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1. Równowaga na rynku pieniężnym. 
 Rynek pieniężny tak jak inne rynki działa pod wpływem różnych praw m.in. krzywej 

popytu i podaży. Dokonywane są na nim transakcje w okresie przeważnie do jednego roku. 

Celem takiego rynku jest kształtowanie płynności finansowej podmiotów, dzięki którym pozwala 

funkcjonować różnym podmiotom. Pieniądz jest środkiem płatniczym, jednakże każdy rynek 

pieniężny różnych państw cechuje się inną wielkością. Na wielkość rynku pieniężnego wpływa 

bardzo wiele czynników, najważniejsze to popyt i podaż na pieniądz. 

 Każde państwo posiadające własną walutę staje przed problemem ile powinno znajdować 

się danego pieniądza na rynku. W zależności od tego ile takiego środka płatniczego mamy można 

sterować własną gospodarką, dzięki temu możemy wpływać na eksport i import danych towarów, 

możemy chronić własne produkty krajowe lub po prostu wspomagać obrót między krajowy. 

 Równowaga na rynku pieniężnym zachodzi, gdy popyt na pieniądz w ujęciu realnym jest 

równy podaży pieniądza w ujęciu realnym. Popyt na pieniądz to ilość pieniądza, na jaką istnieje 

zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty gospodarcze. Popyt na pieniądz w ujęciu realnym to 

ilość dóbr, jaką można kupić za daną kwotę pieniędzy. Mówiąc o popycie na pieniądz mamy na 

myśli popyt na pieniądz gotówkowy. Ludzie zgłaszają popyt na pieniądz kierując się trzema 

motywami: motywem transakcyjnym, czyli chęcią trzymania pieniądza w celu dokonywania 

przewidywanych zakupów dóbr i usług; motywem spekulacyjnym, czyli chęcią trzymania 

pieniądza w celu dokonywania korzystnych zakupów innych aktywów oraz motywem 

przezornościowym, który wiąże się realizacją nieprzewidywalnych zakupów dóbr i usług . 

 Głowy państwa oraz ich ministrowie stają przed problemem jak zachować równowagę na 

rynku pieniężnym, posiadają różne instrumenty do kontrolowania tego rynku. Przyjrzyjmy się 

bliżej kreowaniu popytu oraz podaży na pieniądz. 
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2. Kreowanie popytu na pieniądz. 
 Istnieje kilka czynników które kreują popyt na pieniądz, według I. Keynes występuje 

kilka motywów : 

•  motyw transakcyjny czyli konieczność posiadania pełnej gotówki na bieżące zakupy i 

płatności jeżeli nie można lub się nie chce tego załatwić przy pomocy obrotu bezgotówkowego - 

pieniądz jest potrzebny po to, aby móc zapłacić za potrzebne i pożądane przez nas towary i 

usługi, motyw ten zależy także od poziomu dochodu narodowego brutto, im wyższy poziom 

dochodu narodowego tym wyższy jest motyw transakcyjny, można motyw ten opisać wzorem 

)1,0(w:gdzieYwL yyt   

gdzie: Lt – popyt transakcyjny na pieniądz; wy – współczynnik wrażliwości popytu transakcyjnego 

na pieniądz na zmiany dochodu; Y – dochód narodowy 

•  motyw ostrożności (przezorności) czyli konieczność utrzymywania pewnych rezerw 

gotówki na nieprzewidziane, a konieczne wydatki lub bardzo atrakcyjne zakupy, a także ze 

względu na brak pewności uzyskania w pewnym czasie odpowiednich dochodów - ludzie chcą 

mieć nie tylko tyle pieniędzy ile im potrzeba na konkretny jeden towar lub usługę; zawsze chce 

się mieć jeszcze więcej, aby mieć jakieś zabezpieczenie 

•  motyw spekulacyjny (portfelowy) czyli konieczność posiadania pewnej sumy pieniądza 

gotówkowego np. na spekulacyjny zakup papierów wartościowych (z uwzględnieniem stopnia 

ryzyka lokaty w mniej lub bardziej bezpieczne walory) - ludzie są czasami niewolnikami 

określonych sytuacji - bo gdyby mieli w określonym czasie tyle a tyle pieniędzy to mogliby kupić 

coś o okazyjnej cenie, zależy głównie od poziomu stopy procentowej, wzrost stopy procentowej 

powoduje spadek popytu spekulacyjnego na pieniądz. Wzrost stopy oznacza że rośnie koszt 

alternatywny trzymania pieniądza, uproszczając można zapisać to funkcją liniową: 

),0(w:gdzierwLL ss0ss   

gdzie: Ls – popyt spekulacyjny na pieniądz; Ls0 – autonomiczny składnik popytu spekulacyjnego 

na pieniądz (czyli wielkość popytu spekulacyjnego na pieniądz niezależna od poziomu stopy 

procentowej); ws – współczynnik wrażliwości popytu spekulacyjnego na pieniądz na zmiany stopy 

procentowej; r – stopa procentowa 

Popyt na pieniądz jest to suma wszystkich wyżej wymienionych motywów, czyli motyw 

transakcyjny, ostrożności oraz spekulacyjny. 
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3. Kreowanie podaży na pieniądz. 
 Podaż pieniądza - to ilość pieniądza, która trafia na rynek i w gospodarce ilość pieniądza 

trafiającego na rynek uzależniona jest w głównej mierze od polityki prowadzonej przez Bank 

Centralny. Bowiem Bank Centralny dokonuje emisji pieniądza - podstawowa funkcja Banku 

Centralnego. 

