ‒ należytego wsparcia ze
strony nie tylko państwa, ale i władz samorządowych (Forma, 2013). Można w tym
względzie żywić umiarkowany optymizm w świetle ostatnich działań państwa.
Poważne zagrożenie współczesnej rodziny stanowi brak właściwej komunikacji między jej członkami (Najder, 2009). Pretekstem stała się praca zawodowa obojga rodziców. Wydaje się jednak, że realna przyczyna ma związek z fałszywym, uproszczonym obrazem rzeczywistości, rozpowszechnianym przez
mass media, natarczywie reklamujące pozbawiony refleksji styl życia, konieczność ulegania mitycznym oczekiwaniom, nadziejom w szerszym kontekście dokonującej się macdonaldyzacji współczesnej kultury (Kocik, 2006, s. 116). Trudno
nie dostrzec jak wielkie zagubienie ideowe może nieść kultura instant dla trwałości życia rodzin, w tym także wielodzietnych, które opierają się w większym
stopniu niż inne typy rodzin na osobowych interakcjach.
Właściwe porozumiewanie się w rodzinie, stosowanie metody dialogu przy
rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych i nieporozumień wprowadza dobre stosunki
między rodzicami a dziećmi, tworzy pozytywną atmosferę we wspólnocie rodzinnej. Kontakty z bliskimi w rodzinie na etapie dzieciństwa i młodości wywierają doniosły wpływ na właściwe przystosowanie do życia rodzinnego (Plopa, 2004). Stąd
serdeczne doświadczenie życia we wspólnocie rodziny wielodzietnej może mieć
pozytywne znaczenie w procesie kształtowania osobowości i socjalizacji młodego
człowieka. Współcześnie w sytuacji szczególnego narażenia dzieci i młodzieży na
rozmaite patologie, rodzina musi stać się miejscem zaspokojenia potrzeby miłości,
akceptacji, uznania, przynależności, identyfikacji i bezpieczeństwa, gdyż w naszej
kulturze rodzina wciąż jest uznawana za podstawowy nośnik socjalizacji, miejsce
kształtowania i dojrzewania ludzkich więzi i relacji.
Przeobrażeniom ulegają także relacje wewnątrzrodzinne. Nacisk położony na
partnerskie relacje między rodzicami w zakresie odpowiedzialności za sytuację materialną i emocjonalną w rodzinie powoduje, że ulega zmianie stosunek do rodzicielstwa
i pozycji dziecka w rodzinie. Niewątpliwy wzrost ekonomicznej niezależności kobiet
przyczynił się do osłabienia instytucji małżeństwa jako ich ewentualnego, ekonomicznego zabezpieczenia oraz osłabienia atrakcyjności macierzyństwa jako wyrazu życiowej aktywności. Nie można uznać, że prokreacja zupełnie utraciła swoją wartość, ale
w konsumpcyjnej i pragmatycznej kulturze została odsunięta na dalszy plan. W sytuacji rodziny wielodzietnej macierzyństwo jest postrzegane nie tyle jako wspólnototwórcza wartość, ale ciężar, który w przeważającej mierze spoczywa na barkach kobiety-matki oraz w istotny sposób redukuje i ogranicza jej życiowe perspektywy.
Perspektywy przyszłości rodziny są niewątpliwie uwarunkowane w znacznym stopniu oddziałującymi trendami i nurtami myślowymi (Bauman, 2003).
Ponowoczesność nie tylko chce radykalnego przezwyciężenia przeszłości poprzez
dekonstrukcję i implozję tradycyjnych hierarchii społecznych (Bauman, 2000), ale
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proponuje także pełną dominację przedmiotów i dóbr konsumpcyjnych nad ludźmi
i zatratę podmiotowości, wyparcie stosunków międzyludzkich przez symulację, zastąpienie kultury domeną hiperrzeczywistości, w której panuje obraz, spektakl, wizja, gra znaków i w efekcie chaos wrażeń i fantazji (Sztompka, 2002, s. 576). Szokujące zmiany w systemach wartości, przesunięcie ustalonych dotychczas granic
moralnych i etycznych wraz z indywidualizacją jako instytucjonalnym przymusem
oraz odebraniem poczucia stabilności poprzez wielość możliwości wyboru prowadzi
współczesnego człowieka do zatarcia granicy pomiędzy dobrem i złem, a w konsekwencji do kryzysu samej istoty tożsamości (Slany, 2002).
W sytuacji postępującej uniformizacji postaw ‒ obejmującej także kulturę –
oraz dynamicznie rozszerzającej się mentalności konsumpcyjnej, za pomocą której
bywa kreowana jednostkowa tożsamość, współczesna rodzina wielodzietna staje
w obliczu realnego zagrożenia swojej wspólnotowej tożsamości i w ten sposób zostają zakwestionowane jej personalistyczne zręby, głoszące konieczność bytowania w kategorii daru dla siebie wzajemnie. Tylko wierność i kultywowanie kluczowych, nadrzędnych wartości stanowi legitymizację wobec siebie i otaczającego
świata, stąd gdy w ponowoczesnym świecie zatraca się ludzka tożsamość, gubi się
tym samym osobowość, tworzone więzi i relacje oraz własne ja.
Antyaksjologiczna dyktatura ponowoczesności wraz z procesem nie tyle dehumanizacji seksu, co raczej odczłowieczenie i jego utowarowienie, musiało wywrzeć ważny wpływ na społeczne postawy wobec prokreacji. W istocie podtrzymywanie biologicznej ciągłości społeczeństwa wymaga płodzenia, pielęgnacji,
kształcenia i wychowywania dzieci. Jednak dziecko staje się także przedmiotem
zainteresowania takich makrostruktur, jak klasy społeczne czy państwo. Rodzina
musi więc zdobyć i wygospodarować środki materialne, aby zrealizować swoje zadanie opieki, rozwoju, wychowania i wykształcenia dziecka, oraz przekazania mu
dziedzictwa kulturowego wraz z uhierachizowanym światem wartości.
Ponowoczesna wolność okazuje się pustą przestrzenią, a narastanie postaw relatywizmu moralnego i permisywizmu etycznego skutecznie niszczy kategorie aksjologiczno-etyczne, jak wierność, honor, stałość, tożsamość, i w ten sposób wpływa niezwykle destrukcyjnie na więzi scalające rodzinę i jakość zachodzących w niej relacji.
W kontekście świata globalistycznego przenikniętego ideami ponowoczesności jawi się zatem konieczny i naglący imperatyw dla państwa, aby udzielać
aktywnego wsparcia rodzinom ‒ szczególnie wielodzietnym ‒ w wypełnianiu
istotnych funkcji i w przezwyciężaniu rozmaitych trudności. Właśnie rodziny pielęgnujące z pietyzmem więzi rodzinne i narodowe mogą stać się dla cywilizacji
jutra znakiem trwałości osobowych relacji i kulturowej żywotności.
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Federal Reserve System and its operations
in the Great Depression (1929‒1933)
The Federal Reserve System, commonly referred to as the Federal Reserve
(Fed), is the central bank of the United States. The American central bank is
one of the most influential (if not the most) financial institutions in the world.
Federal Reserve authorities are often referred to as "money lords" and this is
an apt encapsulation of the impact that the institution’s decisions have on the
world economy. This bank was created by the Federal Reserve Act of 1913.
These regulation was amended on several occasions with the most important
changes introduced either between 1933 and 1935 or in 2010. The regulations
introduced in 1930s brought about the establishment of the Board of Governors which consists of seven-members. In addition, trough the Banking Act of
1933 the Federal Open Market Committee (FOMC) was created, responsible
for making decisions on US monetary policy. Conferences and decisions of the
most important members of the Federal Reserve System are tracked by all
institutional and individual investors. They affect exchange rates, stock exchanges, commodity markets and all other instruments. In the 1913 Act Congress imposed on the Federal Reserve System a number of objectives, however without assigning priority status to any of them and without creating any
institutional or economic reference in this regard. These objectives encompass: the pursuit of high (full) employment, the pursuit of price stability and
stability of long-term interest rates.
Keywords: Federal Reserve System; Federal Open Market Committee; Board of
Governors; monetary policy; interest rate and discount rate; money supply;
price stability; Great Depression
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1. Elementy historii Systemu Rezerwy Federalnej
Idea banku centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pojawia
się po raz pierwszy w 1791 r. Wtedy to właśnie Kongres USA powołał do życia
Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych na okres 20 lat. Była to prywatna korporacja, której kapitał statutowy wynosił 10 mln dolarów, z czego zaledwie 20% należało do skarbu państwa. Siedziba banku mieściła się w Filadelfii, a jego oddziały
znajdowały się we wszystkich dużych miastach USA. Bank ten spełniał przede
wszystkim funkcję instytucji depozytowej rządu, dokonywał transferów funduszy
państwowych, wystawiał certyfikaty depozytowe, jak również weksle-banknoty.
Dzięki rozwiniętej sieci oddziałów, Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych zdolny
był do realizowania operacji pożyczkowo-kredytowych i transferu płatności na obszarze całego kraju. Posiadał również uprawnienia do kontrolowania działalności
emisyjnej i pożyczkowej banków stanowych (Brunner, Meltzer, 1993).
Mimo skuteczności jaką miał ‒ Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych posiadał w zakresie regulowania obiegu pieniężnego oraz stymulowania aktywności gospodarczej ‒ Kongres po upływie 20 lat zdecydował o nieprzedłużeniu jego
działalności. W ten sposób w 1811 r. bank został zamknięty. W społeczeństwie
górę wzięły nastroje antyfederalistyczne oraz obawa przed kontrolą gospodarki,
a zwłaszcza finansów przez rząd centralny. Niemniej jednak już w 1816 r. ponownie pojawił się sprzyjający klimat do stworzenia krajowej instytucji monetarnej.
Wtedy to powołany został do życia został Drugi Bank Stanów Zjednoczonych.
W wielu aspektach przypominał Pierwszy Bank z 1791 r. Był jednak zdecydowanie
większy ‒ dysponował kapitałem akcyjnym wynoszącym 35 mln dolarów, z czego
20% należało do skarbu państwa, natomiast pozostałe 80% do władz stanowych,
prywatnych przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Drugi Bank zajmował
się zarówno działalnością komercyjną, jak również regulacyjno-refinansową. Podobnie jak poprzednik oddziaływał na banki stanowe poprzez dyskonto weksli
przedstawianych przez te banki oraz kontrolę wielkość kredytu. Bank ten podzielił los Pierwszego Banku i zakończył swoją działalność po 20 latach. Wpływ na to
miały przede wszystkim działania prowadzone przez bank. W 1818 r. gwałtownie
obniżyła się cena bawełny i zmniejszyły się dochody farmerów. Drugi Bank zamiast złagodzić skutki tego zjawiska, zwiększyć kredyt i przeciwstawić się żądaniu
wykupu weksli przez farmerów w kontraktowym terminie, czego domagały się
banki stanowe, sam zaostrzył wymagania związane ze spłatą kredytów. W pewnym stopniu było to powiązane także z masowym wypływem złota za granicę
spowodowanym zakupem Luizjany od Francji. Wywołało to zamieszanie na
rynku i doprowadziło do fali bankructw. Wywołany kryzys gospodarczy i finansowy podważył pozycję Drugiego Banku w społeczeństwie. Dodatkowo bank
wszedł na drogę konfliktu z ówczesnym prezydentem Andrew Jacksonem. Mimo
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że w 1832 r. Kongres uchwalił przedłużenie działalności banku, to jednak zabrakło głosów do odrzucenia prezydenckiego weta w tej sprawie. Ostatecznie prezydent doprowadził do likwidacji banku. W 1836 r. także Drugi Bank Stanów
Zjednoczonych zakończył swoją działalność (Angell, 1926).
Lata 1836‒1863 były okresem tzw. ery wolnej bankowości. Nazwa wywodziła się z zasady swobodnego wejścia do sektora bankowego, którą wówczas
stosowano. Banki handlowe potrzebowały jedynie licencji od komisji bankowej
stanu, w obrębie którego zamierzały prowadzić działalność. Każdy mógł otworzyć bank, emitować własne banknoty (wymienialną na złoto walutę, która krążyła w obiegu międzybankowym), przyjmować depozyty oraz udzielać pożyczek.
Ponieważ w wielu stanach regulacje bankowe były bardzo luźne, banki często
upadały wskutek defraudacji lub braku wystarczającego kapitału bankowego,
a wystawiane przez nie banknoty stawały się bezwartościowe. Dopiero rok 1863
przyniósł zmiany w systemie bankowym. Wprowadzono ustawę o bankowości
(National Banking Act), której głównym założeniem było utworzenie krajowego
systemu bankowego ujednolicającego warunki i zasady działania banków, rodzaje
i zasady emisji pieniądza przez banki oraz rodzaje i wielkości rezerw bankowych.
Dodatkowo ustawa utrzymywała zakaz otwierania oddziałów przez banki stanowe
poza granicami stanu. Na banki nałożony został obowiązek odprowadzania do
wskazanych banków, zwanych rezerwowymi, rezerwy jedynie w postaci złota i certyfikatów oraz pieniądza emitowanego przez skarb państwa w określonej relacji
do depozytów zgromadzonych przez bank. Wprowadzony został zakaz emisji banknotów stanowych. Rząd federalny zuniformizował banknoty, i w ten sposób stały
się one pieniądzem federalnym. Tzw. banki narodowe zostały objęte nadzorem
Urzędu Administratora Waluty ‒ komórką wyodrębnioną w amerykańskim departamencie skarbu. Pomimo wprowadzenia ustawy o bankowości, która co prawda
wprowadziła pewien stopień stabilności w rozwoju bankowości, nie uchroniła jednak przed finansową paniką, która nękała gospodarkę. W 1893 r. bankowa panika
wywołała największą zapaść gospodarczą, jaką Ameryka widziała do tego czasu.
Stabilizacja dokonała się dopiero po interwencji finansowego potentata J. P. Morgana. Stało się jasne, że bankowość i system finansowy potrzebują szczególnej
uwagi i zainteresowania, a także większych regulacji.
Wielka panika bankowa z 1907 r. stała się bezpośrednim impulsem utworzenia banku centralnego USA. Jej rezultatem byłe liczne upadki banków i tak
poważne straty depozytariuszy, że społeczeństwo amerykańskie przekonało się
w końcu do konieczności utworzenia banku, mającego przeciwdziałać przyszłym
panikom (Dimand, 2002). W następstwie tych wydarzeń Kongres w 1908 r. uchwalił ustawę Aldricha-Veerlanda powołującą do życia Krajową Komisję Monetarną
(National Monetary Comission), której celem stało się przygotowanie reform niezbędnych do utworzenia banku centralnego. Kolejne lata zawirowań i perturbacji
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tylko wzmogły potrzebę reform. Nierozwiązany zostawał problem regulacji kredytu i obiegu pieniężnego, brakowało bowiem instytucji wypełniającej funkcję
tzw. kredytodawcy ostatniej instancji, która byłaby zdolna do powiększenia podaży pieniądza w warunkach jego niedoboru i drenażu w fazie nadmiaru.
W grudniu 1912 r. prezydentowi Woodrowowi Wilsonowi przedstawiona
została propozycja banku centralnego opracowana przez Cartera Glassa, a także
Henrego Parkera Willisa, by po niewielkich modyfikacjach przyjąć postać ustawy
o rezerwie federalnej (Federal Reserve Act ‒ FED), która została podpisana przez
prezydenta 23 grudnia 1913 r. Twórcy systemu mieli świadomość, że w przypadku skoncentrowania władzy w Waszyngtonie, bądź też w Nowym Jorku, amerykański bank centralny nie znajdzie wystarczającego poparcia wśród społeczeństwa, które i tak było przeciwne wszelkiej centralizacji. Zdecydowali się więc powołać system zdecentralizowany złożony z 12 banków Systemu Rezerwy Federalnej, rozmieszczonych na obszarze całego kraju, który zapewnił wszystkim regionom udział w dyskusjach nad prowadzeniem polityki pieniężnej (Laughlin,
1933). Ponadto nadali bankom Rezerwy Federalnej status instytucji quasi-prywatnych, nadzorowanych przez osoby pochodzące z sektora prywatnego, którzy
mieszkając w regionie, prezentowali jego punkt widzenia i pozostali w bliskich
stosunkach z przewodniczącym banku Rezerwy Federalnej (Robertson, 1928).
Zgodnie z założeniami FED (tak zaczęto nazywać nową instytucję) miał być
osobą prawną zespalającą interesy państwa z interesami kół gospodarczych i finansowych oraz interesami konsumentów. Jego celem miało być regulowanie
podaży pieniądza i kredytu w dostosowaniu do potrzeb gospodarki, stworzenie
możliwości refinansowania działalności kredytowej banków komercyjnych (redyskonto weksli) oraz nadzór nad systemem bankowym. Wkrótce potem stało
się jasne, że ustawa o Rezerwie Federalnej będzie miała wpływ na gospodarkę
krajową oraz na politykę finansową. W miarę upływu czasu cele FED ulegały rozwinięciu. Poprzez kolejne ustawy do celów banku centralnego wprowadzono
m.in. takie zadania, jak przyczynianie się do stabilizacji wzrostu gospodarczego,
osiągnięcie wysokiego poziomu zatrudnienia, utrzymanie stabilności siły nabywczej dolara oraz poprawa bilansu płatniczego. Szczególnie duże znaczenie z tego
punktu widzenia miała ustawa o pełnym zatrudnieniu i zrównoważonym wzroście gospodarczym z 1978 r. (Full Employment and Balanced Growth Act). Jednocześnie miała miejsce nowelizacja ustawy o Systemie Rezerwy Federalnej,
mająca na celu dostosowanie jego uprawnień oraz narzędzi i metod działania do
zmian, jakie następowały w systemie gospodarczym i finansowym. Ważną rolę
w tej kwestii odegrała ustawa z 1980 r. o kontroli monetarnej i deregulacji instytucji depozytowych (Institutions Deregulation and Monetary Control Act).
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2. Struktura
Intencją autorów ustawy o Rezerwie Federalnej było opracowanie takiej formalnej struktury systemu, która dzieliłaby władzę według granic regionalnych
między sektor prywatny i rządowy oraz między bankowców, przedsiębiorców
i społeczeństwo. Ten pierwotny podział doprowadził do przekształcenia Systemu
Rezerwy Federalnej w całość obejmującą następujące jednostki: banki Rezerwy
Federalnej, Radę Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, Federalny Komitet
ds. Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee, FOMC), Federalny Zespół
Doradczy oraz około 4000 członkowskich banków handlowych (schemat 1).

