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Janusz BABAROWSKI I 

MAKROEKONOMICZNY OPIS SYSTEMU BANKOWEGO 

Podano opis matematyczny systemu bankowego w skali makro 
wykorzystywany w modelach z wyeksponowaną rolą pieniądza. Wyróżniono 
bank centralny i banki komercyjne. Opisano stopnie swobody 
podstawowych zmiennych systemu: rezerw, depozytów i kredytów. 
Zilustrowano rolę banków w określaniu podaży pieniądza i w programie 
stabilizacyjnym. 

Zasadniczą rolę w kształtowaniu obiegu pieniądza pełni system 

bankowy. Składa się on z banku centralnego i banków komercyjnych, które 

będziemy traktować w sposób zagregowany. Prezentowany tu opis 

· występuje w publikacjach makroekonomicznych [1-8) w formie słowno -

rachunkowej. Dla celów budowy modeli makroekonomicznych, które 

uwzględniają w istotny sposób rolę pieniądza, opis ten usystematyzujemy 

i rozszerzymy. 

1. BANK CENTRALNY 

Bank centralny spełnia dwie funkcje. Jest bankierem dla banków 

komercyjnych oraz jest bankiem państwa tzn. finansuje deficyt budżetowy 
\ 

i sprawuje kontrolę nad podażą pieniądza. 

Bilans aktywów (lewa strona) i pasywów (prawa strona) banku 

centralnego przedstawia się następująco 

(1) 

gdzie: 

R 4 -rezerwy dewizowe państwa (przeliczone na złote po kursie 

1 Instytut Badań SystMIOlffCh PAN, 01-447 Warszawa ul. Newelska 6 

189 



oficjalnym p) 

Be -aktywa krajowe banku centralnego 

Mogą być to papiery wartościowe takie jak obligacje rządowe (bony 

skarbowe emitowane przez budżet) i bankowe bony pieniężne . 

Cu -gotówka w obiegu pozabankowym (obieg gotówkowy) 

R -rezerwy gotówkowe banków komercyjnych zdeponowane w 

banku centralnym 

Gotówka i rezerwy gotówkowe stanowią razem tzw. bazę monetarną 

o:maczaną przez M0 (pieniądz banku centralnego) 

Cu ( t) + R ( t) !! ffo ( t) (2) 

Dynamika rezerw dewizowych państwa opisywana jest prostym 

równaniem 

(3) 

gdzie .dR d jest wynikiem działania rynku pieniądza zagranicznego i jes t 

bilansem wpływów i wydatków banku centralnego w walutach obcych. 

Dynamika aktywów krajowych opisywana jest następującym 

równaniem 

gdzie b ac jest wielkością sterującą banku centralnego związaną z 

operacjami otwartego rynku. 

W wyniku zmian a ktywów zmienia się wielkość bazy monetarnej o 

przyrost 

(5) 

Bank centralny może regulować wielkość bazy monetarnej dokonując 

tzw. operacji otwartego rynku. Polegają one na zmianie Be czyli na 

sprzedaży lub kupowaniu pa pierów wartościowych za gotówkę, co powoduje 
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identyczną zmianę pasywów. 

Na przykład, ze względu na istnienie obowiązku wymiany dewiz 

uzyskanych z eksportu na walutę krajową, mogą istotnie wzrosnąć rezerwy 

dewizowe Rdprzy dodatnim bilansie handlu zagranicznego. Spowoduje to 

wzrost bazy monetarnej ponad potrzeby wynikające na przykład z 

ograniczania inflacji. W takim przypadku bank centralny może dokonać 

"sterylizacji" wzrostu rezerw poprzez zmniejszenie Be sprzedając na 

otwartym rynku papiery wartościowe za gotówkę zmniejszając tym samym 

bazę monetarną. Zmiana B c może również nastąpić w wyniku finansowania 

części deficytu budżetowego przez bank centralny (kupno przez bank 

bonów skarbowych emitowanych przez bud~et) 

ABc(t) "' [1-s(t)]D0 (t) 

gdzie: 

D 0 -deficy t budżetowy 

s -wsp6łczynnik ustalany przez Sejm 

Obie te operacje można zapisać następująco 

bac( t) = -p ( t) AR4 ( t) - [1-s( t) J D0 ( t) 

gdzie pierwszy składnik prawej strony odpowiedzialny 

"sterylizację", a drugi za finansowanie deficytu. 

