NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

Rozdział 1
Świat pieniądza

Przewodnik po

ekonomii

2

Rozdział 1
Świat pieniądza

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

Przewodnik po

ekonomii
AUTOR: Paweł Kłobukowski
Opracowanie graﬁczne, skład: Jacek Jabłoński

© Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Ul. Miedziana 3a
00-814 Warszawa
efrwp@efrwp.com.pl
www.efrwp.pl
„Przewodnik po ekonomii” jest elementem projektu „Na własne konto”, realizowanego
przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, we współpracy Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”.
Projekt „Na własne konto” powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

3

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

4

Wstęp

Wstęp

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

7
Ty decydujesz o swojej przyszłości 29
Od zera do milionera 35
Bank - przyjaciel czy wróg? 45
Przedsiębiorczość 57
Słownik pojęć 65
Świat pieniądza

5

Wstęp

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

6

Wstęp

Z

Wstęp

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

anim wejdziesz w świat ekonomii z naszym krótkim
przewodnikiem, zastanów się, jakie dla Ciebie ma
to słowo znaczenie. Jeżeli myślisz, że ekonomia to
świat wielkich pieniędzy, akcji, obligacji i ważnych
finansowych decyzji, to oczywiście masz rację... ale
nie zupełnie. Ekonomia to nie tylko hossa, bessa
i Wall Street, ekonomia to również Twoje codzienne
decyzje finansowe .
Co to jest ekonomia?
Ekonomia to praktyczna nauka dokonywania wyborów. Nie jest to
tajemna i skomplikowana wiedza dostępna tylko dla nielicznych, wręcz
przeciwnie. Ekonomia jest wiedzą powszechną i bardzo użyteczną
w życiu każdego człowieka. Każdy z nas jest w pewnym stopniu ekonomistą, ponieważ poprzez swoje decyzje ma wpływ na gospodarowanie
swoim majątkiem i w konsekwencji na swój poziom życia. Warto jak
najwcześniej zdać sobie sprawę, że zgodnie ze starym przysłowiem
„każdy jest kowalem własnego losu” i to od nas zależy w największym
stopniu, jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa.
Od czego zależy Twoja sytuacja finansowa?
• edukacja (wybór szkoły)
• posiadana wiedza i umiejętności
• oszczędności i sama umiejętność gospodarowania pieniędzmi
• zainteresowania (w przyszłości mogą stać się źródłem dodatkowego dochodu)
• znajomość zagadnień ekonomii (inwestowanie, oszczędzanie)
• cechy charakteru
Ten krótki przewodnik po świecie ekonomii i finansów ma za zadanie uzmysłowić, że każdy z nas faktycznie pracuje na własne konto.
Ty dokonujesz wyborów, Ty decydujesz o swoich wydatkach. To od
Ciebie zależy, czy w życiu będzie ci się powodziło lepiej czy gorzej.

Ty wybierasz, Ty wydajesz, Ty decydujesz.
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ŚWIAT PIENIĄDZA »

P

ieniądze otaczają nas ze wszystkich stron. Nie da
się funkcjonować we współczesnym świecie bez
ich używania. Pieniądze są nam niezbędne, by kupić
potrzebne rzeczy, opłacić rachunki, zapłacić za drobne
i większe przyjemności. A czy kiedykolwiek ktoś z nas
próbował zgłębić istotę pieniądza? Czy zastanawialiśmy
się kto i kiedy wynalazł pieniądze, tym samym czyniąc
je częścią naszej rzeczywistości?
Czy pieniądz zawsze był taki sam? W poszukiwaniu odpowiedzi,
musimy cofnąć się o parę tysięcy lat…

PIENIĄDZ
dobro, które jest powszechnie akceptowane jako
forma płatności za inne towary i usługi

»
 Na początku był handel wymienny
Już nasi przodkowie wiele tysięcy lat temu zauważali, że bardzo
często ich sąsiad ma coś, co oni też chcieliby mieć. Początkowo
jedyną drogą zdobycia tych potrzebnych rzeczy był napad i rabunek. Po pewnym czasie jednak plemiona zaczęły wymieniać się
rzeczami, tym samym „płacąc” towarem za towar. We współczesnym świecie taki sposób wymiany przedmiotów czy usług
nazywany jest barterem. Wiele, wiele lat temu, przedmioty, które
pełniły funkcję pieniądza określono mianem płacidła. Jego wartość wyznaczano w dwojaki sposób: określano użyteczność pełniącego tę funkcję towaru, bądź uznawano jego wartość na mocy
powszechnej umowy. Płacidła zależały od kultury danego kraju czy
plemienia i różniły się między sobą. Były to na przykład grzebienie
9
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w starożytnych Chinach, bydło w starożytnej Italii, skóry i płótno na terenach Słowiańszczyzny. Były również powszechne płacidła, które pojawiały się w wielu miejscach na świecie, jak na przykład zboże, pręty
żelaza, siekierki, sól, futra, później także przedmioty pozbawione wartości
użytkowej, np. bryłki kruszców, niewielkie kawałki płótna lub skóry.

PŁACIDŁO
towar funkcjonujący jako waluta, zastępujący pieniądze,
używany w starożytności oraz we wczesnym średniowieczu.

BARTER
wymiana bezgotówkowa, czyli towar (bądź usługa) za towar.
Strony uzgadniają wartość towarów lub usług i dążą do tego,
żeby bilans był zerowy.

 » Kruszce i monety
Po pewnym czasie zauważono, że handel wymienny był procesem uciążliwym, wymagającym nakładu sił i energii. Próbowano znaleźć zatem środek
zastępczy, który znacznie ułatwiałby proces handlowy. Okazało się, że najwygodniejszą formą środka płatniczego są metale. Wybrano je ze względu
na trwałość, małą objętość ułatwiającą transport i fakt, że początkowo dość
łatwo można je było podzielić na mniejsze części.
Z biegiem czasu płacenie malutkimi kuleczkami z metalu zaczęło przysparzać trudności. Przy zakupie danego towaru trzeba było za każdym razem
odważać wynegocjowaną ilość metalu. Zdarzało się też, że z kruszcu odlewano jakiś przedmioty, które pełniły funkcję środka płatniczego. Mogły to być
pierścienie, siekiery, dzidy. Określano cenę przedmiotu, podając na przykład
liczbę złotych siekier albo po prostu wagę metalu. W tym drugim przypadku
nie miało znaczenia, czy położono na szalce odlany przedmiot, czy też bryłę
surowego kruszcu. Sprawdzanie ilości i jakości kruszcu, którym płacono
10

Rozdział 1
Świat pieniądza

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

Monety z czasów rzymskich
w transakcjach, było uciążliwe. Każdy, kto chciał handlować, musiał mieć przy
sobie wagę i kowadełko, na którym w razie potrzeby ciął rozgrzany metal
i odważał odpowiednią ilość. Jednak z biegiem czasu taki rodzaj dokonywania
transakcji również zaczął być męczący. Wymiary metali nie zawsze były takie
same sztaby złota czy srebra, niezbędne do opłacenia „dużych zakupów”, zwykle
były dużych rozmiarów, więc ważenie i dzielenie ich na mniejsze kawałki było
bardzo czasochłonne. Zaczęto więc te sztabki dzielić, tworząc małe okrągłe
kulki z brązu, srebra czy złota. Po pewnym czasie, by zapobiec fałszerstwom,
na kulkach tych zaczęto wybijać podobizny władców, skupiając się przede
wszystkim na dwóch metalach: srebrze i złocie. Również niektórzy kupcy zaczęli
więc wybijać na kawałkach metalu swoje stemple, gwarantując w ten sposób,
że mają one odpowiednią wagę i odlane zostały z niezafałszowanego kruszcu.
Kulki te, opatrzone podobizną władcy i oznaczone stemplem gildii kupieckiej
nazwano monetami. Zrewolucjonizowały one handel na wiele setek lat.