Schemat 1. Struktura funkcjonalno-organizacyjna FED.
2.1. Rada Gubernatorów
Rada Gubernatorów, która ma siedzibę w Waszyngtonie, składa się z siedmiu członków mianowanych przez prezydenta USA na 14-letnią kadencję, po zakończeniu której nie może dojść do powtórnego wyboru gubernatora. Nominacje te muszą być zatwierdzone przez senat. Czas kadencji jest tak ustalony, aby
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co dwa lata mogła następować wymiana jednego z członków rady. Gubernatorzy
powinni pochodzić z różnych okręgów Rezerwy Federalnej, co ma zapobiec nadmiernej reprezentacji interesów jednej części kraju. Spośród członków rady prezydent Stanów Zjednoczonych powołuje na czteroletnią kadencję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gubernatorów. Te nominacje również muszą
zostać zatwierdzone przez senat. Przewodniczący rady jest doradcą prezydenta
Stanów Zjednoczonych do spraw gospodarki, występuje przed kongresem oraz
reprezentuje System Rezerwy Federalnej w mediach. Rada Gubernatorów jest
wspierana przez ok. 2000 pracowników w Waszyngtonie. Każdy z siedmiu gubernatorów jest członkiem FOMC i ma prawo głosu w sprawach dotyczących operacji otwartego rynku. Do podstawowych zadań rady należy określanie kierunków polityki pieniężnej. W tym względzie rada jest uprawniona m.in. do ustalania stopy dyskontowej na podstawie propozycji przedkładanych przez okręgowe
banki Systemu Rezerwy Federalnej, wyznaczania ‒ w granicach określonych
przez ustawę ‒ wielkości stopy rezerw obowiązkowych w odniesieniu do wszystkich (bankowych i niebankowych) instytucji depozytowych, wyrażania zgody na
dokonywanie wzajemnych pożyczek pieniężnych między bankami Systemu Rezerwy Federalnej, a także do określania rodzaju pożyczek udzielanych przez
banki Systemu Rezerwy Federalnej. Ponadto do kompetencji Rady Gubernatorów
należy regulowanie i nadzór bankowy, który obejmuje zatwierdzanie fuzji bankowych, rozpatrywanie podań o rozszerzenie działalności, określanie dopuszczalnych czynności bankowych spółek holdingowych i nadzorowanie działalności banków zagranicznych na obszarze Stanów Zjednoczonych oraz określanie wytycznych
i nadzorowanie działalności Systemu Rezerwy Federalnej. Rada wyznacza również
wysokość wynagrodzenia prezesów oraz urzędników zatrudnionych w bankach Rezerwy Federalnej oraz kontroluje budżet każdego banku.
2.2. Banki Systemu Rezerwy Federalnej
Ustawa o Systemie Rezerwy Federalnej ustanowiła 12 okręgów na terenie
Stanów Zjednoczonych, każdy z niezależnym bankiem Rezerwy Federalnej. Ich
siedzibami są: Boston, Nowy Jork, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, San Francisco. Banki te mają
status korporacji banków członkowskich Rezerwy Federalnej. Trzy najważniejsze,
ze względu posiadanie aktywów banki Rezerwy Federalnej, znajdują się w Nowym Jorku, Chicago i San Francisco i łącznie dysponują ponad 50% aktywów
(kredytów dyskontowych, papierów wartościowych oraz innych zasobów).
Każdy bank Rezerwy Federalnej jest instytucją quasi-państwową, należącą do
zrzeszonych w Systemie Rezerwy Federalnej prywatnych banków handlowych
działających na terenie okręgu. Banki te dokonały zakupu akcji należących do ich
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regionalnego banku Rezerwy Federalnej. Ustalono przy tym, że dywidenda wypłacana z tytułu tych akcji nie może przekroczyć 6% rocznie. Głównym organem
zarządzającym bankiem Systemu Rezerwy Federalnej jest rada, w skład której
wchodzi dziewięciu dyrektorów. Trzech spośród nich, którzy reprezentują sektor
bankowy, wybierają banki członkowskie, kolejnych trzech ‒ reprezentujących
inne sektory gospodarki ‒ jest również wybieranych przez banki członkowskie,
a pozostałych trzech, w tym prezesa, a także wiceprezesa, mianuje Rada Gubernatorów FED. Kadencja dyrektorów banku Systemu Rezerwy Federalnej trwa
trzy lata, z tym, że co roku dokonywana jest wymiana jednego dyrektora w każdej z wyszczególnionych trzech kategorii.
Dwanaście banków Rezerwy Federalnej ma następujące zadania:
1) rozliczanie czeków;
2) emisja nowej gotówki;
3) wycofywanie zużytych banknotów z obiegu;
4) ocena proponowanych fuzji bankowych oraz poszerzanie działalności banków;
5) administracja i udzielania kredytów dyskontowych dla banków w regionie;
6) działanie w charakterze łącznika pomiędzy społecznością przedsiębiorców a Systemem Rezerwy Federalnej;
7) kontrola bankowych spółek holdingowych i banków członkowskich licencjonowanych przez władze stanowe;
8) gromadzenie danych na temat lokalnych warunków prowadzenia działalności;
9) prowadzenie
10) przy pomocy personelu i profesjonalnych ekonomistów, badań związanych z zagadnieniami polityki pieniężnej.

