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Bank centralny. Polityka pieniężna

Bank centralny pełni trzy funkcje:
• Jest instytucją emitującą pieniądz

gotówkowy
• Jest bankiem banków, działa jako bankier

dla banków komercyjnych i sprawuje nad
nimi nadzór

• Jest bankiem państwa i w tym charakterze
sprawuje kontrolę nad podażą pieniądza i
finansuje – w razie potrzeby- deficyt
budżetu państwa



Instrumenty kontroli podaży pieniądza

• Instrumenty kontroli pieniądza przez bank
centralny:

• Rezerwy obowiązkowe
• Stopy dyskontowe
• Operacje na otwartym rynku



Rezerwy obowiązkowe

• Rezerwy obowiązkowe, to kwota rezerw
wyrażona w % zasobów depozytowych
utrzymywana przez bank jako depozyt
banku centralnego.

• Rezerwy obowiązkowe to ważny instrument
kontroli podaży pieniądza.

• Zdolność banków  komercyjnych do
kreowania pieniądza zależy bowiem od
wysokości rezerw obowiązkowych
ustalonych przez bank centralny



Kreacja pieniądza przez banki (1/1)

• Gdy banki udzielają pożyczek tworzą pieniądz w
formie depozytów płatnych na żądanie

• Istota tych operacji polega na tym, że bank zakłada
klientom nowe konta, przy czym nie towarzyszy
temu jakikolwiek dopływ gotówki (overdraft)

• Te rachunki bankowe to pieniądz, gdyż posiadacze
mogą wpisywać w ich ciężar czeki i wykorzystywać
je jako środek zapłaty

• Depozyty płatne na żądanie stanowią największą
część zasobów pieniądza M1 ze wzoru: M x V= P x Y



Mnożnikowa kreacja depozytów 1/2
(P.Samuelson,W.Nordhaus, Ekonomia, t.1,
s.433)



Końcowa równowaga systemu  1/3
( P.Samuelson, w. Nordhaus, Ekonomia, t.1,
s.433)



Kreacja pieniądza przez banki (1/4)

• Jeśli bank  centralny zwiększy rezerwy obowiązkowe, to podaż
pieniądza kreowanego przez banki obniży się, gdyż np. przy
rezerwie stanowiącej 1/10 wg wzoru:

Całkowita podaż pieniądza w całym systemie bankowym =

Rezerwa nadwyżkowa banku I x 1/ wskaźnik rezerw obowiązk.
=

900 x 10 =9000,

to przy wskaźniku rezerwy wynoszącej 1/5, podaż pieniądza w
systemie  wg powyższego wzoru wyniesie:

800 x 5 = 4000



Kreacja pieniądza przez banki (1/5)

Kreacja pieniądza przez banki jest  możliwa
tylko pod warunkiem, gdy:

• rozpatrujemy system bankowy jako całość
• niska jest stopa gotówka / wkłady na

żądanie planowana przez banki, co oznacza,
że pożyczone pieniądze „wracają” do
banków, co umożliwia zwielokrotnioną
kreację kredytu (czyli nowego pieniądza
bankowego)



Wpływ zmian podaży pieniądza na wielkości
makroekonomiczne czyli na koniunkturę (1/1)

• Wzrost podaży pieniądza prowadzi do
spadku stóp procentowych

• Spadek stóp procentowych powoduje
wzrost inwestycji

• Wzrost inwestycji generuje wzrost
produkcji

• Wzrost produkcji prowadzi do wzrostu
zatrudnienia



Wpływ zmian podaży pieniądza na wielkości
makroekonomiczne czyli na koniunkturę (1/2)

• I odwrotnie, tj. zmniejszenie podaży
pieniądza prowadzi do wzrostu stóp
procentowych

• Wzrost stóp procentowych powoduje
spadek inwestycji

• Spadek inwestycji prowadzi do spadku
produkcji

• Spadek produkcji prowadzi do spadku
zatrudnienia



Wpływ zmian podaży pieniądza na wielkości
makroekonomiczne czyli na koniunkturę (1/3)

• W sytuacji recesji bank centralny w celu
zwiększenia podaży pieniądza i tym samym
obniżenia stóp procentowych dla
pobudzenia inwestycji:

- obniża wskaźnik rezerwy obowiązkowej
- obniża stopę dyskontową
- skupuje obligacje na otwartym rynku



Wpływ zmian podaży pieniądza na wielkości
makroekonomiczne czyli na koniunkturę (1/4)

• W przypadku inflacji, odwrotnie: dąży do
podwyżki stóp procentowych poprzez
zmniejszanie podaży pieniądza ( i tym
samym nadmiernego popytu), zatem:

- podwyższa wskaźnik rezerwy obowiązkowej.
- podwyższa stopę dyskontową
- sprzedaje obligacje na otwartym rynku
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