CZY WIESZ, ŻE... ?
jednym z pierwszych ludów, który jako środka płatniczego
używał monet, byli starożytni Sumerowie. Zamieszkiwali oni
Mezopotamię (teren współczesnego Iraku i państw ościennych)
blisko 5000 lat temu. Monety wycinali ze stożkowatych
morskich muszelek.
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Czy można jednak wskazać jednoznacznie lud odpowiedzialny za wynalezienie monety? Przyjmuje się, choć nie ma na to historycznych dowodów, że
pierwsze monety wynaleźli Fenicjanie. Oni, jako jedni z pierwszych na świecie,
opanowali wytop i produkcję wyrobów z brązu, co sugerowało, że to oni byli
wynalazcami monet.To również oni jako pierwsi stworzyli coś na kształt bezgotówkowych form rozliczeń w postaci uwierzytelnionych tabliczek służących
do dokonywania operacji finansowych. Monety jednak pojawiły się jednocześnie
w kilku krajach cywilizacji greckiej i rzymskiej. Monety upowszechniały się
powoli, a z czasem stały się nieodłącznym składnikiem cywilizacji europejskiej.
Przetrwały upadek imperium rzymskiego i wszystkie wstrząsy, jakie później
dotknęły cywilizację chrześcijańską.

»
 Bank(owe)noty
W owym czasie pieniędzy było tyle, ile było kruszcu. Tworzenie i użytkowanie
monet było jednak czasochłonne i kosztowne, a złota i srebra było zbyt mało,
by zaspokoić wciąż rozszerzający się rynek. Zaczęto więc swoje zasoby złota
i srebra zostawiać u złotników, którzy w zamian za to wydawali kwity depozytowe, poświadczające ilość posiadanego kruszcu. Tak narodziła się kolejna
forma pieniądza – pieniądz papierowy.
Złotnik zobowiązany był wydać określoną ilość złota okazicielowi kwitu.

Przykład kwitu depozytowego
12
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CZY WIESZ, ŻE... ?
pierwsze pieniądze papierowe wydano w Szwecji w 1661 roku.

Prędko jednak zorientowano się, iż prawdopodobieństwo, że wszyscy posiadacze not bankowych pojawią sią u złotników jednocześnie, by odebrać swoje
złoto, jest znikome. Można było zatem emitować więcej kwitów, niż posiadało
się złota, czy srebra. Było to oczywiście szerokie pole do nadużyć i malwersacji finansowych ze strony nieuczciwych bankierów. Wprowadzało również
ogromny chaos, gdyż każdy bank, emitował swoje noty bankowe. Aby go
zażegnać, z upływem lat coraz więcej państw zastrzegało prawo emisji not
tylko dla jednego banku, nazywanego bankiem centralnym. Pierwsze Banki
Centralne powstały w XVII w. w Szwecji i Anglii. W XX wieku nastąpił ich dynamiczny rozwój. W 1900 roku było tylko 18 tego typu placówek, 90 lat później
– już 161. W każdym kraju po dziś dzień bank centralny jest instytucją, której
powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej kraju.
Najważniejszym zadaniem banku centralnego od początku jego istnienia jest
najczęściej dbałość o wartość pieniądza i stabilność cen, czyli przeciwdziałanie
narastaniu inflacji.


CZY WIESZ, ŻE... ?
dwa najważniejsze banki centralne świata to:
• Europejski Bank Centralny (EBC, wspólny
bank centralny krajów strefy euro)
• System Rezerwy Federalnej
(pot. FED, bank centralny USA)
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Przykładowa karta płatnicza

»
 Zmiany
Jesteśmy w tym momencie krótkiej historii pieniądza, gdy za banknotem
nie stoi już odpowiednia ilość złota czy srebra, a my mamy do czynienia
z pieniądzem fiducjarnym. W związku z tym banknoty nie są już nam niezbędne.
Oczywiście nadal są obowiązującym środkiem płatniczym, ale skoro kilkaset
lat temu przodkowie nasi umówili się, że zamiast złota pokażą kwit bankowy
i kupią to samo, to po co współcześnie mamy nosić ze sobą papier, po co
przekazywać pieniądze z ręki do ręki? Możemy przecież umówić się z bankiem, by pieniądze, które są w naszym posiadaniu na koncie bankowym, były
zakodowane, np. na kawałku plastiku, który zastąpi nam środki papierowe.
Nie będziemy musieli nosić portfela „wypchanego” pieniędzmi. Zamiast
tego otrzymamy od banku elektroniczną kartę, na której zapisana będzie ilość
pieniędzy będąca w naszym posiadaniu.

CZY WIESZ, ŻE... ?
z okazji stulecia powstania przeciw Hiszpanom rząd Filipin
wyemitował największy banknot na świecie. 100.000,00 peso
ma wymiar 35,56 cm na 21,59 cm bijąc poprzedni rekord,
który należał do 1 kuana chińskiej dynastii Ming, posiadającego
rozmiary 22 na 33 cm.
14

Rozdział 1
Świat pieniądza

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

Tak powstała idea elektronicznego pieniądza i narodziła się karta płatnicza.
Wydawałoby się, że historia karty płatniczej zaczęła się w końcu XX wieku.
Nic bardziej mylnego. Pierwsze karty, funkcjonujące na podobnych zasadach
do kart współczesnych, pojawiły się w Stanach Zjednoczonych na początku
XX wieku. Nie były to oczywiście karty, takie jakie dziś nosimy w naszych
portfelach. Ówczesne karty były czymś w rodzaju upoważnienia do odebrania
zamówionego towaru bez zapłaty gotówkowej i zapisania kredytu na rachunek
klienta. Na początku 1950 roku powstała firma Diners Club, która zajmowała się
wydawaniem kart umożliwiających bezgotówkowe płatności w restauracjach
i hotelach. Właściciel karty na koniec miesiąca dostawał pocztą zestawienie
dokonanych transakcji z prośbą o uregulowanie zadłużenia. Pierwszą kartą
kredytową (umożliwiającą wydanie większej ilości pieniędzy, niż się posiadało)
była BankAmericard oferowana przez Bank of America od 1958 r.
W Polsce dopiero w latach 80. Bank Pekao S.A. wydał pierwsze karty identyfikacyjne i zainstalował pierwszy bankomat. W roku 1990 powstała spółka
PolCard. Pierwszą kartę Visa wydał w 1991 r. Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A.
Polska, będąca wtedy jednym z najsłabiej rozwiniętych rynków pod względem
popularności tego systemu płatniczego, stała się jednym z szerszych rynków
w Unii Europejskiej pod względem liczby kart Visa.
Ale karty płatnicze i pieniądz elektroniczny nie jest ostatnim słowem człowieka w kwestii pieniędzy. W 2009 roku na rynku monetarnym pojawiły się
pierwsze bitmonety (Bitcoin). Świetnie sprawdzają się w mikropłatnościach
internetowych i handlu międzynarodowym. Bitcoin jest walutą cyfrową i najlepiej

Bitcoins
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CZY WIESZ, ŻE... ?
w mieście Perth, stolicy Australii, tamtejsza mennica
ustanowiła aż 3 nowe rekordy Guinnessa: na największą,
najcięższą i najbardziej wartościową złotą monetę na świecie.
Rekordowa moneta waży 1 tonę i wyprodukowano ją z kruszcu
wartego 53,5 miliona dolarów australijskich, czyli prawie 180
milionów polskich złotych.

sprawdza się właśnie w Internecie. W państwach demokratycznych bitcoin
nigdy nie zastąpi tradycyjnych walut ponieważ nie podlega żadnej kontroli, nie
posiada jawnego emitenta ani właściciela, a więc nie jest gwarantowanym
przez państwo środkiem płatniczym. W związku z tym istnieje ryzyko pojawienia się tak zwanej bańki spekulacyjnej – sytuacji, gdy cena dóbr rażąco
przekracza ich wartość.
Pieniądze odgrywają w naszym życiu ogromną rolę. Chociaż jednym z popularniejszych przysłów, jest „pieniądze szczęścia nie dają”, to wiele jednak
przemawia za tym, że może i „szczęścia nie dają”, ale trudno żyć bez nich,
gdyż pełnią różne funkcje

FUNKCJE PIENIĘDZY:
1. środek wymiany,
2. jednostka rozrachunkowa, czyli wspólna miara wartości dla
wszystkichinnych dóbr. Wartość dóbr wyrażona w jednostkach
pieniądza to cena,
3. środek tezauryzacji, czyli dobro, za pomocą którego
możemy przechowywać nasze oszczędności i majątek.