‒
‒
‒

‒

Banki Rezerwy Federalnej biorą także udział w prowadzeniu polityki pieniężnej:
ich zarządy „ustalają” stopę dyskontową (przy czym stopa dyskontowa w każdym regionie jest sprawdzana i określana przez Radę Gubernatorów);
decydują, które banki zarówno członkowskie, jak i spoza systemu mogą
otrzymać kredyt dyskontowy z banku Rezerwy Federalnej;
ich dyrektorzy wybierają jednego prezesa banku handlowego z każdego
regionu do Federalnego Zespołu Doradczego, który współpracuje z Radą
Gubernatorów oraz służy informacjami wspomagającymi prowadzenie
polityki pieniężnej;
pięciu spośród 12 prezesów banków posiada prawo głosu w Federalnym Komitecie ds. Otwartego Rynku, który kieruje operacjami otwartego rynku.

Szczególną rolę w systemie banków Rezerwy Federalnej odgrywa bank nowojorski. Wynika to przede wszystkim z tego, że w jego regionie znajduje się szereg najważniejszych w Stanach Zjednoczonych banków handlowych, których bezpieczeństwo
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i stabilność mają pierwszorzędne znaczenie dla kondycji systemu finansowego
Stanów Zjednoczonych. Nowojorski bank utrzymuje kontrolę nad bankowymi
spółkami holdingowymi oraz bankami licencjonowanymi przez władze stanowe,
przez co jest organem sprawującym nadzór nad częścią najważniejszych instytucji
finansowych. Jeszcze inną przyczyną szczególnej roli jest poważne zaangażowanie
na rynkach obligacji i walutowych. W nowojorskim banku FED działa biuro ds.
rynku otwartego zajmujące się prowadzeniem operacji otwartego rynku. Działalność na rynku skarbowych papierów wartościowych oraz położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Nowojorskiej i Amerykańskiej Giełdy Papierów Wartościowych
powoduje, że funkcjonariusze Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku pozostają w ciągłym kontakcie z głównymi rynkami finansowymi w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo w nowojorskim banku ma swoją siedzibę biuro walutowe, które
w imieniu Systemu Rezerwy Federalnej oraz Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych podejmuje interwencje na rynku walutowym.
Kolejnym czynnikiem, który wpływa na znaczenie banku nowojorskiego
jest to, że jako jedyny spośród banków rezerwy jest członkiem Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS). Prezes nowojorskiego FED oraz przewodniczący Rady Gubernatorów reprezentują System Rezerwy Federalnej na comiesięcznych spotkaniach z przedstawicielami innych najważniejszych banków
centralnych należących do BIS.
W końcu prezes nowojorskiego banku, jako jedyny spośród prezesów banków FED, jest stałym członkiem FOMC pełniącym jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego komitetu. W praktyce obok przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gubernatorów jest trzecią najważniejszą osobistością w Systemie
Rezerwy Federalnej
2.3. Federalny Komitet Otwartego Rynku
Federalny Komitet Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee,
FOMC) został ustanowiony na mocy ustaw bankowych z 1933 oraz z 1935 r. w ramach FED. Jest złożony z siedmiu członków Rady Gubernatorów, prezesa Banku
Rezerwy Federalnej z Nowego Jorku oraz czterech pozostałych banków Systemu
Rezerwy Federalnej. Prezesi ci są przydzieleni do czterech odpowiednich grup.
Pierwsza z nich obejmuje banki FED w Bostonie, Filadelfii oraz w Richmond, drugą
grupę tworzą Cleveland oraz Chicago. Grupa trzecia to Minneapolis, Kansas City
i San Francisco, a grupa czwarta obejmuje banki w Atlancie, Dallas i Louis. Ich wybór
ma charakter rotacyjny. Co prawda w posiedzeniach komitetu mogą uczestniczyć
również prezesi banków FED niereprezentujących aktualnie swojej grupy w jego
składzie, ale nie mają prawa głosu. Pracom komitetu przewodniczy prezes FED,

76

System Rezerwy Federalnej i jego działalność w czasie Wielkiego Kryzysu 1929‒1933