2. BANKI KOMERCYJNE 

(6) 

(7) 

jest za 

System banków komercyjnych jest pośrednikiem finansowym 

pomiędzy depozytariuszami wkładów, a pożyczkobiorcami zaciągającymi 

kredyty bankowe. Do systemu tego wchodzi kilkanaście, dominujących pod 

względem udziału w ogólnej akcji kredytowej, banków komercyjnych (o 
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statusie spółek Skarbu •Państwa) ispecjalistycznych banków państwowych 

(zorientowanych na określony sektor gospodarki), półtora tysi4ca banków 

spółdzielczych zrzeszonych w Banku Gospodarki żywnościowej . i w Banku 

Unii Gospodarczej oraz kiladziesi4t banków z udziałem kapitału 

prywatnego. Bilans systemu banków komercyjnych przedstawia się 

następująco 

R( t) + C( t) • D( t) (8) 

gdzie: 

C -poziom kredytów udzielonych przez banki komercyjne 

D - stan depozytów w bankach komercyjnych 

Depozyty dzielimy na dwa rodzaje: na żądanie (D 1) oraz terminowe 

(D).Mamy zatem 

(9) 

W zwi4zku z tym, możemy wyróżnić dwie definicje zasobów (podaży) 

pieni4dza 

(10) 

oraz 

M:,(t) • Cu(t) + D(t) • Cu(t) + [D1 (t) + D3 (t)] • 

• li,. ( t) + D3 ( t) (11) 

M:,(t) • Cu(t) + [R(t) + C(t)] • Mg(t) + C(t) 

Pieni4dz M 1 jest pieni4dzem o wysokiej płynności (transakcyjnym). 

Pieni4dz M3 jest pieni4dzem o znacznie niższej płynności. Wskatnik 2 jest 

zarezerwowany dla zasobów pieniądza "potencjalnego" tj. nie 

podlegających dysponowaniu za pomocą czeków lub przekazów (wkłady 

oszczędnościowe). 
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Pozycje bilansu banków komercyjnych nie mogą być dowolne. Banki 

muszą utrzymywać określoną rezerwę gotówkową określoną przez stopę 

rezerw obowi4zkowych rR Obowiązuje wtedy równość 

(12) 

Wartość stopy rezerw obowiązkowych mieści się na ogół w granicach 

0,1-0,2 w zależności od rodzaju depozytów. 

Z różnych powodów banki trzymają więcej rezerw gotówkowych niż 

muszą, ustalając swoją stopę rezerw nadmiarowych r ~ Mamy wtedy 

R.(t) = r.(t) D(t) (13) 

Stopa rezerw nadmiarowych jest zmienną decyzyjną banków 

komercyjnych. 

Rezerwy banków komercyjnych składają się zatem z trzech części: 

reze.rw obowiązkowych, nadmiarowych i wolnych (o ile występują) 

(14) 

Obserwuje się ponadto średni stosunek ilości gotówki w. obiegu do 

depozytów re (currency to deposit ratio), który charakteryzuje się 

względnie stałą wartością 

(t) • Cu(t) (15) 
re D( t) 

Charakteryzuje on "popyt" na gotówkę i przyzwyczajenia klientów 

banków w tym zakresie. 

3. SYSTEM BANKOWY 

Zestawiając razem wprowadzone równości podstawowe (2), (8) i (15) 

otrzymamy układ równań systemu bankowego, który przedstawia się 
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następująco 

lub 

Cu ( t) + R ( t) = Me, ( t) 

Cu(t) = Ic(t)D(t) 

D(t) -R(t) = C(t) 

[ 1 -11 [D( t)] [ C( t) ] 
Ic(t) 1 R(t) = Mc,(t) 

przy ograniczeniach 

R(t) ~IR(t)D(t); D(t) ~O; 

C( t) ;a,, O; M0 ( t) ;a,, O 

Rozwiązanie tego układu (bez ograniczeń) jest następujące 

D(t) = Mc,(t) +C(t) 
l+Ic(t) ; 

R(t) = Mc,(t) -rc(t)C(t) 
l+Ic(t) 

Rys. 1 Stopnie s,vobody systemu bankowego 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Jeśli uwzględnimy ograniczenia, to w punkcie (A) minimalnych 

kredytów otrzymamy 
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r.(t) = r.,.,. 