16

Rozdział 1
Świat pieniądza

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

Oprócz funkcji, pieniądze mają też pewne swoiste cechy.

CECHY PIENIĘDZY:
1. rzadkość w sensie ekonomicznym – pieniądza powinno
być tyle, ile go potrzeba. Nadmiar pieniądza prowadzi do inﬂacji,
brak - do recesji i bezrobocia,
2. trwałość – funkcje pieniądza spełniać może dobro, które
nadaje się do magazynowania i przetrzymywania majątku,
3. podzielność i łatwość w transporcie - pieniądz jako
środek wymiany powinien umożliwiać płatności za dowolne
podzielne porcje towaru,
4. stabilność – mówimy o niej wówczas, gdy wartość
pieniądza nie zmienia się zbyt szybko,
5. jednorodność – w całym kraju są one takie same,
6. akceptowalność – pieniądze są akceptowalnym środkiem
płatniczym w danym obszarze gospodarczym (państwie, unii
walutowej).

CZY WIESZ, ŻE... ?
Średni koszt produkcji jednego
banknotu w USA to 4 centy.
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W całym naszym życiu mamy do czynienia z różnymi rodzajami pieniędzy:
Pieniądz fiducjarny – oparty na zaufaniu społecznym. Pieniądz taki jest emitowany przez państwo i jest prawnym środkiem płatniczym na danym terytorium.
Pieniądz zdawkowy – bilon, czyli monety.
Pieniądz papierowy – ma wartość niezależną od materiału, z którego jest
wyprodukowany, posiada tak zwany „kurs przymusowy” (ustalany przez organy
państwa; wartość papierowego pieniądza nie jest zależna od materiału, z którego
jest on zrobiony), nadany przez bank centralny, działający w imieniu państwa.
Pieniądz elektroniczny – pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna, stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie
następujące warunki:
• jest przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji,
• jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki
pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,
• jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż
wydający ją do dyspozycji,
• na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne,
• jest wyrażona w jednostkach pieniężnych.

CZY WIESZ, ŻE... ?
Funt szterling to najstarsza waluta na świecie
będąca w ciągłym użyciu. Jego historia
sięga XII wieku, kiedy to pierwsze monety
oznaczone charakterystycznym symbolem
£, zostały wybite w małym królestwie
położonym na terenie dzisiejszej
środkowej Anglii.
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»
 Waluta
Prawie we wszystkich państwach świata istnieje tylko jedna podstawowa
jednostka monetarna (jak nasz złoty) oraz jakaś jednostka mniejsza (jak nasz
grosz), a wszystkie banknoty i monety są okrągłymi wielokrotnościami tych
jednostek – 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Praktycznie we wszystkich krajach, gdzie najmniejszą jednostką monetarną jest jedna setna podstawowej
jednostki monetarnej, liczba nominałów, które mogą być w obiegu wynosi
15 (np.: 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500), choć
zdarzają się odstępstwa od tej normy. Na przykład w Czechach funkcjonuje
12 nominałów, a w Polsce mamy ich 14.
Każdy kraj ma swój własny Bank Centralny emitujący pieniądze będące walutą
danego kraju. Walutę, czyli nazwę pieniądza, stosuje się przede wszystkim
w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym oraz środkiem regulowania płatności w transakcjach międzynarodowych. Na rynku międzynarodowym waluty oznacza się skrótowo za
pomocą kodu przyjętego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
(ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają, kraj w którym dana waluta obowiązuje
(np. PL - Polska), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (N – Polski Nowy
Złoty).
Waluty mogą być krajowe lub międzynarodowe. Aby dany pieniądz mógł
stać się międzynarodowy, musi być wymienialny na inne waluty. Cena waluty
wyrażona w innej walucie nosi nazwę kursu walutowego. Jest to informacja, ile pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby zakupić jednostkę waluty
obcej. Zazwyczaj interesuje nas to, jak kształtuje się cena walut obcych (tzw.
dewiz), które są powszechnie akceptowane w transakcjach handlowych na
całym świecie, jak dolar amerykański, euro czy frank szwajcarski. W krajach,
w których obowiązuje system płynnego kursu walutowego, o kursach walut
decyduje podstawowe prawo rynku, czyli popyt i podaż. Wpływ na kurs danej
waluty mają takie czynniki jak na przykład: obroty handlowe, wymiana usług,
ruch turystyczny, przepływ technologii czy polityka walutowa rządu, która
między innymi określa system kursów.
Wpływ mają również czynniki polityczne oraz oczekiwania społeczne dotyczące stanu gospodarki.
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RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCH:
1. kurs sztywny – jest ustalany przez rządy państw,
nie podlega wahaniom;
2. kurs stały – określany jest również kursem stabilnym; o tym
rodzaju kursów mówimy wówczas, gdy kursy walut zmieniają
się pod wpływem popytu i podaży, ale jedynie w pewnych
granicach. Granice wyznaczają albo władze ﬁnansowe danego
kraju, albo porozumienia międzynarodowe;

3. kurs płynny – ustalany przez relacje popytu i podaży.

Waluty można klasyfikować w różny sposób, ale najbardziej popularne
jest podział ze względu na ich znaczenie w międzynarodowych stosunkach
finansowych.

ZNACZENIE W MIĘDZYNARODOWYCH
STOSUNKACH FINANSOWYCH:
1. waluty twarde – waluty wymienialne praktycznie w każdym
miejscu i czasie (np. dolar amerykański);
2. waluty słabe (miękkie) – waluty o ograniczonej
wymienialności, nie wolno ich wywozić z kraju, bądź też ich
wywóz podlega dużym restrykcjom (np. dinar tunezyjski).

Spośród obecnie istniejących walut największe znaczenie mają: dolar amerykański, euro, frank szwajcarski, funt brytyjski oraz jen japoński.
Jak wszystko we współczesnym świecie kursy walut ulegają zmianom.
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Kursy stałe podlegają dewaluacji i rewaluacji, czyli skokowemu, administracyjnemu zmniejszeniu/zwiększeniu międzynarodowej wartości waluty. Kursy
płynne podlegają natomiast deprecjacji i aprecjacji, czyli spadkowi/wzrostowi
międzynarodowej wartości waluty.

»
 Pieniądze w Polsce
Tak jak historia naszego kraju, tak i historia naszej waluty jest długa i zagmatwana. Już Mieszko I bił swoje monety - denary. Oprócz niego monetę taką bili
m.in. Bolesław Chrobry, Bolesław Śmiały i Bolesław Krzywousty. W połowie
XIV wieku za sprawą Kazimierza Wielkiego pojawiła się nowa moneta – grosz
krakowski.
Dopiero od XVII wieku, a więc stosunkowo późno, możemy mówić o polskim
złotym. Pierwszą polską monetę systemu złotowego wybito za panowania
Zygmunta Augusta w 1564 r. Co ciekawe, wcale nie była złota, tylko srebrna.
W wyniku rozbiorów i zawirowań wojennych złoty zniknął z obiegu w Polsce,
a za to pojawiły się monety bite przez zaborców: Prusy, Austrię i Rosję. Złoty
powrócił dopiero po pierwszej wojnie światowej i w 1924 roku zastąpił markę
polską. Kolejna wojna spowodowała kolejną zmianę waluty na terenie naszego
kraju – okupacyjne władze niemieckie, wprowadziły na terenie podbitej Polski
swoją własną walutę, ale nazwały ją tak jak przedwojenną – złoty.
Kolejną zmianę przyniosły czasy powojenne i wprowadzenie waluty zaprojektowanej przez władze radzieckie. Nazwę zachowano, ale wraz ze wzrostem
inflacji zwiększały się nominały produkowanych pieniędzy. Najbardziej znaną
serią pieniędzy produkowanych w czasach PRL-u, była seria „Wielcy Polacy”
drukowana od 1975 roku przez NBP.