natomiast stanowisko wiceprezesa jest na stałe zarezerwowane dla prezesa Banku
Rezerwy Federalnej z Nowego Jorku (Chandler, 1971).
FOMC jest najważniejszą operacyjną strukturą Systemu Rezerwy Federalnej. Posiada uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji odnoszących się
do zakupu i sprzedaży rządowych papierów wartościowych oraz koordynacji całokształtu działań Systemu Rezerwy Federalnej związanych z ich realizacją. Warto
także dodać, że chociaż FOMC nie wyznacza rezerwy obowiązkowej i stopy dyskontowej, to decyzje odnośnie tych narzędzi polityki pieniężnej faktycznie zapadają na jego posiedzeniach. Regulamin działalności komitetu, a co się z tym wiąże
‒ częstotliwość posiedzeń, które zgodnie z ustawą powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał, jest uchwalany przez sam komitet. Według ustawy posiedzenia komitetu powinny być zwoływane obowiązkowo, jeśli z takim wnioskiem wystąpi co najmniej trzech jej członków. Na ogół, gdy nie ma nadzwyczajnych wydarzeń, komitet odbywa osiem posiedzeń rocznie, co pozwala na sprawne prowadzenie polityki pieniężnej otwartego rynku. Warto podkreślić, że FED, a zatem i FOMC,
jest uprawniony do działania wyłącznie na wtórnym rynku rządowych papierów
wartościowych. Decyzje są podejmowane na zasadzie większości głosów, natomiast w przypadku równowagi decydujący głos należy do przewodniczącego.
Ustalenia dokonywane przez FOMC mają charakter kierunkowy, przyjmują postać
generalnej dyrektywy, która jest następnie konkretyzowana i wcielana w życie
przez menedżera do spraw otwartego rynku działającego w ramach struktury
Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Podejmując szczegółowe decyzje realizacyjne, menedżer musi uwzględniać bieżące i ciągle zmieniające się realia
rynku finansowego. Na bieżąco konsultuje zamierzenia dotyczące planowanych
transakcji na otwartym rynku z prezesem Banku Rezerwy Federalnej w Nowym
Jorku oraz z czołowymi przedstawicielami aparatu wykonawczego Rady Gubernatorów. Informacje o dokonanych transakcjach są natychmiast przekazywane
wszystkim członkom FOMC. Ma to zapewnić również kontrolę FOMC nad działaniami podejmowanymi przez menedżera. W praktyce pozycje menedżera odgrywają kluczową rolę w operacjach otwartego rynku (Lindsey, 2003).
Dyrektywa FOMC dla biura otwartego rynku jest ogłaszana publicznie po
następnym zebraniu FOMC. Pojawia się zatem w biuletynie Rezerwy Federalnej
w około sześć tygodni po podjęciu określonych działań. Ostateczny paragraf zawiera wiele informacji na temat kierunku polityki pieniężnej, ale kryje w sobie
także wiele niuansów. Pierwsze zdanie paragrafu operacyjnego ma następującą
treść: „wprowadzając ustalenia na najbliższą przyszłość, komitet dąży do (nieznacznego, umiarkowanego, znacznego) (zwiększenia, zmniejszenia, utrzymania) obecnego stopnia nacisku na pozycje rezerw”. Zwiększenie oznacza, że stopa
funduszy federalnych zostanie podwyższona; zmniejszenie, że stopa zostanie obniżona; zaś utrzymana, że pozostanie bez zmian. Poprzednie słowo określa zakres
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zmian: „nieznacznie”- zmiana o jedną czwartą punktu procentowego, „umiarkowanie”- zmiana o jedną drugą punktu procentowego, „znacznie”- przewidywana
zmiana o trzy czwarte punktu procentowego.
Dyrektywa FOMC jest również opisywana jako „symetryczna” lub „asymetryczna”. Dyrektywa symetryczna oznacza, że komitet nie ma preferencji w sprawie kierunku prowadzenia polityki pieniężnej w okresie między zebraniami.
W tym przypadku przewodniczący jest upoważniony do zmiany stopy funduszy
federalnych o jedną czwartą punktu procentowego bez zasięgania opinii komitetu, jakkolwiek istnieje małe prawdopodobieństwo, że uczyni to bez konsultacji. Dyrektywa asymetryczna oznacza, że FOMC ma określone preferencje co do
kierunku prowadzenia polityki pieniężnej. Jeśli dyrektywa jest asymetryczna,
przewodniczący ma prawo skierować do biura otwartego rynku nakaz zmiany
stopy funduszy federalnych w wyznaczonym kierunku maksymalnie o połowę
punktu procentowego bez konsultacji z komitetem.
W procesie polityki pieniężnej oraz podczas zebrań FOMC ważną rolę odgrywają trzy dokumenty informacyjne. Prognoza dla gospodarki krajowej na najbliższe dwa lata, opracowana przez Wydział Informacji i Statystyki Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej, oprawiana w zielone okładki, nazywana jest „zieloną
księgą”. Otrzymują ją wszyscy uczestnicy zebrań FOMC. „Niebieska księga” w niebieskich okładkach jest także rozdawana wszystkim uczestnikom. Zawiera prognozy dla agregatów pieniężnych, przygotowane przez Wydział ds. Pieniądza przy
Radzie Gubernatorów, i zazwyczaj zawiera trzy alternatywne warianty polityki monetarnej noszące nazwę A, B i C. „Beżowa księga”, w beżowych okładkach, jest
przygotowana przez rejonowe banki Rezerwy Federalnej. Zawiera uzyskane w wyniku prowadzonych badań i rozmów z kluczowymi przedsiębiorcami i instytucjami
finansowymi informacje na temat lokalnych warunków ekonomicznych w każdym
z regionów Rezerwy Federalnej. „Beżowa księga” jako jedyna podlega publicznej
dystrybucji i zawsze wzbudza wielkie zainteresowanie mediów.
2.4. Banki członkowskie
Wszystkie banki narodowe (banki handlowe licencjonowane przez Urząd
Administratora Waluty) mają obowiązek przynależności do Systemu Rezerwy Federalnej. Banki handlowe, które są licencjonowane przez władze stanowe, nie mają
obowiązku przynależności, ale mogą wybrać przystąpienie do FED. Do 1980 r.
jedynie banki członkowskie miały obowiązek utrzymywania rezerw w depozytach banków Rezerwy Federalnej. Banki nie zrzeszone w FED utrzymywały poziom
rezerw, których wielkość była ustanawiana przez władze stanowe. Najczęściej zezwalały one na utrzymywanie znaczniej części rezerw w postaci oprocentowanych
papierów wartościowych. Ponieważ depozyty w Bankach Rezerwy Federalnej nie
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były oprocentowane, członkostwo w systemie było dość kosztowne. Przekładało
się to na zmniejszanie się banków, które byłyby uczestnikami systemu. Spadek
liczby banków w FED był przyczyną dla której Rada Gubernatorów zdecydowała
się rozluźnić kontrolę podaży pieniądza sprawowaną przez FED, co wiązało się z
trudnościami w prowadzeniu polityki pieniężnej. Skutkiem presji wywieranej
przez FED w Kongresie stała się ustawa z 1980 r. o deregulacji instytucji depozytowych i polityce pieniężnej. Wszystkie instytucje zostały poddane od 1987 r.
temu samemu obowiązkowi utrzymywanie rezerw na rachunkach FED, co pozwoliło na zrównanie pod względem rezerw obowiązkowych banki zrzeszone
oraz niezrzeszone. Co więcej, wszystkie instytucje depozytowe uzyskały na jednakowych zasadach dostęp do takich instrumentów Rezerwy Federalnej, jak
okna dyskontowe oraz rozliczenia czekowe FED. Postanowienia te doprowadziły
do zahamowania spadku członkostwa w FED i przyczyniły się do zmniejszenia
różnic między bankami członkowskimi i niezrzeszonymi.
3. Polityka pieniężna
Ustawa o Systemie Rezerwy Federalnej zakłada, że wytyczanie polityki pieniężnej należy do właściwości banku centralnego, a jako cel finalny określono
pełne zatrudnienie, stabilność cen oraz umiarkowany poziom długookresowej
stopy procentowej (Borio, 1997). W ujęciu operacyjnym, adresowanym do organów Systemu Rezerwy Federalnej, ustawa określa, iż celem działalności FED jest
utrzymywanie na dłuższą metę dynamiki agregatów pieniężnych i kredytu na poziomie odpowiadającym wykorzystaniu potencjalnych możliwości długofalowego wzrostu gospodarczego. W tej dziedzinie nacisk został położony na wybór
właściwych agregatów monetarnych. Postawione zostało wymaganie, aby przyjęta koncepcja pieniądza stwarzała możliwości jego pomiaru i poddawała się
kontroli ze strony władz monetarnych. Najważniejsze jest jednak to, aby charakteryzowała się rozpoznanymi współzależnościami między zmianami wielkości zastosowanej kategorii pieniądza a celami finalnymi gospodarki narodowej, a zwłaszcza
stabilności cen. Rozwój rynków finansowych i mobilność pieniądza jako kategorii
polityki gospodarczej jest brana pod uwagę przez Rezerwę Federalną przy odpowiednim dostosowaniu działań do zmieniającej się sytuacji. I tak w 1979 r. FED
oświadczył, że w kształtowaniu polityki pieniężnej opierać się będzie na kategorii
pieniądza transakcyjnego M1, jako najbardziej odpowiedniej definicji pieniądza.
Kiedy jednak w obrocie pojawiły się nowe instrumenty rynku pieniężnego i deponenci zaczęli „przesuwać” wkłady pieniężne z rachunków á vista na nowe formy
rachunków, zaszła konieczność nie tylko zmiany pojemności agregatu M1, lecz
także poszerzenia kategorii pieniądza wykorzystywanego w projekcjach FED (Meigs,
1962). W 1987 r. zaczęto stosować agregaty monetarne M2 i M3. Nie oznaczało to
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jednak całkowitej rezygnacji z posługiwania się wielkością M1. Uznano, że zmienność sytuacji rynkowej jest zbyt duża i w pewnych okresach właściwe jest posługiwanie się wielkością M1, natomiast w innych najbardziej odpowiednie wydaje
się posługiwanie znacznie szerszymi agregatami pieniężnymi.
3.1. Narzędzia
Do głównych narzędzi polityki monetarnej realizowanej przez bank centralny USA można zaliczyć przede wszystkim operacje otwartego rynku, redyskonto weksli oraz mechanizm rezerwy obowiązkowej. W przeszłości popularne
były także metody bezpośredniej kontroli kredytów oraz tzw. pułapy stopy procentowej. O ile w związku z rozwojem rynków finansowych nastąpiło odejście
od tych metod, to FED jednak wciąż używa metody, która jest określana mianem
„moral suasion”, czyli oddziaływania perswazyjnego na banki członkowskie w celu
dostosowania ich działalności (zwłaszcza w dziedzinie kredytowej) do wymagań
wynikających z kształtowania się sytuacji pieniężnej kraju.
3.2. Operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku są uznawane za najbardziej elastyczne i najskuteczniejsze narzędzie polityki pieniężnej. To właśnie Stany Zjednoczone mają w tej
dziedzinie najdłuższą historię, a co się także z tym wiąże ‒ największe doświadczenie. Podwaliny nowoczesnego systemu operacji otwartego rynku zostały
ukształtowane w pierwszej połowie lat trzydziestych XX w. wraz z utworzeniem
Komitetu Operacji Otwartego Rynku. Przedmiotem operacji otwartego rynku są
rządowe papiery wartościowe, które z reguły mają charakter krótkoterminowy
(weksle skarbowe), ale w określonych sytuacjach mogą mieć również formę
średnio- i długoterminowych obligacji. Istnieją dwa rodzaje operacji otwartego
rynku: dynamiczne operacje rynku, które skierowane są na zmianę poziomu rezerw i bazy monetarnej, oraz defensywne operacje otwartego rynku, skierowane na zniwelowanie zmian pozostałych czynników, które wpływają na rezerwy
i bazę monetarną, tj. zmiany wielkości depozytów Skarbu Państwa w FED lub
zmianę pozycji czekowych w toku inkasa. Operacje te są wykonywane zgodnie
z wytycznymi FOMC. Menedżer operacji otwartego rynku wykorzystuje do tego
ogólnokrajową sieć dealerów, którzy przedstawiają oferty zakupu i sprzedaży na
dany papier wartościowy. W przypadku kiedy mamy do czynienia z zakupem lub
sprzedażą rządowych papierów wartościowych USA przez osoby zagraniczne,
przy czym są to najczęściej banki centralne innych państw, funkcję dealera pełni
wtedy Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, w którym to utrzymywane są
rezerwy zagraniczne (Humphrey, 2001).
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Operacje otwartego rynku mogą mieć charakter bezwarunkowy (typu „outright sale”), czyli dochodzi do zakupu lub sprzedaży rządowych papierów wartościowych „na zawsze”, bądź też mogą przyjąć formę zakupu lub sprzedaży warunkowej w wariancie „repurchase agreement” (repo). W przypadku formy warunkowej FED kupuje od dealerów papiery wartościowej z umową ich odkupienia przez
dealerów w określonym czasie. Możliwe są także transakcje typu „reverse repurchase agreement” (reverse repo), kiedy FED sprzedaje czasowo papiery wartościowe z umową ich odkupu po określonym czasie. Celem operacji typu „repo”
jest czasowe zmniejszenie rezerw gotówkowych systemu bankowego, zaś celem
operacji reverse repo jest czasowe zmniejszenie podaży pieniądza transakcyjnego.
Należy także zwrócić uwagę, że określając wielkość i warunki (czyli stopę
procentową) sprzedaży i zakupu papierów wartościowych, Federalna Rezerwa
wpływa na kształtowanie się sytuacji na międzybankowym rynku pieniężnym
oraz na ogólne warunki rynkowe w handlu pieniądzem, a w szczególności na poziom rynkowej stopy procentowej. Oddziałuje tym samym na ograniczenie bądź
też zwiększenie popytu i podaży pieniądza w skali całej gospodarki (Fama, 1983).
Może w ten sposób wpływać na poziom cen i kursu walutowego, czyli w rezultacie na kształtowanie się siły nabywczej dolara amerykańskiego, i w określonym
zakresie na tempo wzrostu gospodarczego, a także poziom bezrobocia.
Operacje otwartego rynku mają szereg zalet w zestawieniu z innymi instrumentami polityki pieniężnej. Operacje te są prowadzone z inicjatywy FED,
który ma całkowitą kontrolę nad jej wielkością. Kontroli takiej brak w przypadku
operacji dyskontowych, za pomocą których FED może zachęcać lub zniechęcać
banki do zaciągania kredytów dyskontowych przez zmianę wysokości stopy dyskontowej, nie jest jednak w stanie w sposób bezpośredni kontrolować wolumenu kredytów dyskontowych. Co więcej, operacje otwartego rynku są elastyczne i precyzyjne, można je stosować w dowolnym zakresie. Niezależnie od
tego jak niewielka zmiana rezerw lub bazy monetarnej jest potrzebna, można jej
dokonać za pomocą kupna lub sprzedaży niewielkiej ilości papierów wartościowych. Analogiczna sytuacja występuje, kiedy potrzeba jest duża zmiana. Instrument w postaci operacji otwartego rynku jest narzędziem wystarczająco skutecznym, aby przeprowadzić kupno lub sprzedaż ogromnych wolumenów papierów wartościowych. Dodatkową zaletą tego instrumentu jest łatwość odwracania decyzji. Jeżeli w czasie prowadzenia operacji otwartego rynku zostanie popełniony błąd, FED jest w stanie błyskawicznie odwrócić całą operację. Do tego
operacje mogą być szybko wprowadzane, nie wiąże się z nimi żadne administracyjne opóźnienie. Kiedy FED postanowi zmienić wysokość rezerw lub bazy monetarnej, wystarczy, że złoży zlecenia maklerom papierów wartościowych, a właściwe transakcje są błyskawicznie zawierane.
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3.3. Redyskonto i określanie stopy dyskontowej
Redyskonto w początkowej fazie należało do podstawowych narzędzi, którymi posługiwał się bank centralny Stanów Zjednoczonych w oddziaływaniu na sytuację pieniężną w kraju. Na chwilę obecną narzędzie to straciło na wartości na
rzecz operacji otwartego rynku. Nadal jednak można stwierdzić, iż jest liczącym
się sposobem realizacji polityki pieniężnej, zwłaszcza w synchronizacji z operacjami otwartego rynku oraz z polityką rezerw obowiązkowych. Przed tym, jak
w 1980 r. wprowadzono ustawę o kontroli monetarnej, jedynie banki członkowskie
Systemu Rezerwy Federalnej miały regularny dostęp do redyskonta. Nowa ustawa
oprócz tego, że zastosowała obowiązek odprowadzania rezerw obowiązkowych
w odniesieniu do wszystkich instytucji depozytowych, w tym także banków niebędących członkami Systemu Rezerwy Federalnej, wprowadziła również rozszerzenie
na ogół banków, co wiązało się z możliwością redyskontowania weksli w FED.
Narzędzie, za pomocą którego Rezerwa Federalna udziela bankom kredytów nazywane jest oknem dyskontowym (discount window). FED oddziałuje na
wolumen kredytów dyskontowych dwiema metodami: przez zmianę ceny kredytów (stopa dyskontowa) lub przez zmianę wielkości kredytu (sposób zarządzania oknem dyskontowym). Mechanizm, za pośrednictwem którego stopa dyskontowa FED wpływa na wolumen kredytów dyskontowych jest prosty: niższa
stopa oznacza większą atrakcyjność tego typu kredytu, natomiast wyższa zwiększa koszt pożyczki w FED. Zgodnie z przepisami stopa redyskontowa jest ustalana
przez Radę Dyrektorów administracyjnie właściwego banku Rezerwy Federalnej
i jest zatwierdzana przez Radę Gubernatorów FED. Jednak na obszarze całego
kraju stopa dyskontowa ma charakter jednolity, co w praktyce oznacza, że jej poziom jest określany w sposób centralny (Bordo, Haubrich, 2010). FED udziela
trzech rodzajów kredytu redyskontowego: kredyt dostosowawczy, sezonowy i poszerzony (Whitesell, 2006).
Kredyty dostosowawcze są to pożyczki, które odgrywają największą rolę w polityce pieniężnej. Mają wspomagać banki, które doświadczają krótkookresowych
trudności z płynnością, jakie mogą się pojawić wskutek przejściowego odpływu depozytów. Stopa procentowa pobierana od tego rodzaju kredytów jest podstawową
stopą redyskontową ustalaną przez banki Rezerwy Federalnej i zatwierdzaną przez
Radę Gubernatorów. Kredyty te muszą być jednak dość szybko spłacane, a w przypadku większego banku nawet do końca następnego dnia roboczego. Kredyty sezonowe są udzielane na potrzeby ograniczonej liczby banków działających na terenach
rolniczych i wypoczynkowych, gdyż podlegają wahaniom sezonowym. Mogą być
przykładowo związane z kredytowaniem przez nie skupu produktów rolnych. Aby
jednak otrzymać te środki, instytucje te muszą uzasadnić istnienie potrzeby sezonowego zasilenia w gotówkę, wykazując przy tym odpowiednie zaangażowanie
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własnych środków płynnych w finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć. Kredyty
poszerzone udzielane są bankom, które wskutek odpływu depozytów mają poważne problemy z płynnością. Kredyty te w odróżnieniu od kredytów dostosowawczych nie muszą być szybko spłacane. Stopa procentowa wyznaczana dla
tego rodzaju kredytów jest o połowę punktu procentowego wyższa od oprocentowania kredytów sezonowych. Banki korzystające z kredytu poszerzonego są
obowiązane do przedstawienia oferty specyfikującej potrzebę kredytu poszerzonego oraz planu przywrócenia płynności banku.
FED zarządza oknem dyskontowym w taki sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu funduszy kredytowych i ograniczać wielkość udzielanych kredytów. W przypadku, gdy stopa redyskontowa pozostawała poniżej rynkowych stóp procentowych, stanowiło to bodziec do zaciągania w FED nisko
oprocentowanych kredytów i przeznaczenia uzyskanych z tego tytułu środków
na udzielanie wyżej oprocentowanych kredytów lub zakup papierów wartościowych. Banki mogą zarabiać na kredytach redyskontowych, czemu FED próbuje
zapobiegać, informując poszczególne banki o tym, że powinny ograniczyć starania o kredyty pochodzące z okna dyskontowego. Jeżeli taki kredyt jest zaciągany
przez bank zbyt często, FED może odmówić mu udzielenia kolejnych pożyczek
w przyszłości. Banki ponoszą trzy rodzaje kosztów związanych z oknem dyskontowym: koszt odsetek, jakim jest stopa redyskontowa; koszt wątpliwości co do
kondycji banku, jakie mogą pojawić się, jeżeli rynek zauważy, że bank korzysta
z okna dyskontowego; oraz koszt zwiększonego prawdopodobieństwa spotkania
się z odmową kredytu dyskontowego w przyszłości z powodu zbyt częstego uciekania się do tego źródła finansowania poprzednio. Zasady stosowane przez FED
podczas udostępniania okna dyskontowego często określa się, jak już wcześniej
wspomniano, jako moralną perswazję.
Instytucje depozytowo-kredytowe mają także możliwość korzystania z pożyczek Rezerwy Federalnej w zamian za wystawiony przez nią skrypt dłużny, zabezpieczony w sposób wymagany przez FED. Przedmiotem zabezpieczenia mogą
być papiery wartościowe rządu USA oraz agend federalnych, stanowe i lokalne papiery wartościowe oraz hipoteczne noty dłużne. Pożyczki te swoją konstrukcją
przypominają kredyty lombardowe stosowane w państwach europejskich. Służą
głównie do krótkoterminowego wsparcia płynności płatniczej banków i innych instytucji depozytowo-kredytowych. Oprocentowanie przy tego rodzaju pożyczkach
stosowane jest na podobnych zasadach, jakie obowiązują przy redyskoncie weksli.
3.4. Rezerwy obowiązkowe
Od 1980 r. na wszystkich instytucjach depozytowo-kredytowych w USA
spoczywa obowiązek tworzenia rezerwy obowiązkowej w określonej relacji do
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wielkości i struktury depozytów. Przed 1980 r. obowiązek ten dotyczył jedynie
banków członkowskich Systemu Rezerwy Federalnej (Sargent, Wallace, 1985).
Górna granica dopuszczalnego poziomu stopy rezerw obowiązkowych jest ustalana przez Kongres USA. W zależności od kształtowania się sytuacji pieniężnej
Rada Gubernatorów FED ustala (w przedziale określonym przez Kongres USA dla