 Podaż pieniądza w ujęciu realnym to nominalna podaż pieniądza podzielona przez 

wskaźnik ogólnego poziomu cen. Bank centralny może wpływać na podaż pieniądza poprzez: 

zmianę stopy rezerw obowiązkowych, zmiany stopy redyskontowej oraz operacje otwartego 

rynku. 

 Metody wpływania na podaż pieniądza przez bank centralny: 

W celu zwiększenia podaży: 

•  obniżenie stopy redyskontowej celem zwiększenia pożyczek dla banków komercyjnych 

•  zakup rządowych papierów wartościowych na otwartym rynku; 

•  obniżenie poziomu rezerw obowiązkowych; 

W celu zmniejszenia podaży; 

•  podwyższenie stopy redyskontowej celem zmniejszenia pożyczek dla banków 

komercyjnych; 

•  sprzedaż posiadanych rządowych papierów wartościowych; 

•  podwyższenie poziomu rezerw obowiązkowych. 
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4. Idealna równowaga na rynku. 
 Równowagę na rynku pieniężnym możemy przedstawić za pomocą modelu 

matematycznego,  

      )r,Y(L
P
M

     

gdzie: 
P
M  – podaż pieniądza w ujęciu realnym; P – ogólny poziom cen; M – nominalna podaż 

pieniądza. 

L(Y,r) otrzymujemy po zsumowaniu ze sobą popytu na pieniądz spekulacyjnego oraz 

transakcyjnego. 

YwrwL)r,Y(L ys0s   

 

Po odpowiednich przekształceniach otrzymujemy wzór końcowy: 
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W powyższym równaniu widać że dochód narodowy (Y) oraz stopa procentowa (r), są 

niewiadomymi, oznacza to tyle że mamy nieskończenie wiele rozwiązań co daje nam efekt taki 

że możemy kontrolować popyt i podaż właśnie przez te dwie niewiadome, konkretniej państwo 

ma wpływ na stopy procentowe (r) bezpośrednio, a na dochód narodowy pośrednio (Y). 

 

Uprościmy sobie wzór do postaci popularnej krzywej funkcji liniowej 
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Na wykresie niżej widać jasno że czynnik B określa nam punkt przecięcia z osią Y, (im 

większe B tym wyższy punkt przecięcia z Y) oraz widać że A określa nam stopień pochyłości 

krzywej, (im większe A tym krzywa wyżej pnie się w górę).  
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Załóżmy, że Y i r jest stałe. W tym wypadku bardzo duże znaczenie ma A oraz B, 

przyjrzyjmy się teraz składowym z 
y

s

w
wA , mamy tutaj stosunek współczynnik wrażliwości 

popytu spekulacyjnego do współczynnika wrażliwości popytu transakcyjnego. Natomiast 

)( 0

y

s

y w
L

Pw
MB   to stosunku nominalnej podaży pieniądza do iloczynu ogólnego poziomu cen 

z współczynnikiem wrażliwości popytu transakcyjnego, minus stosunek autonomicznego 

składnika popytu spekulacyjnego do współczynnika wrażliwości popytu transakcyjnego. 

Jeżeli chcemy osiągnąć pewny punkt na osi XY to możemy modyfikować odpowiednio 

wartości w współczynniku A i B. W przypadku modyfikacji współczynników wrażliwości jest to 

trudne to przy M i P jest to już sterowane przez instrumenty państwa. 

 Zakładamy że Y i r są zmienne oraz A i B mają znikomy wpływ na położenie prostej. 

Wtedy też państwo może bardzo łatwo wpływać na równowagę rynku pieniężnego po przez 

zmianę stóp procentowych. Co roku polityka rady pieniężnej ustala stopy procentowe dzięki 

temu może wpływać na rynek pieniężny. 
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5. Podsumowanie. 
 W przedstawionym problemie równowagi rynkowej pieniądza możemy wywnioskować 

że rynek ten cechuje się podobnymi zależnościami jak inne rynki finansowe, produkcyjne itp. 

Podstawowy wpływ na ten rynek ma oczywiście popyt i podaż pieniądza. Przedstawione zostały 

różne czynniki kształtujące je, począwszy od spekulacji i przezorności po dystrybucję i formę 

pieniężną. 

 Przedstawione zależności tutaj są w bardzo uproszczonym modelu, rozwinięciem takich 

rozważań są modele krzywej LM, krzywa LM wyznacza takie kombinacje dochodu narodowego 

i krajowej stopy procentowej, które zapewniają równowagę na rynku pieniężnym. Wszystkie 

punkty na krzywej LM oznaczają równowagę na rynku pieniężnym. Punkty te są określane przez 

wszystkie współczynniki które mają wpływ na taką równowagę. 
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