CZY WIESZ, ŻE... ?
Do denominacji złotego w 1995 roku skrótową nazwą
naszej waluty określoną przez ISO była PLZ (Polski Złoty).
Gdy nastąpiła denominacja, nazwa została zmieniona
na Polski Nowy Złoty, a skrót według standardów ISO
zamieniono na PLN.
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Seria banknotów „Wielcy Polacy”, a ich wartość obecne

22

Józef Bem

Romuald Traugutt

Karol Świerczewski

10 zł = 0,1 grosza

20 zł = 0,2 grosza

50 zł = 0,5 grosza

Ludwik Waryński

Jarosław Dąbrowski

Tadeusz Kościuszko

100 zł = 1 grosz

200 zł = 2 grosze

500 zł = 5 groszy

Mikołaj Kopernik

Mieszko I, Bolesław Chrobry

Fryderyk Chopin

1000 zł = 10 groszy

2000 zł = 20 groszy

5000 zł = 50 groszy
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Stanisław Wyspiański

Maria Skłodowska-Curie
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Stanisław Staszic

10 000 zł = 1 zł

20 000 zł = 2 zł

Stanisław Moniuszko

Warszawa

Henryk Sienkiewicz

100 000 zł = 10 zł

200 000 zł = 20 zł

500 000 zł = 50 zł

50 000 zł = 5zł

CZY WIESZ, ŻE... ?

Władysław Reymont

Ignacy Jan Paderewski

100 000 000 zł = 100 zł

200 000 000 zł = 200 zł

Autorem banknotów
serii „Wielcy Polacy”
(1974-1993, w obiegu
1975-1996) i „Królowie
i książęta Polski” (1994,
w obiegu od 1995) jest
ta sama osoba – graﬁk
Andrzej Heidrich.
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CZY WIESZ, ŻE... ?
W wyniku hiperinﬂacji w Polsce w latach 80. XX w. trzeba było
dodrukować banknoty o nominałach: 10 000 zł (1987 r.),
20 000 zł (1989 r.), 50 000 (1989 r.), 100 000 zł (1990 r.),
200 000 zł (1989 r.), 500 000 zł (1990 r.), 1 000 000 zł (1991 r.)
i 2 000 000 zł (1992 r.). Nie było groszy, najniższym nominałem
stał się banknot pięćdziesięciozłotowy.

»
 Fałszerwstwa
Zjawisko podrabiania pieniędzy pojawiło się niewiele później od nich samych.
Jest to więc fakt tak stary, jak sam przedmiot fałszerstwa. Od zawsze falsyfikacja była ścigana i karana bardzo surowo. Za fałszowanie dużych sum często
skazywano oszusta nawet na śmierć. Kara taka obowiązywała powszechnie
do XVIII wieku i była często poprzedzana torturami. Gdy w obiegu były przede
wszystkim monety to je właśnie imitowano, zmieniając skład stopu, z którego
dana moneta była zrobiona. Po pojawieniu się pieniędzy papierowych, fałszowanie monet przestało być opłacalne. Przestępcy skupili się więc przede
wszystkim na podrabianiu banknotów. Nie było to bardzo trudne. Kilkaset lat
temu nie znano pasków elektronicznych, wklęsłego druku czy mikrodruków.
Utrudniony dostęp był do matrycy (urządzenia, na którym zapisany jest wzór
danego banknotu), ale po jej zdobyciu podrobienie pieniędzy nie było już tak
skomplikowane. Fałszowanie banknotów od wielu lat ma charakter przestępstwa międzynarodowego. Zajmuje się nim Interpol – czyli międzynarodowa policja, pomagająca organom ścigania w walce z wszelkimi formami przestępstw.
A są to oszustwa stosunkowo częste i co najgorsze, biorą się za nie nawet
osoby niepełnoletnie skuszone szybkim zarobkiem.
Uwaga! Fałszerzem jest nie tylko osoba podrabiająca pieniądze, ale również
osoba, która świadomie wprowadza takie banknoty do obiegu.
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Zwykły człowiek, który nie jest specjalistą, może odróżnić banknot fałszywy
od prawdziwego poprzez dokładne porównanie z oryginalnym.

JAK SIĘ UCHRONIĆ PRZED
FAŁSZYWYMI PIENIĘDZMI?
1. drobne różnice w rysunku, najczęściej rozmazane linie siatki,
2. inny odcień farby,
3. inny znak wodny lub jego brak,
4. brak metalowego paska zabezpieczającego
– jeżeli istnieje na oryginalnym banknocie,
5. inny rodzaj papieru,
6. wykorzystana inna technika drukarska, co daje
np. brak wyczuwalnej grubości farby,
7. ten sam numer na wielu banknotach
– oryginalne banknoty mają różne numery seryjne.

GŁÓWNE ZNAKI, KTÓRE MOGĄ WSKAZYWAĆ
NA TO, ŻE PIENIĄDZE SĄ FAŁSZYWE:
1. papier jest grubszy, niekiedy wykonany z dwóch warstw,
ale za to kruchy i łamliwy,
2. w fałszywkach znajdujących się jakiś czas w obiegu
powierzchnia staje się zmechacona, brzegi postrzępione,
papier staje się miękki pozbawiony elastyczności
i charakterystycznego szelestu papieru banknotowego.

25

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

Rozdział 1
Świat pieniądza

Specjalista sprawdza banknot
Fałszywe pieniądze najczęściej są wprowadzane do obiegu w miejscach,
gdzie następuje bardzo duży przepływ gotówki, jak supermarkety czy galerie
handlowe. Z powodu kolejek i nawału klientów, kasjerki nie zawsze sprawdzają
dokładnie każdy otrzymany banknot. Wbrew pozorom częściej fałszowane są
niskie nominały – jest je łatwiej wprowadzić do obiegu, gdyż prawie nigdy nie
sprawdza się autentyczności dziesięcio-, czy dwudziestozłotówek.
Jeśli podejrzewasz, że w Twoim portfelu mógł znaleźć się podrobiony banknot, natychmiast udaj się z nim do najbliższej jednostki policji. Nie trzeba się
bać, że automatycznie ktoś uzna nas za winnego. Trzeba opowiedzieć, gdzie się
dokonywało zakupów. Policja ma obowiązek z urzędu wszcząć w tej sprawie
śledztwo.
Sfałszowany banknot trafia do Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,
gdzie jest dokładnie sprawdzany. Jeśli okaże się, że podejrzenia były nieuzasadnione i pieniądz jest oryginalny, NBP wypłaca jego równowartość. Jeśli
okaże się podróbką, to trafi do depozytu, a jego właściciel nie otrzyma nic.
Nie warto jednak zatrzymywać „fałszywek” – za ich przechowywanie również
grożą poważne konsekwencje.

CZY WIESZ, ŻE... ?
W obrocie znajduje się obecnie ok 405 bilionów dolarów,
z tego ok 32 miliony są fałszywe.

26

Rozdział 1
Świat pieniądza

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

» Pieniądz jako dzieło sztuki
Pieniądze pełnią nie tylko funkcję środka płatniczego. Mogą też być traktowane jak dzieła sztuki. Mennice wielu krajów wypuszczają okolicznościowe
monety o wysokiej wartości kolekcjonerskiej i estetycznej. Monety wybijane
przez Mennicę Polską S.A. przedstawiają: najważniejsze dla polskiej historii,
nauki i kultury wydarzenia, postaci, rocznice czy osobliwości świata przyrody,
co znacząco wpływa na zachowanie oraz utrwalanie narodowego dziedzictwa.
Wśród tych monet są prawdziwe numizmatyczne perełki, jak na przykład piękne
monety tworzące serię Pocztu Królów i Książąt Polskich wg. Jana Matejki,
których wybijanie rozpoczął NBP w latach 1979 – 2005, a ukończyła Mennica,
najpiękniejsze repliki znanych polskich monet, całe serie numizmatyczne
o wielu tematach o różnych kształtach, wykonane z różnorodnych stopów metali
oraz nieznane stemple odkryte w zasobach Mennicy. Monety kolekcjonerskie
niejednokrotnie są uatrakcyjniane poprzez dodanie elementów wykonanych
z innych materiałów – bursztynu, cyrkonii, szkła czy nawet drewna. Na wybranych monetach nadrukowywane są kolorowe ilustracje lub symbole. Występują
również monety kolekcjonerskie z nadrukowanymi obrazami hologramowymi.
Dzisiejsze monety wyglądają jak biżuteria. Misternie wykonane, nie tylko okrągłe, ale i kwadratowe, owalne, prostokątne, czy w kształcie serca.
Ze względu na szlachetność i wartość materiałów, z jakich wykonane są
monety kolekcjonerskie, ich cena emisyjna jest wyższa niż widniejący na nich
nominał.
Ale nie tylko monety mogą być dziełem sztuki. Są również banknoty, których
widok zapiera dech w piersiach. Mała sztuka, którą spotykamy na co dzień, nie
jest przez nas zazwyczaj dostrzegana, może właśnie dlatego, z banknotami