różnych kategorii depozytów) stawki rezerwy obowiązkowej bądź na wyższym
poziomie, gdy chodzi o zmniejszenie podaży pieniądza na rynku bądź też na niższym, gdy działania mają doprowadzić do zwiększenia ilości pieniądza transakcyjnego w obiegu (Diamond, Dybvig, 1983). Od lat trzydziestych FED decyduje
o zmianie rezerw obowiązkowych, co stanowi bardzo skuteczny instrument kształtowania podaży pieniądza. Zmiany rezerw obowiązkowych wywierają w rzeczywistości tak silny wpływ na podaż pieniądza, że Rezerwa Federalna rzadko kiedy
stosuje ten instrument do kontrolowania podaży.
3.5. Operacje na rynku walutowym
W związku z rolą, jaką Stany Zjednoczone odgrywają w międzynarodowym
systemie walutowym, czego dowodem jest fakt, iż dolar amerykański jest czołową walutą rezerwową w układzie światowym, polityka pieniężna i dewizowa
USA musi być rozpatrywana nie tylko przy uwzględnieniu sytuacji wewnętrznej
kraju, ale musi być pojmowana jako środek, który oddziałuje na rynek globalny.
Podobnie jak operacje otwartego rynku, także operacje walutowe kierowane są
przez Komitet Operacji Otwartego Rynku, działający w ścisłej współpracy z Ministerstwem Skarbu USA (Barro, 1979). Menedżer operacji zagranicznych działa
w strukturze Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, dokonując zakupu lub
sprzedaży walut zagranicznych w zależności od sytuacji pieniężnej i tendencji
kursowych na rynku. Operacje walutowe FED przeprowadzane na rynku nowojorskim znacznie zyskały na znaczeniu po tym, jak Stany Zjednoczone odeszły od
sztywnych kursów walutowych wprowadzonych na konferencji w Bretton Woods oraz w związku z ostatecznym odstąpieniem USA od wymienialności dolara
na złoto (1971). Głównym celem operacji przeprowadzanych przez FED jest niedopuszczenie do destabilizacji stosunków walutowych w obrębie czołowych gospodarek świata. W sytuacji nadmiernego popytu na dolary na rynku międzynarodowym, co grozi zbytnią aprecjacją waluty amerykańskiej, FED uruchamia interwencyjną sprzedaż dolarów. W przypadku odwrotnym FED zwiększa zakupy
dolarów od zagranicznych kontrahentów za inne waluty wymienialne. Na ogół
działania stosowane przez System Rezerwy Federalnej są uzgadnianie z bankami
centralnymi innych państw. Od strony technicznej operacje walutowe FED mają
głównie charakter transakcji typu „swap”, które polegają na zwrotnej zamianie
walut, która opiera się na krótkoterminowych umowach kredytowych między
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FED a właściwym zagranicznym bankiem centralnym. Transakcje te umożliwiają
FED pozyskiwanie walut obcych, które są niezbędne dla przeprowadzenia interwencji walutowych mających na celu wsparcie pozycji dolara amerykańskiego
i odwrotnie ‒ umożliwiają bankom centralnym innych państw pozyskiwanie dolarów amerykańskich celem wsparcia własnego pieniądza (Hendrickson, 2011).
Główną zaletą rezerw jako instrumentu jest to, że wymogi w jednakowy
sposób wpływają na wszystkie banki i silnie oddziałują na podaż pieniądza. Fakt
ten stanowi jednocześnie dość duży problem, gdyż trudno za pomocą rezerw doprowadzić do niewielkiej zmiany podaży pieniądza. Istnieje możliwość niewielkiej
zmiany podaży przez krańcowo małe zmiany rezerw obowiązkowych, jednak
wprowadzenie zmian do ustalonych wymogów rezerw jest na tyle kosztowne, że
strategia ta jest w praktyce nieopłacalna. Inną wadą korzystania z rezerw obowiązkowych jest to, że ewentualna podwyżka stopy rezerw może doprowadzić niektóre banki, które mają niskie rezerwy nadwyżkowe, do problemów z płynnością.
W przeszłości FED w momencie podwyższenia rezerwy obowiązkowej jednocześnie podejmował działania osłonowe, dokonując zakupów na otwartym rynku lub
zwiększając dostępność okna dyskontowego i dostarczając w ten sposób rezerw
bankom, które odczuwały takie zapotrzebowanie. Nieustanne wahania stopy rezerw obowiązkowych wytworzyłyby poza tym dość szeroki margines niepewności
dla banków, znacznie utrudniając im zarządzanie płynnością.
4. Bank Banków i Bank Państwa
Amerykańska bankowość centralna odznacza się stosunkowo rozwiniętym
układem współzależności i oddziaływań na banki komercyjne i inne instytucje
depozytowo-kredytowe. Przede wszystkim zasila system bankowy w gotówkę.
System Rezerwy Federalnej ponosi pełną odpowiedzialność za zasilanie gospodarki USA w banknoty i monety oraz za prawidłową ich podaż, zarówno pod
względem ilości i wartości, jak i struktury nominałów. Ważnym aspektem tej
funkcji jest troska o wysoką jakość techniczną pieniądza gotówkowego oraz bezpieczeństwo rozliczeń i obiegu pieniężnego. W odróżnieniu jednak od innych
państw bank centralny USA nie zajmuje się wytwarzaniem banknotów i monet.
Banknoty produkowane są przez Biuro Rytownictwa i Druku, które działają w ramach Ministerstwa Skarbu, monety natomiast przez Mennicę Ministerstwa
Skarbu. Dopiero całość spraw związanych z wprowadzeniem banknotów i monet
do obiegu pozostaje w kompetencjach Systemu Rezerwy Federalnej.
Poza wprowadzeniem gotówki do obiegu innym ważnym aspektem działań FED jest organizowanie i współuczestnictwo w systemie międzybankowych
rozrachunków. Ocenia się, że ok. 25% czeków w USA realizowanych jest w obrębie tego samego banku, który czek wystawił. Pozostałe 75% jest wystawionych
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przez inne banki i wymaga mechanizmu rozrachunku międzybankowego (clearingu). Rozliczenie czeków w tym przypadku może być dokonane przez instytucję
rozrachunkową, bądź przez centralę rozrachunkową Systemu Rezerwy Federalnej,
usytuowaną w każdym z 12 banków Rezerwy Federalnej oraz w 11 innych biurach
rozrachunkowych afiliowanych przy Systemie Rezerwy Federalnej. W celu zapewnienia płynności rozliczeń pieniężnych system służy bankom pomocą w formie
kredytu do rozliczenia czeków tak, aby jeszcze przed wpływem środków do
banku-wystawcy czeku jego beneficjent mógł z nich korzystać. Kredyty o takim
charakterze są udzielane przez FED na jeden lub dwa dni, rzadziej na dłuższy
okres. W miarę upływu czasu tradycyjny obrót czekowy był wypierany przez
elektroniczny transfer funduszy oraz automatyczne izby rozrachunkowe.
Kolejną cechą FED jest współuczestniczenie i sprawowanie nadzoru nad
działalnością banków. System regulacji i nadzoru tworzy skomplikowaną strukturę. Kilka instytucji rządowych dzieli między siebie odpowiedzialność za tę dziedzinę działalności. Do trzech głównych federalnych instytucji regulacyjno-nadzorczych w Stanach Zjednoczonych należą: Rezerwa Federalna, Urząd Kontrolera
Pieniądza (The Office of Comptroller of the Currency, OCC) oraz Federalna Korporacja Ubezpieczania Depozytów (The Federal Deposit Insurance Corporation,
FDIC). Do głównych zadań OCC należy udzielanie licencji, regulowanie oraz nadzór nad bankami krajowymi tworzonymi na podstawie prawa federalnego. Do
zadań, które przypisane zostały Rezerwie Federalnej należy działalność regulacyjna oraz nadzór nad bankami członkowskimi Systemu Rezerwy Federalnej,
w tym także nad bankami krajowymi, które z mocy prawa należą do SRF. Odpowiedzialnością w dziedzinie nadzoru objętego przez FDIC są wszystkie banki, których depozyty obligatoryjne objęte są gwarancjami FDIC. Dotyczy to banków krajowych, a także banków utworzonych na mocy prawa stanowego. Co więcej, wyspecjalizowane instytucje depozytowo-kredytowe podlegają odrębnym organom federalnym. Wymienić należy tutaj Federalny Urząd Banków Mieszkaniowych oraz Krajową Administrację Unii Kredytowych.
Chcąc uniknąć nakładania się na siebie uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych instytucji, dokonano uzgodnień między instytucjami stanowymi oraz
federalnymi dotyczących praktycznego podziału sfery wpływów i odpowiedzialności. Ustalono, że FDIC będzie ponosił główną odpowiedzialność nadzorczą w odniesieniu do banków komercyjnych, które nie są członkami Systemu Rezerwy Federalnej, oraz krajowych banków oszczędnościowych objętych gwarancjami FDIC.
OCC sprawować będzie wyłączny nadzór nad krajowymi bankami komercyjnymi,
natomiast Federalna Rezerwa będzie odpowiedzialna za nadzór nad bankami
stanowymi będącymi członkami SRF oraz nad wszystkimi grupami i holdingami
bankowymi. Wzmocniono przy tym międzyinstytucjonalną koordynację działań
regulacyjnych i nadzorczych. Efektem tego było w 1978 r. utworzenie Federalnej
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Rady Badań Instytucji Finansowych (The Federal Financial Institutions Examination Council, FFIEC). Jej głównym celem jest ujednolicenie zasad, standardów
oraz formy raportów i oceny działalności instytucji depozytowo-kredytowych,
zarówno w układzie federalnych, jak i stanowych organów nadzoru bankowego.
Od strony merytorycznej kontrola i analizy sytuacji banków, prowadzone przez
Federalną Rezerwę, mają przede wszystkim na celu oszacowanie stanu jakości
aktywów, ocenę systemu zarządzania i polityki banku, analizę wyników finansowych i tendencji w tym zakresie oraz sprawdzenie zgodności działania banku z obowiązującymi regulacjami.
System Rezerwy Federalnej reguluje i nadzoruje operacje międzynarodowe realizowane przez banki amerykańskie, a w szczególności udziela licencji
na otwieranie zagranicznych oddziałów przez banki członkowskie FED oraz reguluje zakres i skalę ich działalności, a także autoryzuje zagraniczne inwestycje dokonane przez banki członkowskie. Do innych zadań zaliczyć można także regulowanie działalności zagranicznych banków w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo
istotne uprawnienia Rezerw Federalna ma w dziedzinie regulacji struktury bankowej. Rada Gubernatorów zatwierdza lub odrzuca projekty dokonania fuzji
bądź przejęcia, lub nabycia banku przez inny bank. Ma także istotny wpływ na
tworzenie holdingów i innych grup bankowych. Przy podejmowanie tego typu
decyzji Rada Gubernatorów bierze pod uwagę zagrożenie związane z monopolizacją w sektorze bankowym, a także możliwe skutki przy kształtowaniu się konkurencji na lokalnych rynkach finansowych. Co więcej, rada kieruje się dążeniem
do podwyższenia jakości i rozszerzenia wachlarza produktów bankowych, a także
obniżenia ceny usług finansowanych oraz spreadu między poziomem oprocentowania kredytów a poziomem oprocentowania depozytów.
Banki Rezerwy Federalnej oraz ich oddziały wykonują obsługę bankową
rządu Stanów Zjednoczonych oraz instytucji federalnych, prowadzą bieżący rachunek Skarbu USA oraz rozliczają i realizują czeki wystawione przez i na rzecz
Skarbu. Dodatkowo System Rezerwy Federalnej współdziała w funkcjonowaniu
systemu podatkowego, prowadząc rachunki Skarbu USA, na które wpływają
środki zgromadzone przez instytucje depozytowe, co jest wynikiem realizacji obowiązku podatkowego. Banki Rezerwy Federalnej i ich oddziały prowadzą sprzedaż nowych rządowych papierów wartościowych oraz wykup w terminie zapadalności bonów skarbowych i obligacji. Do ich obowiązków należy prowadzenie
akcji informacyjnej i promocyjnej w tej dziedzinie, organizowanie aukcji na zakup
nowych emisji, pobieranie zapłaty za sprzedane papiery wartościowe. Federalna
Rezerwa prowadzi rachunki i przeprowadza operacje finansowe różnego rodzaju
na zlecenia banków centralnych innych państw, a także międzynarodowych instytucji finansowych, w tym w szczególności Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.
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5. FED w czasie Wielkiego Kryzysu
5.1. Polityka Systemu Rezerwy Federalnej przed 1929 r.
Kiedy jesienią 1929 r. wybitny ekonomista z Yale, Irving Fisher, oznajmił, „że
ceny akcji ustaliły się na wysokim poziomie” nie przypuszczał zapewne, jak wielka
zapaść czeka amerykańską gospodarkę (Barber, Dimand, Foster, 1997). W kilka tygodni po tym oświadczeniu wskaźnik Dow-Jonesa dla przedsiębiorstw przemysłowych (DIJA) zmalał o ponad 1/3. Najgorsze dopiero jednak było przed Ameryką.
8 lipca 1932 r. DIJA wyniósł niecałe 42 punkty, czyli niemal 90% mniej w porównaniu
z jego szczytową wartością z 1929 r. Naród amerykański w 1929 r. wierzył, że Stany
Zjednoczone weszły w nową erę nieograniczonej prosperity (Eichengreen, 1992).
Pierwszą przesłanką „nowej ery”, zwanej także „nową ekonomią”, było
właśnie utworzenie Systemu Rezerwy Federalnej. Przed utworzeniem FED kryzysy finansowe w Stanach Zjednoczonych potęgowały braki banku centralnego,
który w okresach niestabilności dostarczałby funduszy sektorowi bankowemu.
FED sprawujący kontrolę nad stopami procentowymi i prowadzący operacje na
wolnym rynku został w latach dwudziestych okrzyknięty „remedium na wszelkie
wypadki boomu, załamania i paniki”. To sprawiło, że czujność bankierów, jak i spekulantów po raz kolejny została uśpiona i zaczęli postępować nieodpowiedzialnie, przez co kolejny kryzys był jeszcze ostrzejszy.
Trwałość „prosperity Coolidge’a”, która zaczęła się, gdy w 1924 r. prezydentem został Calivn Coolidge, sprawiała wrażenie, że utrzyma się również za
rządów jego następcy, Herberta Hoovera. Tłumaczono to wszechmocą FED oraz
wieloma innymi czynnikami. Należał do nich rozwój wolnego handlu, spadek inflacji i bardziej „naukowy” styl zarządzania firmami, kojarzonymi z absolwentami
Harvard School of Business Administration i zautomatyzowanymi liniami stosowanymi do produkcji samochodów w Detroit. Lepsze zarządzanie przyniosło poprawę wydajności i zmniejszanie zapasów w magazynach. Znaleziono także inne
powody do optymizmu. Złagodzenie przepisów antytrustowych za prezydentury
Cooldige’a umożliwiło dokonanie szeregu fuzji przedsiębiorstw bankowych, kolejowych, użyteczności publicznej, co zapowiadało dodatkowe korzyści dzięki zwiększonej skali działalności. Poprawę wydajności, która w latach 1919‒1927 wzrosła
o ponad 50%, przypisywano coraz większym inwestycjom na badania i rozwój
(R&D). Oprócz argumentów przemawiających za nową erą, w drugiej połowie lat
dwudziestych istniały także ważne powody, aby być przekonanym o zwyżkowych
tendencjach w gospodarce, jak i na amerykańskiej giełdzie. Prezydent Cooldige
stosował w kwestiach gospodarczych filozofię laissez-faire. W tym samym tonie
wypowiadał się Andrew William Mellon, minister skarbu, jednocześnie bogaty
filadelfijski bankier. Jego zdaniem rząd istniał tylko po to, ażeby ułatwiać biznes.
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Mellon zaczął poprawiać warunki do prowadzenia interesów: zredukował górną
stawkę podatku dochodowego z 65% do 32%, zmniejszył podatek od spółek do
2,5% oraz drastycznie obniżył podatek od zysków kapitałowych. W wyniku tych
cięć bogaci mieli więcej pieniędzy do inwestowania w akcje, spółki osiągały większe dochody netto, a spekulanci mogli zatrzymać większą część swoich zysków.
Równie ważnym aspektem było utrzymywanie popytu dzięki ogromnemu
zwiększeniu dostępności kredytu konsumpcyjnego, co nazywano wtedy „kupowaniem na raty”. Pod koniec dekady, gdy zadłużenie z tytułu niespłaconych rat
wzrosło do 6 mld dol., oceniano, że ok. 15% wszystkich zakupów detalicznych
dokonywano na raty. Wzrost kredytu ratalnego miał w sobie element zdecydowanie spekulacyjny: bieżącą konsumpcję finansowano za pomocą przewidywanych zarobków. W owym czasie kupowanie na raty uważano jednak za kolejny
pożyteczny wynalazek nowej ery. Dzięki kredytowi i konsumpcji, utrzymywano,
miała poprawić się koniunktura, a to z kolei miało pozwolić na spłatę zadłużenia.
Innym popularnym źródłem kredytów były w latach dwudziestych pożyczki
z marżą. Kiedy na giełdzie panowała zwyżka, inwestorzy mogli zrealizować część
zysków, zwiększając swoje pożyczki z marżą, i wykorzystać pieniądze do uzupełnienia niedostatecznych dochodów. W październiku 1929 r. pożyczki maklerskie
i bankowe dla inwestorów wynosiły w sumie blisko 16 mld dol., co stanowiło ok.
18% całkowitej kapitalizacji wszystkich akcji notowanych na giełdzie.
W tym czasie waszyngtoński FED ‒ instytucja, która jakoby wyeliminowała
panikę ‒ mimo woli podsyciła boom na giełdzie, obniżając w 1925 r. stopy procentowe. Miała to być przysługa dla Banku Anglii, który nie mógł sobie poradzić
z odpływem złota po fatalnym powrocie do systemu waluty złotej według przedwojennego kursu wymiany. Zapoczątkowało to politykę łatwego pieniądza, niskich stóp procentowych, reflacji oraz słabego dolara, krótko mówiąc, polityki
prowadzącej do inflacji. Latem 1927 r. jeszcze raz robiąc przysługę Brytyjczykom,
wspieranym przez Francuzów i Niemców, FED postanowił obniżyć stopę dyskontową o pół punktu procentowego do rekordowo niskiego poziomu 3,5%. Był to
kredyt, który stał się wsparciem dla kulminacji hossy Cooldige’a. Dodatkowo Komitet Operacji Otwartego Rynku rozpoczął zakup skarbowych papierów wartościowych USA w ramach operacji otwartego rynku, wyposażając banki w duże
ilości gotówki (Viner, 1932). Gotówka ta wkrótce znalazła się na rachunkach brokerów, gdzie była pożyczana spekulantom na zakup akcji w ramach „margin trading”, co napędzało wzrost spekulacji na rynku akcji, Doszło do bezprecedensowej
sytuacji, kiedy to stopa oprocentowania weksli była w Londynie o 1% wyższa niż
w Nowym Jorku. Gdy nasiliła się spekulacja, FED postanowił zmienić front, i poczynając od lutego 1928 r., zaczął stopę dyskontową podnosić. Między lipcem
1928 r. a lutym 1929 r. stopa procentowa wynosiła 5%, tj. była o 0,5 punktu procentowego wyższa niż stopa Banku Anglii.
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W końcu 8 sierpnia 1929 r. Nowojorski Bank Systemu Rezerwy Federalnej
podniósł swoją stopę dyskontową do 6%. Jednak zyski z kupowanych akcji za
pomocą kredytu z marżą były po prostu zbyt kuszącą okazją. Dopóki trwała
zwyżka, spekulanci byli gotowi płacić za nie więcej. Jak się później okazało, działania FED były błędne, czy to przez nierozważną politykę, czy też wynikały głównie z wpływów i nacisków brytyjskich. Stopy procentowe pozostały zbyt niskie,
by ukrócić spekulację, a jednocześnie zbyt wysokie dla gospodarki jako całości.
W lutym 1929 r. FED ostrzegł należące do niego banki, że nie uważa udzielania
pożyczek maklerskich za właściwe wykorzystanie funduszy, lecz próba zahamowania spekulacji za pomocą „umoralniającej perswazji” okazała się tak samo nieskuteczna. Jednym z powodów tego, że problem pożyczek z marżą okazał się
trudny do rozwiązania był fakt, że coraz częściej udzielały ich korporacje amerykańskie i zagraniczne, a zarówno jedne, jak i drugie nie musiały liczyć się z FED.
Szacuje się, że ponad 60% pożyczek udzielały bezpośrednio korporacje. Firmy
zwiększały zyski, zdobywając fundusze na giełdzie (co kosztowało ich dywidendę
na poziomie ok 4%), i pożyczały nadwyżkę gotówki na rynku kredytów zwrotnych
na żądanie, gdzie odsetki wynosiły nawet 15%. Z kolei spekulanci napędzali
wzrost cen akcji, kupując je za pomocą kredytów z marżą.
Nie pomogły ostrzeżenia, jakie wysuwał Herbert Hoover, minister handlu
w rządzie Coolidge’a. Alarmował, że rozbuchana spekulacja i nadmiar kredytu
ratalnego zagrażają dalszej prosperity kraju. Kiedy na początku 1929 r. objął prezydenturę, próbował zająć się kwestią spekulacji. Ponieważ uważał, że z konstytucyjnego punktu widzenia dyktowanie poziomu cen akcji byłoby niewłaściwe,
nakłaniał redaktorów gazet, aby to oni ostrzegli czytelników co do cen. Także
minister skarbu Andrew Mellon, który do tej pory był pełen entuzjazmu, został
poproszony o apelowanie do potencjalnych inwestorów, aby zamiast akcji kupowali obligacje. Przestrogi Hoovera okazały się nieskuteczne, a bankierzy, z którymi się konsultował, uprzejmie informowali go o zasadach filozofii nowej ery.
5.2. Wielki Krach a reakcja FED
Wprowadzone wysokie stopy procentowe zaczęły dławić działalność gospodarczą. Kredyt ratalny nie mógł się już dalej rozwijać, gdyż płace nie zwiększały się. Krach na rynku akcji nastąpił w październiku 1929 r., kiedy stopy procentowe w Wielkiej Brytanii zostały podniesione do 6,5%. 21 października 1929 r.
nastąpił początek Wielkiego Krachu. 29 października główny indeks giełdowy stracił 40 punktów przy obrotach sięgających 12,9 miliona akcji, co było w tym czasie
rekordem. Warta uwagi jest także olbrzymia liczba transakcji sprzedaży bloków
akcji, w odróżnieniu od poprzednich dni, gdy panika owładnęła głównie drobnych
inwestorów działających dzięki kredytom zaciągniętym u brokerów. Chociaż ceny
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akcji spadały aż do połowy listopada, rząd Hoovera natychmiast podjął działania
mające na celu złagodzenie skutków ubocznych krachu (tabela 1). Minister skarbu
Andrew W. Mellon ogłosił w listopadzie niewielkie obniżenie podatków.
Tabela 1
Wskaźnik kursów papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych (1926 = 100)
(Historical statistics…, 1976, s. 997‒1007)

