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Bank centralny


Bank centralny- podstawowa instytucja systemu bankowego każdego kraju



Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.



Zgodnie z Konstytucją, NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza, a jego podstawowym,
zapisanym w ustawie o NBP, celem działalności jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy
jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu (o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP).
Stabilność systemu finansowego oznacza, że banki i
pozostałe instytucje finansowe są w stanie w sposób
ciągły i efektywny realizować swoje zadania
(w tym m.in. przyjmować depozyty i udzielać kredytów
oraz obsługiwać transakcje w gospodarce), nawet w
przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i
niekorzystnych zaburzeń gospodarczych o znacznej
skali.

Cele polityki pieniężnej
To cele ogólne odnoszące się do gospodarki jako całości.


Zaliczamy do nich:


utrzymanie stabilnego poziomu cen - podstawowy cel strategiczny polityki pieniężnej
(jedno z najtrudniejszych zadań dla banku centralnego)



ograniczenie bezrobocia



równowagę gospodarki, wzrost gospodarczy



walkę z inflacją

Struktura organów NBP

Komitet Stabilności Finansowej


Prezes NBP jest jednym z czterech (obok Ministra Finansów, Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego i Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) członków Komitetu Stabilności
Finansowej.
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Rada Polityki Pieniężnej



Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za prowadzenie polityki pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP.



Składa się z przewodniczącego Rady, którym jest Prezes NBP oraz 9 członków, powoływanych w równej
liczbie przez Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

Rada dbać ma o stabilną, niską inflację.
Stara się, by była ona jak najbardziej
zbliżona do 2,5 procent, przy czym
dopuszcza odchylenia o plus/minus jeden
punkt procentowy.

Funkcje Banku Centralnego-BANK EMISYJNY


NBP ma wyłączne prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków pieniężnych Rzeczypospolitej
Polskiej).




To dlatego na każdym polskim banknocie znajduje się podpis Prezesa NBP.

Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym środkiem płatniczym w Polsce, co oznacza, że
nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi za towar lub usługę.

Funkcje Banku Centralnego-BANK PAŃSTWA I BANK
BANKÓW


NBP jest tzw. bankiem państwa, czyli prowadzi rachunek bieżący budżetu
państwa oraz rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych.


Przykładowo, kiedy płacimy podatek dochodowy, nasze środki trafiają nie do banku
komercyjnego, a na rachunki urzędów skarbowych utrzymywane w NBP.

Działając na rzecz
stabilności krajowego
systemu finansowego,
NBP pełni m.in. funkcję
pożyczkodawcy
ostatniej instancji, czyli
pod pewnymi warunkami
może udzielić kredytów
bankom komercyjnym w
celu uzupełnienia ich
środków.

Działalność NBP różni się istotnie od działalności banków komercyjnych. Przede
wszystkim inne są ich podstawowe cele: zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego
poziomu cen, natomiast celem banków komercyjnych jest osiąganie zysku.
W przeciwieństwie do banków komercyjnych NBP nie prowadzi rachunków dla osób fizycznych czy
przedsiębiorstw ani nie udziela im kredytów. Rachunki w NBP mają za to banki komercyjne i budżet
państwa. Dlatego często mówi się, że NBP jest bankiem banków i bankiem państwa.

Zarządzanie rezerwami walutowymi


Rezerwy walutowe to aktywa finansowe w walutach obcych utrzymywane przez NBP.




Największa część rezerw walutowych jest inwestowana w skarbowe papiery wartościowe emitowane przez
państwa o najwyższej wiarygodności kredytowej, wysokim poziomie bezpieczeństwa i płynności.

Utrzymywanie rezerw walutowych służy przede wszystkim wzmocnieniu wiarygodności finansowej
kraju, co wpływa stabilizująco na kurs walutowy, obniża koszt finansowania państwa na rynkach
zagranicznych i ogranicza ryzyko gwałtownego odpływu kapitału.