Okolicznościowe sztabki z serii „Kocham Polskę”
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Dolar z Wysp Cooka

mamy styczność prawie codziennie. Projekty banknotów bardzo często ukazują
interesujące miejsca, ważne osobistości i szczególne wydarzenia. Banknoty
nie błyszczą się jak monety, ale za to imponują kunsztem drobnego rysunku
i delikatnej kreski.
Niektóre z banknotów mają swoją wartość nie tylko ze względu na piękny
wygląd. Każdy z banknotów to mała grafika, która jest częścią historii danego
kraju. Gdy się przegląda projekty banknotów trudno nie zauważyć, że jest to
prawdziwa galeria sztuki, w której swoje dzieła wystawiało wielu uznanych
twórców plakacistów, malarzy i grafików. Jednymi z piękniejszych banknotów
28
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są również stare carskie ruble, drukowane metodą, której nie udało się powtórzyć nikomu. Twórca tej metody, Orłow, zabrał ze sobą tajemnicę ich druku
do grobu. Ruble drukowane przez władze ZSRR nie były już tak piękne i kunsztownie wykonane.

Gulden z Surinam
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Ty decydujesz…! »

T

y decydujesz o swojej przyszłości, ale żeby podejmować właściwie decyzje, powinieneś mieć odwagę do
wcielania swoich pomysłów w życie.
Warto jak najwcześniej zadbać o dobre wykształcenie i rozwijanie swoich umiejętności. Czasem jednak
wystarczy dobry pomysł i chęć działania, bowiem od
Twojej aktywności i motywacji do pracy zależy, ile
w życiu osiągniesz.
Zarabiać można na różne sposoby od najmłodszych lat. Możliwości
jest sporo – od prac sezonowych latem, poprzez pomoc sąsiedzką,
udział w różnych konkursach, zdobywanie stypendiów. Często zyskujemy w ten sposób nie tylko pieniądze, ale również doświadczenie.
Dodatkową pracę często można znaleźć nawet nie wychodząc
z domu, wystarczy komputer z Internetem. Możesz zarabiać pisząc
programy, tworząc gry komputerowe i aplikacje.
Jeśli lubisz pisać i prowadzisz własnego bloga, możesz już przez
kilka miesięcy zebrać pokaźny zasób opracowań, które mogą stać
się podstawą twojego portalu internetowego – a ten, odpowiednio
wypromowany, może szybko przynieść Ci dochody z reklam i promocji.
Wiele młodych osób zdobyło pokaźny majątek tworząc popularne
portale dotyczące jakiegoś hobby albo wspólnych zainteresowań
pewnej grupy osób. Możesz też oczywiście pisać wiersze albo książki
– to też bywa dobry biznes (wystarczy wspomnieć majątek, jakiego
dorobiła się autorka Harry’ego Pottera). Mówiąc krótko – nie bój się
mieć pomysły i je realizować (zwłaszcza jeśli mogą być dochodowe).
Na całym świecie setki tysięcy młodych ludzi zaczyna zarabiać na
siebie i swoją rodzinę zanim osiągną pełnoletniość. To z pewnością
duża zasługa Internetu, który otworzył przed młodymi ludźmi nowe
perspektywy rozwoju i zarabiania pieniędzy. Zobacz, kto już osiągnął
sukces – Ty też możesz być jednym z nich.
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STARTUP
to młody biznes, nowe przedsięwzięcie najczęściej
oparte na NOWYCH TECHNOLOGIACH

» Ola Sitarska
W wieku 16 lat stworzyła grę przeglądarkową
Fashion Style (Fashionstyle.pl) o modzie. Rok
później wspólnie z Rafałem Agnieszczakiem
podczas Startup School wymyśliła serwis
Animili, gdzie najmłodsi mogą zaopiekować
się swoim zwierzakiem.
Obecnie Ola ma 21 lat, a na swoim koncie
wiele sukcesów i zrealizowanych projektów.

STARTUP SCHOOL
to inicjatywa przedsiębiorcy internetowego Rafała
Agnieszczaka. W 2009 roku zorganizował on po raz pierwszy
wakacyjne warsztaty przedsiębiorczości, w których
uczestniczyli ludzie z całej Polski. Uczestnicy przez trzy
miesiące spędzone w Warszawie zdobywali doświadczenie
oraz wiedzę potrzebne w tworzeniu podstaw własnego
biznesu internetowego.
Strona internetowa: www.starupschool.pl
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Animili.pl

Fashionstyle.pl
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» Krystian Gontarek
11-latek, który wpadł na pomysł stworzenia
serwisu oceniającego gry komputerowe –
Gameteller. Swój pomysł zaprezentował na
Startup Weekend w Krakowie i znalazł ludzi,
którzy docenili jego kreatywność i wspólnie
tworzą serwis.
Kolejnym pomysłem Krystiana jest KidGiﬅer
– platforma umożliwiająca dzieciom tworzenie listy wymarzonych prezentów. Jego
przypadek pokazuje, że na własny biznes
nigdy nie jest za wcześnie.

STARTUP WEEKEND
to wydarzenie, którego uczestnicy mają 54 godziny
na opracowanie modeli biznesowych dla swoich pomysłów
oraz stworzenie prototypu, który można zaprezentować
potencjalnym klientom.

Obecnie startupy są na topie. Dzięki sieci, można je w szybki i prosty sposób
wypromować i zarabiać dzięki nim pieniądze. Wielcy biznesmeni zaczynali od
prostego pomysłu i odwagi w jego realizacji – warto uwierzyć w siebie. Dzięki
realizacji swoich pomysłów można się wzbogacić – również o doświadczenie.
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CHCESZ ZAŁOŻYĆ WŁASNY BIZNES?
GDZIE WARTO SZUKAĆ POMOCY?
• Sieć aniołów biznesu
• Program Innowacyjna Gospodarka - www.poig.gov.pl
• Startup Weekend
• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
• Znajomi i rodzina
• Szkoła
• Gmina
• Konkursy organizowane przez ﬁrmy i instytucje ﬁnansowe

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU
Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network)
to organizacja tworząca platformę, w ramach której
przedsiębiorca szukający ﬁnansowania dla swojego
projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który
wesprze go kapitałowo.
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Od zera do milionera »

C

o można zrobić z pieniędzmi? Oczywiście wszystko,
ale… no właśnie – nie wszystko się opłaca. Pierwszą podstawową zasadą jest: „Zastanów się, co jest
korzystne i opłacalne”.
Pieniądze nie spadają z nieba, nie można ich
wyjąć ze ściany, nie znajdziesz zakopanego garnka
ze złotem w ogródku. Nikt też nie da Ci za darmo
pieniędzy – sam musisz na nie zapracować. Takie
założenie pozwoli później uniknąć wielu rozczarowań w życiu. Nie
oznacza to jednak, że dopóki nie zaczniesz pracować, w ogóle nie
będziesz miał możliwości gospodarowania „własnymi” pieniędzmi
– wszystko zależy od Twojej przedsiębiorczości.
Okres szkolny jest momentem, w którym uświadamiamy sobie
znaczenie pieniędzy. Warto zatem poznać podstawowe zasady
gospodarowania nimi, związane z oszczędzaniem i inwestowaniem.
Takie trzy najprostsze, choć wcale niełatwe do stosowania w życiu
zasady, które mogą przynieść spory majątek, brzmią:
• w życiu warto oszczędzać (wydawać mniej niż się zarabia),
• mądrze inwestować (w taki sposób, aby pomnażać swój majątek, a nie tracić),
• zadłużać się, ale w taki sposób, aby wykorzystując pożyczone
pieniądze, powiększyć swój majątek.
Jeżeli chcesz odnieść sukces finansowy, musisz te zasady zastosować w swoim życiu.