FED także podjął działania. 31 października zredukował stopę dyskontową do
5%, by w dwa tygodnie później obniżyć ją dodatkowo do poziomu 4,5%. Pod nadzorem Nowojorskiego Banku Rezerwy Federalnej nastąpiła ogromna zmiana na
rynku kredytów płatnych na żądanie ‒ między wrześniem a listopadem niespłacone
kredyty zmalały o połowę (tabela 2). Pożyczkodawcy zagraniczni i instytucjonalni
nadal wycofywali z tego rynku swoje fundusze, a zastępowały ich nowojorskie
banki, które udzielały niskooprocentowanych pożyczek i zmniejszyły wymagane
zabezpieczenia do 25%. Krach nie doprowadził bezpośrednio do upadku żadnego banku, czy też firm maklerskich, nie licząc Banku Przemysłowego z Flintu
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w stanie Michigan, który musiał zamknąć swoje podwoje, kiedy okazało się, że
będąca w zmowie grupa pracowników ukradła 3,5 mln dol. i straciła je na giełdzie. Amerykańskie korporacje również robiły co mogły, aby uspokoić nastroje.
U.S. Steel i kilka innych firm ogłosiło podwyżkę dywidendy. 14 listopada General
Motors ogłosił wypłatę dodatkowej dywidendy, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem na giełdzie (Steindl, 1995). Wywołało to wzrost wskaźnika DowJonesa ‒ z najniższego poziomu 198 punktów w ciągu kilku dni wzrósł o 25%.
W marcu 1930 r. Dow-Jones przekroczył granicę 300 punktów, osiągając poziom
prawie o 50% wyższy od minimum tuż po krachu.
Tabela 2
Średnia nowojorska stopa procentowa pożyczek na żądanie (Historical statistics…, 1976, s. 1115‒1116)