Rezerwy walutowe NBP mogą być wykorzystywane m.in. w celu wsparcia stabilności rynków finansowych czy
sektora bankowego, w szczególności przez dostarczanie płynności walutowej w przypadku wystąpienia
znacznych zaburzeń na rynkach finansowych.

Instrumenty polityki pieniężnej
Wykorzystywany przez NBP zestaw instrumentów polityki pieniężnej pozwala
na kształtowanie rynkowych stóp procentowych.


Instrumenty te obejmują:


operacje otwartego rynku,



rezerwę obowiązkową,



zmiany stóp procentowych (operacje depozytowo-kredytowe).



Operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku to transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami
komercyjnymi. Obejmują one warunkową i bezwarunkową sprzedaż lub kupno papierów wartościowych
lub dewiz, a także emisje własnych papierów dłużnych banku centralnego.


Sprzedaż papierów wartościowych NBP prowadzi do zmniejszenia ilości pieniądza na rynku (w obiegu-czyli spadku
jego podaży),



Skup papierów wartościowych przez NBP powoduje zwiększenie ilości pieniądza na rynku.

Rezerwy obowiązkowe


Rezerwę obowiązkową stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych


Od 30 kwietnia 2020 r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 0,5 proc. dla wszystkich rodzajów depozytów


Oznacza to, że bank który przyjmie 1mln zł wkładów, będzie musiał złożyć w NBP rezerwę w wysokości 5 tys zł.



Zwiększenie stopy rezerwy obowiązkowej skutkuje zmniejszeniem ilości (podaży) pieniądza na
rynku-banki mniejszą kwotę przeznaczą na udzielenie kredytów,



Zmniejszenie stopy rezerwy obowiązkowej powoduje zwiększenie podaży pieniądza
W 2014 r. obowiązek utrzymywania rezerwy
obowiązkowej obejmujący dotychczas banki,
oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków
zagranicznych działające w Polsce, został
rozszerzony na spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe oraz na Krajową Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo-Kredytową.

Stopy procentowe


Stopa procentowa- cena (wyrażona w procentach) za jaką NBP udziela kredytu innym bankom
lub po jakiej sprzedaje papiery wartościowe



Podniesienie się stóp procentowych prowadzi do wzrostu oprocentowania kredytów
udzielanych przez banki osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. Prowadzi to do spadku
podaży pieniądza,



Obniżenie stóp procentowych skutkuje wzrostem podaży pieniądza


Od 2004 r cel inflacyjny wynosi 2,5 procent, przy czym dopuszcza odchylenia o plus/minus jeden
punkt procentowy.- oznacza to, że NBP nie podejmuje interwencji, jeżeli stopa inflacji jest w
przedziale (1,5%-3,5 %)

Rodzaje polityki pieniężnej
EKSPANSYWNA (miękka) - jej celem jest zwiększenie podaży pieniądza.


Realizowana jest przez:


obniżenie stóp procentowych



zakup papierów wartościowych na otwartym rynku przez NBP,



obniżenie wskaźnika rezerw obowiązkowych.


Prowadzi to do potanienia kredytu i zwiększenia akcji kredytowych przez banki komercyjne i wzrostu podaży
pieniądza. Kiedy łatwiej jest zaciągnąć kredyt na potrzeby produkcyjne lub konsumpcyjne, ludzie wydają więcej
pieniędzy i popyt wzrasta, co może prowadzić do wzrostu produkcji i spadku bezrobocia. Ekspansywnej polityce
monetarnej towarzyszyć może jednak wzrost cen

RESTRYKCYJNA(twarda) - jej celem jest zmniejszenie podaży pieniądza


Realizowana jest poprzez:


podwyżkę stóp procentowych,



podwyższenie wskaźnika rezerw obowiązkowych,



sprzedaż lub emisję papierów wartościowych


Prowadzi to do obniżenia podaży pieniądza, spadku popytu oraz wzrostu bezrobocia, a także zahamowania inflacji
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