» Oszczędzam, bo przewiduję!
Kurs językowy, tablet, wakacje, niespodziewane wydatki, a może
nowa modna kurtka i buty…?
Aby zrozumieć dlaczego warto oszczędzać, cofnijmy się do
czasów, w których nie było pieniądza, zaś większość dochodów
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stanowiły zbiory zboża lub upolowana zwierzyna. Czy ówczesny człowiek od
razu zjadał całą zebraną żywność? Okazuje się, że nie. Jeżeli nie było głodu,
część pożywienia była przechowywana na gorsze czasy. W ten sposób, dzięki
oszczędnościom ludzie zabezpieczali się przed głodem. Od tamtych czasów
wiele się zmieniło, ale cały czas nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć
przyszłości. Nie możemy wykluczyć możliwości, że za jakiś czas będziemy
potrzebowali jednorazowo większej ilości gotówki. Można powiedzieć, że
tak jak kiedyś zapasy żywności umożliwiały przeżycie w warunkach niskich
plonów, tak dziś oszczędności pomagają nam funkcjonować w okresach
niższych dochodów lub niespodziewanych wydatków.
Najważniejszy z powodów, dla których powinniśmy oszczędzać to tzw.
motyw zapobiegawczy. Zgodnie z tym motywem gromadzimy pewne zapasy
środków finansowych, aby w przypadku nieoczekiwanego wydarzenia posiadać pewną rezerwę finansową, zabezpieczającą nas przed jego przykrymi
konsekwencjami.
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Warto podkreślić, że istnieją jednak także inne powody, dla których oszczędzamy. Duża część oszczędności w gospodarce światowej wynika z przewidywań osób pracujących, że w wieku emerytalnym ich dochody znacząco się
obniżą. W związku z powyższym, aby zagwarantować sobie życie na wysokim
poziomie, osoby te są skłonne odkładać część bieżącego dochodu na poczet
wydatków w wieku emerytalnym. Częstym sposobem oszczędzania na emeryturę jest ubezpieczenie na życie – wpłacając co miesiąc określoną kwotę,
gromadzimy sumę, o którą potem możemy podwyższyć swoją emeryturę.
Ostatnim motywem oszczędności jest zbieranie środków na dobra trwałe
lub inwestycje, prowadzące do podniesienia naszych przyszłych dochodów.
Możemy zdecydować się nie wydawać całych swoich dochodów przez pewien
okres, ponieważ planujemy wyjazd do Anglii na kurs językowy albo chcemy
kupić tablet.
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Oszczędzanie to również umiejętność dobrego gospodarowania środkami
finansowymi i dobrami. O ile, ze względu na różnicę w zarobkach, nie każdy
z nas może odkładać, a następnie inwestować pieniądze, o tyle każdy z nas
może zwracać uwagę na codzienne wydatki i sprawić, że w portfelu będzie
pozostawało więcej pieniędzy. Dlatego gdziekolwiek wydajesz swoje pieniądze
– licz i porównuj ceny (także dokładnie czytaj zapisy umowy, którą decydujesz
się podpisać). Możesz zaoszczędzić w ten sposób naprawdę duże kwoty, na
przykład na produktach żywnościowych i napojach, na rachunkach za prąd
i wodę, gdy będziesz racjonalnie je wykorzystywał.
Pamiętaj również o planowaniu własnego budżetu domowego, czyli śledzeniu
comiesięcznych dochodów i wydatków. Jeśli chcesz uniknąć kłopotów finansowych, musisz wiedzieć, na co będziesz potrzebował pieniędzy w perspektywie
kilku miesięcy i jakie środki będą do Twojej dyspozycji. A jeśli nie kontrolujesz
swojego budżetu – skąd wiesz, na co i ile wydajesz i gdzie można poszukać
oszczędności? Brakuje Ci tej informacji. Warto planować, aby bardziej świadomie wydawać swoje pieniądze.

» Wydać czy zainwestować?
Gdy już masz trochę oszczędności, zadajesz sobie pytanie: Czy wydać je od
razu, czy może w coś je zainwestować?
Oszczędzanie i inwestowanie są ze sobą powiązane. Jeżeli chcesz osiągnąć w życiu sukces finansowy, to musisz inwestować od najmłodszych lat:
w swoją edukację przez całe życie (żeby mieć ciekawą i dobrze płatną pracę),
a gdy odłożysz pewną sumę pieniędzy – w różnego rodzaju produkty bankowe
i finansowe (np. lokaty, konta oszczędnościowe, itp.), co pozwoli Ci skutecznie
pomnożyć swój majątek, jeśli będziesz miał dobrze przemyślaną strategię
(plan) inwestowania.
Pamiętaj, nawet najprostsze inwestowanie sprawia, że Twoje pieniądze
zaczynają dla Ciebie pracować. Tak więc inwestycją na pewno nie jest wrzucanie
zaoszczędzonych środków do „świnki skarbonki”, ale jest już nią zazwyczaj
wpłata zaoszczędzonych pieniędzy na oprocentowane (im wyżej tym lepiej)
konto bankowe - np. oszczędnościowe, lub lokatę.
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Inwestować możemy także w akcje i obligacje, w ziemię, dzieła sztuki,
surowce i metale szlachetne.

» Po co inwestuję?
Odpowiedź wydaje się być oczywista. Żeby zarobić. Ale to nie wszystko.
Zarobić na utrzymanie? Zarobić na wakacje, na samochód, na godziwą emeryturę? A może po to, żeby zwiększyć dochód z oszczędności?
Cel inwestycji będzie w istotny sposób wpływał na ich horyzont, rozmiar
oraz rynek, na którym będą przeprowadzane.
W tym miejscu warto obalić mity o giełdzie jako maszynce do zarabiania
dużych pieniędzy w krótkim czasie. Inwestorzy, którym udaje się uzyskiwać
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40% zysku rocznie w ciągu kilku – kilkunastu lat należą do wyjątków. Większość
z tych, którzy nierozważnie inwestowali dużo straciła. Dlatego też obieranie
realistycznych celów w inwestowaniu stanowi podstawę do ich osiągnięcia.

Czym jest Giełda Papierów Wartościowych?
Giełda Papierów wartościowych to instytucja dająca możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi przez nią do obrotu.

NA GIEŁDACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
HANDLUJE SIĘ TAKIMI PAPIERAMI
WARTOŚCIOWYMI JAK:
• Akcje
• Prawa do akcji
• Prawa poboru
• Certyﬁkaty inwestycyjne

• Obligacje
• Kontrakty terminowe
• Opcje
• Jednostki indeksowe

Giełdy papierów wartościowych nie tylko regulują obrót papierami wartościowymi, ale także zapewniają zaplecze techniczne, umożliwiające dokonywanie rozliczeń między stronami, wypłatę dywidendy, naliczanie odsetek oraz
pełnią wiele innych funkcji usprawniających obrót papierami wartościowymi.
W większości krajów obrót na giełdzie papierów wartościowych regulowany
jest przez prawo.
Z reguły giełda znajduje się w pewnym określonym miejscu, w którym
odbywa się rozliczanie transakcji, większość zleceń kupna i sprzedaży składana
jest jednak elektronicznie przez jednostki rozsiane po całym świecie.
Bezpośrednimi uczestnikami giełdy są jej członkowie, tacy jak banki, biura
maklerskie i domy brokerskie. Pracownicy tych instytucji – maklerzy, składają
zlecenia bezpośrednio na giełdzie. Wszystkie inne jednostki składają zlecenia
za pośrednictwem członków giełdy.
Ceny papierów wartościowych notowanych na giełdzie ustalane są w sposób
rynkowy, poprzez zestawienie ze sobą podaży i popytu.
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Złoty Byk - symbol Wall Street

Funkcje Giełdy Papierów Wartościowych
We współczesnej gospodarce rynkowej, giełdy papierów wartościowych
pełnią niezwykle ważne funkcje. W największym skrócie można by powiedzieć, że łączą one ze sobą tych, którzy chcą się wzbogacić i tych, którzy mają
wolne środki.