Jednak wiosną 1930 r. ożywienie się skończyło i rynek powrócił do tendencji spadkowej, która trwała aż do lata 1932 r., gdy wskaźnik Dow-Jones wyniósł
niecałe 49 punktów, a obroty kształtowały się na poziomie poniżej 400 tys. akcji.
W tym czasie dochód narodowy brutto USA zmniejszył się o 60% w stosunku do
poziomu z 1929 r., a liczba bezrobotnych wzrosła do 12,5 mln. Stopa bezrobocia
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w sferze pozarolniczej wynosiła ponad 33%. Do 1932 r. ceny towarów spadły
w przedziale od 30 do 40%. Światowa produkcja przemysłowa obniżyła się od 30
do 50%. Handel światowy skurczył się o 2/3 (tabela 3).
Tabela 3
Całkowity handel światowy 1929‒1932 (w mln dol.) (Condliffe, 1933, s. 146)

5.3. FED w obliczu pierwszego kryzysu bankowego
Oprócz nieudolnej polityki dotyczącej stopy procentowej prowadzonej
przez FED pojawiły się kolejne problemy, które zachwiały zarówno gospodarką
amerykańską, jak i samą instytucją Systemu Rezerwy Federalnej. Przed wybuchem Wielkiego Kryzysu w 1928 r. miało miejsce 491 bankructw banków w USA.
Rok 1929 przyniósł bankructwo kolejnych 659 banków. W 1930 r., wraz z początkiem odczuwania załamania w gospodarce, liczba bankructw wzrosła do 1350.
Przed październikiem 1930 r. depozyty w bankach, które zawiesiły swoją działalność (upadły), były nieco wyższe niż przez większą część 1929 r. Odbiegały jednak od danych z poprzedniej dekady (Willis, 1932). W listopadzie 1930 r. ich wielkość przekroczyła ponad 2-krotnie najwyższą wartość zanotowaną do tego momentu od 1921 r., kiedy zaczęto gromadzić miesięczne dane. Seria upadków banków, szczególnie w Missouri, Indianie, Iowa, Arkansas i Karolinie Północnej, doprowadziła do coraz powszechniejszych usiłowań zamiany depozytów na rachunkach czekowych i oszczędnościowych na gotówkę oraz (w znacznie mniejszym zakresie) na depozyty na oszczędnościowych przekazach pieniężnych. Rozprzestrzeniające się między depozytariuszami obawy ogarniały coraz szersze
kręgi, poczynając od sfer związanych z rolnictwem, a najciężej dotkniętych przez
upadki banków w latach dwudziestych (Morrison, 1966). Po upadku 256 banków, w których w listopadzie 1930 r. znajdowało się 180 mln dol. depozytów,
w grudniu upadły kolejne 532 banki z ponad 370 mln dol. depozytów. Znajdował się
wśród nich upadek najbardziej dramatyczny, którego przykładem był Bank Stanów
Zjednoczonych, w którym zdeponowane było ponad 200 mln dol. Upadek ten miał
szczególne znaczenie. Bank Stanów Zjednoczonych był największym bankiem handlowym pod względem wolumenu posiadanych depozytów, jaki upadł kiedykolwiek
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w historii Stanów Zjednoczonych. Co więcej, mimo że był to zwykły bank handlowy,
jego nazwa sprawiała, że wiele osób w Stanach i za granicą uważało go w pewnym
sensie za bank państwowy. Stąd jego upadek wywołał o wiele większy spadek zaufania, niż gdyby upadł bank o mniej wyróżniającej się nazwie (tabela 4).
Tabela 4
Informacje dotyczące zawieszonych banków członkowskich, jak i nieczłonkowskich
Systemu Rezerwy Federalnej w latach 1929-1933 (Board of Governors…, 1937, s. 32)
Rok
1929
1930
1931
1932
1933