~(t) • O; R(t) ~ D(t); D( t) • #o ( t) 
l+rc(t) 

(20) 

natomiast w punkcie (B) kredytów maksymalnych będzie 

r.(t) - r.lWl - O; R(t) - r.(t)D(t); 

Mo ( t) 
D(t) = rc(t) +r.(t) 1 

(21) 

Dodając stronami aktywa i pasywa bilansów banku centralnego i 

banków komercyjnych otrzymamy . bilans skonsolidowany systemu 

bankowego 

p(t)Rd(t) + Bc(t) + R(t) + C(t) • Cu(t) + R(t) + D(t) ( 22 ) 

lub (po redukcji) 

p(t) Rd(t) + [Bc(t) + C(t)] • Cu(t) + D(t) [• M,(t)] (23) 

Wyrażenie w pierwszym nawiasie kwadratowym charakteryzuje tzw. 

całkowitą akcję kredytową krajową, którą oznaczymy przez Ce 

4. PODAŻ PIENIĄDZA 

/ 
Zapiszemy uzyskane wyniki w język1,1 uprzednio określonej zmiennej 

tj. pieniądza, która jest jednoznacznie związana z rozpatrywanymi wyżej 

wielkościami. Uwzględniając wprowadzone pojęcia otrzymamy następujące 

wyrażenie na (nominalną) podaż pieniądza 
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Nl(t) = (24) 

gdzie mnożnik m3 nazywa się mnotnikiem kreacji pieniądza. Określa on ile 

razy ilość wykreowanego przez banki pieniądza przewyższa bazę 

monetarną. Poziom kredytów C udzielonych przez banki komercyjne da się 

wtedy wyrazić zależnością 

C( t) = [Ą ( t) - 1] Mo ( t) (25) 

Mnożnik m3 osiąga wartość minimalną 1 gdy banki komercyjne 

utrzymują maksymalną stopę rezerw nadmiarowych re tzn. nie udzelają 

kredytów w ogóle 

rR(t) + r.(t) = 1 - R(t) • D(t) - C(t) • o 
- !'13 ( t) • m3 a1n • 1 

(26) 

Mnożnik m3 osiąga wartość maksymalną, gdy banki komercyjne nie 

utrzymują w ogóle rezerw nadmiarowych 

r.(t) = o - Ą (t) = Ą..,.(t) = (27) 

Poziom kredytów osiąga wtedy wartość maksymalną 

C(t) ~(t) 
1 - r .1 ( t) 
(t) + IR(t) Mo(t) 

(28) 

Bank centralny steruje podażą pieniądza kierując się przesłankami 

wynikającymi z ograniczania inflacji i pobudzania produkcji [9]. Może to 

robić zmieniając bazę monetarną M0 (za pomocą operacji otwartego rynku 

b sci kursu walutowego p, od ~tórego zależy poziom rezerw dewizowych 

państwa RJ i stopę rezerw obowiązkowych r~ Musi on uwzględniać w 

swoich dzałaniach zmiany re i r c Na ogół m 3 = 2-4. 
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5. PROGRAM STABILIZACYJNY 

Pokażemy teraz, w jaki sposób system bankowy mc;,że mieć wpływ na 

realizację programu stabilizacji gospodarki według schematu 

proponowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i nazywanego 

programowaniem finansowym. Podstawowym celem takiego programu jest 

przywrócenie zdolności płatniczych kraju (równowagi zewnętrznej) i 

ograniczenie inflacji, przy zachowaniu równowagi przynajmniej na rynku 

pieniądza, jako elementu równowagi wewn,.:lrznej. 

Określimy nominalny popyt na pieniądż następjącym równaniem (wymiany) 

gdzie: 

Hd(t) ., p(t) Y(t) 
v( t) 

p -ogólny poziom cen 

Y -produkt krajowy brutto 

v -prędkość obiegu pieniądza 

(29) 

· Zgodnie z teorią monetarystyczną prędkość obiegu pieniądza jest 

wielkością stałą (na ogół v = 2-6). Wielkość Y jest dana zewnętrznie i jest 

wolno zmienna. Przyjmuje się ponadto stałość kursu walutowego. Na 

podstawie skonsolidowanego bilansu systemu bankowego (23) całkowita 

nominalna podaż pieniądza wynosi 

(30) 

Rówi:iowaga na rynku pieniądza musi być utrzymana również w 

warunkach zmian. Obowiązuje zatem równość 

która jest podstawowym związkiem pomiędzy wynikami wymiany z zagranicą 
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(zmiana poziomu rezerw dewizowych państwa), wzrostem krajowej akcji 

kredytowej i zmianą poziomu cen (inflacją). 

Ograniczanie kredytu krajowego (prędkości jego wzrpstu) jest 

centralnym elementem programu stabilizacyjnego. Przy dodatni!ll bilansie 

płatniczym (za ostatni okres) można udzielić mniej nowych kredytów, aby 

ograniczyć inflację. Przy ujemnym saldzie wymiany z zagranicą można tych 

kredytów udzielić więcej. Oba rodzaje sterowania kredytem realizuje 

system bankowy. Jego sprawność i sterowalność jest więc podstawowym 

warunkiem bezpiecznego "otwierania" gospodarki na świat. 
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