PONIŻEJ DOKŁADNIEJSZE WYJAŚNIENIE
FUNKCJI GIEŁD PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:
1. Dzięki nim przedsiębiorstwa są w stanie pozyskać
środki na rozwój działalności poprzez emisję papierów
wartościowych takich jak akcje bądź obligacje.
2. Giełdy umożliwiają inwestorom łatwe kupowanie oraz
sprzedawanie udziałów w spółkach notowanych na giełdach.
3. Notowane na giełdach instrumenty ﬁnansowe pozwalają
przedsiębiorstwom i inwestorom na skuteczniejsze
zarządzanie ryzykiem (np. przy wykorzystaniu kontraktów
terminowych lub opcji).
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» Krótka charakterystyka wybranych
narzędzi ﬁnansowych:
Akcje
Kupując akcje, stajemy się posiadaczami pewnej części spółki akcyjnej
(np. firmy, przedsiębiorstwa, banku), która je wyemitowała. Dzięki temu mamy
prawo uczestniczyć w zgromadzeniach akcjonariuszy (udziałowców) tej spółki
i zabierać na nich głos (głosować). Im więcej posiada się akcji, tym większa
siła głosów.
Inny przywilej akcjonariusza (posiadacza akcji) to udział w zyskach. Firmy
o dobrej kondycji ekonomicznej wynagradzają swoich udziałowców na dwa
sposoby. Jeden to wzrost notowań akcji (co w dużej mierze zależy od postrzegania danej firmy przez rynek). Drugi to dywidenda. Dywidenda to część zysku,
którym spółka dzieli się z posiadaczami jej akcji. Jest on przyznawany proporcjonalnie do liczby posiadanych papierów wartościowych.

Obligacje
Obligacje, w przeciwieństwie do akcji, uznawane są za instrumenty bezpieczne i również są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wśród
nich najwięcej jest obligacji Skarbu Państwa.
Obligacje to tzw. instrumenty dłużne. Kupując je, stajemy się obligatariuszami. Ogólnie mówiąc, udzielamy kredytu ich emitentowi, czyli np. Skarbowi
Państwa, gminie czy przedsiębiorstwu. Emitent zobowiązuje się, że spłaci ten
dług (wykupi obligacje) i zapłaci odsetki. Tymczasem obligacje mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, gdzie można nimi swobodnie handlować. Obligacje
Skarbu Państwa są bardzo bezpiecznym instrumentem, ale za to mogą przynosić mniejsze zyski niż charakteryzujące się dużo większym ryzykiem akcje.
Każda giełda papierów wartościowych oblicza jakieś indeksy, które obrazują
albo generalną koniunkturę (sytuację) na rynku, albo koniunkturę w grupie
wybranych instrumentów. Tych indeksów nie można jednak bezpośrednio ani
kupować, ani sprzedawać.
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Wykres notowań giełdowych
W Warszawie najpopularniejszy indeks to WIG20. Wyznaczany jest on na
podstawie notowań dwudziestu największych firm. Inwestor, który chciałby
zainwestować w ten indeks, może albo kupić akcje każdej z dwudziestu spółek,
które wchodzą w jego skład, albo nabyć tzw. jednostki indeksowe MiniWIG20.
Jednostki te to specjalne instrumenty, których notowania dokładnie odzwierciedlają notowania indeksu WIG20 (jest on dla nich instrumentem bazowym).
Wartość jednostki MinWIG20 to 1/10 wartości samego indeksu.
Inwestowanie w jednostki indeksowe jest porównywalne z inwestowaniem
w akcje. Można je polecić każdemu, nawet początkującemu inwestorowi
pod warunkiem, że będzie je wykorzystywać tylko do zarabiania na wzroście
notowań (najpierw kupować, a później sprzedawać).
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Bank - przyjaciel czy wróg? »

Ś

wiat funkcjonuje tak: są osoby , które mają sporo pieniędzy
i nie za bardzo wiedzą co z nimi zrobić, i inne, które mają
pomysł na inwestycję i szukają środków na jej sfinansowanie.
Potrzebny jest pośrednik, który pomoże jednym i drugim.
Takim pośrednikiem jest Bank.

TEN, KTÓRY,
MA PIENIĄDZE

BANK

TEN, KTÓRY,
POTRZEBUJE
PIENIĘDZY

Bank to instytucja, której głównym zadaniem jest przyjmowanie
depozytów, prowadzenie rachunków, udzielanie kredytów itd.
Depozyty to wolne środki pieniężne, które w danym momencie nie
są potrzebne ich właścicielom. Mogą oni przechowywać je w banku,
za co dostają odpowiednie wynagrodzenie, nazywane oprocentowaniem depozytu. Kredyty to pieniądze, które banki pożyczają
osobom prywatnym, przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym
np. na zakup nowych linii produkcyjnych w firmie, zakup mieszkania,
samochodu albo komputera. Za udzielenie kredytu banki żądają
opłaty, którą jest oprocentowanie kredytu. W praktyce oznacza to, że
kredytobiorca oddaje bankowi sumę pieniędzy wyższą od tej, którą
pożyczył. Prowadzenie rachunku to możliwość dokonywania rozliczeń,
dzięki której właściciel rachunku może dokonywać przelewów na
rachunek innej osoby lub instytucji: np. płacenie rachunków za gaz,
wodę i prąd, ale także otrzymywanie należności: wynagrodzenia za
pracę czy stypendium.
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INWESTYCJE
BANK
BANK

ROZLICZENIA
KREDYTY
DEPOZYTY

Kredyty, depozyty i rozliczenia to trzy
najważniejsze źródła zysków banków.
Zarabiają one również na wymianie walut dokonywanej na przykład
przez eksporterów, którzy otrzymują
płatności za granicą. Innym źródłem
zysków banków są dochody z operacji
na rynku kapitałowym – z kupowania
i sprzedaży obligacji albo akcji.

» Konto bankowe
Konto bankowe to wirtualne miejsce, gdzie są zapisane należności twoje
i banku. Jest miejscem gromadzenia oszczędności, bezpiecznego ich przechowywania i możliwość dokonywania bezgotówkowych transakcji za pomocą
przelewów. Trudno sobie wyobrazić życie we współczesnym świecie bez posiadania rachunku w banku, najczęściej rachunku dla osób fizycznych (zwykłego
człowieka), zwanego rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym (w skrócie ROR), a tym bardziej firmę czy instytucję. Na ten rachunek coraz częściej
przekazywane są stypendia, emerytury, pensje i inne płatności. Oczywiście,
działa to również w drugą stronę – przekazując pieniądze wybranym osobom
lub firmom czy instytucjom jako zapłaty za dostarczone usługi lub towary,
pomniejszamy stan naszego konta.
Konto bankowe to oszczędność czasu, zamiast dokonywać gotówkowych
wpłat w kasach różnych instytucji, wystarczy przekazać bankowi konieczne
dyspozycje, czyli dokonać przelewu. W dobie Internetu i mobilności przelew
trwa kilka sekund.
Konto bankowe to także jedna z możliwości oszczędzania. Rachunki
oszczędnościowe są wyżej oprocentowane niż ROR-y, oferując przy tym łatwy
dostęp do pieniędzy. Załóżmy, że co miesiąc otrzymujesz stypendium w wysokości
200 zł, z czego 100 zł chcesz wydać a drugie 100 zł oszczędzić. Zobacz poniżej,
ile zaoszczędzisz, zakładając, że oprocentowanie konta w Twoim banku wynosi
48

Rozdział 4
Bank - przyjaciel czy wróg?