Łączna liczba zawieszonych
banków
0659
1350
2293
1453
4000

Banki członkowskie
państwowe
stanowe
0064
017
0161
027
0409
107
0276
055
1101
174

Banki nieczłonkowskie
stanowe prywatne
0547
031
1104
058
1697
080
1085
037
2616
109

System Rezerwy Federalnej w czasie panik bankowych wybuchających w latach Wielkiego Kryzysu zachował się w absolutnie bierny sposób, nie angażując
się w przypisaną mu rolę pożyczkodawcy ostatniej instancji, co mogłoby zapobiec panice. Głównym powodem bezczynności FED było to, iż jego urzędnicy nie
do końca byli świadomi niekorzystnych konsekwencji upadków banków dla podaży pieniądza i aktywności gospodarczej. Znani ekonomiści, Milton Friedman
i Anna Jacobson Schwartz, w swoim dziele Historia monetarna Stanów Zjednoczonych 1867‒1960 piszą, że pracownicy Rezerwy Federalnej „wydawali się traktować upadki banków jako pożałowania godne konsekwencje nieudolnego zarządzania bankami czy złych praktyk bankowych, albo jako nieuniknioną reakcję
na poprzednią nadwyżkę spekulacyjną, czy też rezultat ‒ i najwyżej w niewielkim
stopniu przyczynę ‒ trwającej zapaści finansowej i gospodarczej” (Friedman, Jacobson Schwartz, 1971). Co więcej, upadki banków następujące we wczesnych
etapach panik bankowych „koncentrowały się głównie wokół mniejszych banków, a ponieważ najbardziej wpływowymi osobistościami w systemie byli bankowcy z największych miast-centrów bankowych, którzy z ubolewaniem traktowali istnienie małych banków, ich zniknięcie mogło być przyjmowane z zadowoleniem”. Friedman i Schwartz wskazują również na pewne naciski polityczne, które
mogły mieć znaczenie w kształtowaniu się pasywnej postawy FED. Nowojorski
Bank Rezerwy Federalnej, który od 1928 r. stanowił siłę dominującą w Systemie
Rezerwy Federalnej, silnie opowiadał się za aktywnym programem zakupów na
otwartym rynku w celu zapewnienia rezerw dla systemu bankowego podczas paniki bankowej. Inne znaczące siły w Systemie Rezerwy Federalnej przeciwstawiały
się jednak temu stanowisku i przegłosowały odrzucenie proponowanej strategii.
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5.4. Działanie Systemu Rezerwy Federalnej w momencie zawieszenia wymienialności
złota przez Wielką Brytanię i drugiego kryzysu bankowego
Kolejnym niewątpliwie ważnym aspektem w czasie trwania Wielkiego Kryzysu
okazało się zawieszenie przez Brytyjczyków, 21 września 1931 r., wymiany funta na
złoto. Decyzja ta wywołała katastrofalne skutki w Stanach Zjednoczonych. W ciągu
kilku tygodni odpływ złota stał się tak duży, że niósł ze sobą wielkie konsekwencje.
Tabela 5
Całkowite rezerwy złota w Bankach Systemu Rezerwy Federalnej (Board of Governors…, 1932, s. 27)

7 lutego 1932 r. sekretarz skarbu, Ogden Mills, poinformował prezydenta
Hoovera, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych może doprowadzić do konieczności, którą byłoby zawieszenie wymienialności dolara na złoto, z uwagi na ciągły odpływ tego kruszca z kraju. Topniały zapasy złota w bankach, gotowe do zamiany
banknotów na złoto na żądanie klienta. Złoto znikało wewnątrz kraju i było oddawane do skarbców w domach prywatnych. Wtedy to właśnie Hooverowi udało się
skłonić Kongres do udzielenia Systemowi Rezerwy Federalnej większej ilości papierów skarbowych na przeprowadzenie operacji w zamian za część złota. Pozwoliło to
uchronić przed wprowadzeniem zawieszenia wymienialności (tabela 5).
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W latach 1929‒1932 działania Zarządu Rezerwy Federalnej, o ile były już
podejmowane, okazywały się zazwyczaj nieskuteczne i nietrafione. Co więcej,
FED nie poczuwał się do żadnej odpowiedzialności w obliczu recesji. W 1932 r.
prezydent Hoover chciał, aby banki Systemu Rezerwy Federalnej zaczęły pompować do gospodarki kredyt w postaci bezpośredniego finansowania biznesów
na wzór większości europejskich banków centralnych. Pomimo początkowej niechęci, FED zgodził się na udzielanie bezpośrednich kredytów, ale tylko w nadzwyczajnych przypadkach. W lipcu 1932 r., kiedy system bezpośredniego kredytowania stał się legalny, Hoover chciał, by FED ogłosił stan wyjątkowy, aby możliwe
było udzielanie bezpośrednich pożyczek. FED ze swoim przekonaniem o omnipotencji ponownie odmówił. Nowojorski bank Systemu Rezerwy Federalnej odrzucił myśl, iż FED mógłby regulować sposób wykorzystania kredytu przez siebie
udzielonego. Wszystko to doprowadziło do kolejnego kryzysu bankowego.
Zaufanie do banków i osób nimi zarządzających ponownie zostało wystawione na próbę. Zaczęły się próby równie szybkich, jak i rozpaczliwych działań.
W New Jersey, Nowym Jorku, Maryland i dystrykcie Kolumbia obniżono oprocentowanie rachunków oszczędnościowych. W wielu stanach bankom zezwolono na ograniczenie kwoty mogącej zostać wycofanej z rachunku. Nawet pojedyncze miasta ogłaszały wakacje bankowe, aby przeciwdziałać dalszej panice.
Zamieszanie przełożyło się na presję na Chicago, a w jeszcze większym stopniu
na centra bankowe w Nowym Jorku. Lokalni bankierzy pozbawieni gotówki wypłacili pół miliarda dolarów depozytów, co zachwiało płynnością nie tylko największych banków komercyjnych, ale nawet Nowojorskiego Banku Systemu Rezerwy Federalnej (tabela 6). Fala wakacji bankowych ogarnęła swoim zasięgiem
coraz większy obszar. Sam zarząd Systemu Rezerwy Federalnej doradzał prezydentowi Hooverowi, aby wprowadził federalne wakacje bankowe. Propozycja ta była
mocno spóźniona, ale wydaje się, iż owo spóźnienie mogło być celowe. FED mając
przed sobą kolejny etap recesji, stanął przed nie lada wyzwaniem, któremu nie
podołał. Najzwyczajniej w świecie zarząd FED bał się wzięcia odpowiedzialności za
decyzje, które określano jako drastyczne. Chcieli całą winę zrzucić na prezydenta. Ich własny system został mocno nadszarpnięty. Pojawiły się naciski na
bank FED w Chicago, aby ten poratował pożyczką znajdujący się w niemałych
kłopotach bank nowojorski. 2 marca wstrzymana została decyzja o wprowadzeniu zawieszenia działalności banków. Dekret zawieszający operacje bankowe
wszedł w życie 6 marca 1932 r. Były to także ostatnie chwile urzędowania Herberta Hoovera. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał Franklin
Delano Roosevelt, który rozpoczął realizację polityki New Dealu.
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Tabela 6
Weksle i papiery wartościowe w portfelu Banków Rezerwy Federalnej (Board of
Governors…, 1933, s. 41)

Podsumowanie
FED w czasie zawieruchy gospodarczej okazał się instytucją odznaczającą
się ułomnością zarówno w sferze działania, jak i myślenia. Partykularne interesy,
a także brak jakiegokolwiek zdecydowania podważył zaufanie do Systemu Rezerwy Federalnej. Powołany do dbania o stabilność i zapobieganie okresom destabilizacji sam doprowadził do powstania „bąbla spekulacyjnego” (Friedman,
1959). Poprzez swoją działalność FED w 1929 r. postawił sam siebie przed wyzwaniem, któremu nie sprostał przez cały okres trwania Wielkiego Kryzysu.
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