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

5% w skali roku (i po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych).
miesiące

odłożyłem

odsetki 5%
(zysk)

po odjęciu
podatku
od zysku

zaoszczędziłem
i zarobiłem
łącznie

1

100,00 zł

0,42 zł

0,34 zł

100,34 zł

2

200,34 zł

0,83 zł

0,68 zł

201,01 zł

3

301,01 zł

1,25 zł

1,02 zł

302,03 zł

4

402,03 zł

1,68 zł

1,36 zł

403,39 zł

5

503,39 zł

2,10 zł

1,70 zł

505,09 zł

12 (1 rok)

1 222,53 zł

5,09 zł

4,13 zł

1 226,65 zł

24 (2 lata)

2 495,50 zł

10,40 zł

8,42 zł

2 503,92 zł

36 (3 lata)

3 820,99 zł

15,92 zł

12,90 zł

3 833,89 zł

60 (5 lat)

6 638,30 zł

27,66 zł

22,40 zł

6 660,71 zł

120 (10 lat)

14 763,87 zł

61,52 zł

49,83 zł

14 813,69 zł

240 (20 lat)

36 884,28 zł

153,68 zł

124,48 zł

37 008,76 zł

Opisany powyżej mechanizm nosi nazwę „procentu składanego”. Jest to jeden
z najefektywniejszych mechanizmów pomnażania oszczędności. Polega na
tym, że odsetki dopisywane są do rachunku, powiększając tym samym kwotę
kapitału, od której w następnym okresie naliczane są kolejne odsetki. I tak:
im większy kapitał podlegający oprocentowaniu, tym większa kwota odsetek
dopisywana jest do naszego konta.
Uwaga!
Taki sam mechanizm działa i przy wszystkich kwotach, nawet tych małych.
Ale jak zaczniemy już teraz, za kilka – kilkanaście lat może nas być stać na
dobry samochód.
49

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

Rozdział 4
Bank - przyjaciel czy wróg?

RACHUNKI BANKOWE MOŻNA PODZIELIĆ NA:
oszczędnościowe – to na nim możemy oszczędzać pieniądze
na jakiś cel, w porównaniu z rachunkiem lokaty terminowej
nie ma określonego czasu;
bieżące (ROR) – rachunek przeznaczony do gromadzenia
środków pieniężnych oraz dokonywania rozliczeń przez ﬁrmy
i osoby prywatne;
lokat terminowych – służy do przechowywania nadwyżek
ﬁnansowych przez ustalony z góry okres, wynikający z umowy
z bankiem. Taki rachunek ma zazwyczaj wyższe oprocentowanie, ale nie można jednak z niego wypłacać pieniędzy przez
okres trwania lokaty, bez narażenia się na utratę co najmniej
części odsetek.

» Karta płatnicza
Zakładając konto w banku otrzymujesz zazwyczaj kartę płatniczą. Jak sama
nazwa wskazuje, służy ona do dokonywania płatności, czyli wydawania zgromadzonych pieniędzy na koncie w banku, bądź, w przypadku kart kredytowych,
do zaciągania kredytu. Najczęściej do konta osobistego wydawana jest tzw.
karta debetowa. Na rynku funkcjonują również karty kredytowe. Można nimi
regulować rachunki w sklepach, wypłacać pieniądze z bankomatu, a czasem
nawet płacić za zakupy w Internecie. Nie musisz nosić ze sobą pieniędzy
w portfelu. Masz za to stały dostęp do gotówki poprzez sieć bankomatów,
skąd możesz wypłacać pieniądze bez obawy, że otrzymasz fałszywe banknoty.
Nowością są karty zbliżeniowe (debetowe lub kredytowe), dzięki którym
możesz szybko dokonywać płatności, bez konieczności potwierdzania
transakcji kodem PIN lub podpisem i konieczności wsuwania karty do czytnika, gdyż posiada wbudowany niewielki mikroprocesor, antenę i pamięć.
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Karty zbliżeniowe znajdują zastosowanie najczęściej jako:
•
•
•
•

nośniki biletów komunikacji miejskiej, tzw. karty miejskie,
elektroniczna legitymacja studencka,
elektroniczne karty biblioteczne, parkingowe, itp.,
elektroniczne portmonetki (np. do regulowania opłat za płatny parking
w mieście),
• identyfikatory i przepustki (np. pracowników w dużych przedsiębiorstwach,
kibiców na stadionach) – nośniki z podpisem elektronicznym,
• elementy systemów bezpieczeństwa (alarmów, zabezpieczeń drzwi
wejściowych, bram wjazdowych, zamków).

Specyfika oraz pojemność kart zbliżeniowych sprawia, że mogą one spełniać
jednocześnie kilka z powyższych zadań.
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PODZIAŁ KART PŁATNICZYCH ZE WZGLĘDU
NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI:
Debetowe – karty wydawane do rachunku bankowego.
Obciążają one konto posiadacza na kwotę transakcji
w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może
przekroczyć stanu konta posiadacza karty.
Kredytowe – związane z przyznaniem przez bank limitu
kredytowego. Bank udziela kredytu posiadaczowi karty
(oprocentowanego po upływie tzw. okresu bezodsetkowego).
Obciążeniowe (charge) – funkcjonują na podobnych
zasadach do kart kredytowych. W przeciwieństwie do kart
kredytowych przy tego rodzaju kartach, posiadacz nie może
jednak zaciągnąć kredytu na dłuższy okres, spłacając tylko
części zadłużenia. Posiadacz jest zobligowany do spłaty całej
kwoty zadłużenia w terminie wyznaczonym w umowie.
Przedpłacone – dokonanie transakcji tą kartą wymaga
wcześniejszego zasilenia karty kwotą, do wysokości której
następnie autoryzowane są transakcje. Karta taka nie jest
związana z rachunkiem osobistym i może być wydana
“na okaziciela”, tzn. bez personalizacji karty, jako np. karta
podarunkowa.

» Bankowość elektroniczna
Niewielu z was wyobraża sobie obecnie funkcjonowanie bez elektronicznego
pieniądza, szybkich przelewów, zakupów online i bankowości elektronicznej.
Umożliwia to bankowość elektroniczna, dzięki której możemy zarządzać
własnymi środkami w banku za pomocą urządzeń elektronicznych: komputera z dostępem do Internetu, bankomatu, terminalu POS i telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego z dostępem do Internetu). Usługi bankowości
elektronicznej są także określane jako telebanking (bankowość zdalna).
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BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
UMOŻLIWIA WYKONYWANIE OPERACJI:

PASSYWNYCH

AKTYWNYCH

- sprawdzanie stanu konta
(salda rachunku)

- dokonywanie przelewów

- sprawdzanie historii
wykonanych operacji

- zapłacenie za zakupy,
opłacenie rachunków
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Przed wzięciem kredytu warto pomyśleć o oszczędnościach

» Kredyt zaufania
Zauważyłeś zapewne, że gdziekolwiek się nie ruszysz, wszędzie widać
reklamy banków i innych instytucji finansowych, które oferują Ci „super atrakcyjne” kredyty i pożyczki, niektóre nawet dostępne „od zaraz”, „chwilówki”,
„oprocentowane na 0%”, „od ręki”, „na dowód osobisty”, itp. Nic tylko wejść
z pustym portfelem, a wyjść z bardzo grubym. Pokusa skorzystania z takich
ofert jest dość duża, zwłaszcza dla osób, które mają trudności z zarządzaniem
własnym budżetem domowym i nie radzą sobie z własnymi wydatkami. Musisz
zachować ostrożność! Jak mówią Amerykanie, „nikt nie daje darmowych
obiadów – zawsze ktoś za nie płaci”. W tym wypadku to z reguły właśnie Ty
będziesz płacić!
Nie oznacza to jednak, że nigdy nie należy się zadłużać. Czasem zadłużenie
się jest uzasadnione, albo wręcz konieczne, aby móc osiągnąć jakiś ważny
cel życiowy i powiększyć swój majątek. Podstawowa zasada brzmi – nie bać
się pożyczek i kredytów, lecz racjonalnie z nich korzystać. Dlatego warto
pamiętać o kilku sprawach.
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Po pierwsze, zawsze starannie rozważaj decyzję o zadłużeniu się,
zwłaszcza jeżeli zamierzasz zadłużyć się na wiele lat. W razie wątpliwości
skorzystaj z pomocy doradców finansowych, ze sprawdzonych firm działających na rynku. Rozmowa zwykle nic nie kosztuje, a często pozwala
uniknąć kłopotów.
Porównując ofertę kredytową, możesz poprosić o policzenie wskaźnika RRSO
(rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Jest to wyrażony w procentach
całkowity koszt kredytu, uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje
i inne opłaty), które będziesz musiał zapłacić. Wszystkie banki są zobowiązane
do liczenia RRSO w ten sam sposób. Porównując RRSO, możesz odkryć, że
kredyt oprocentowany 9% jest w rzeczywistości droższy niż ten z oprocentowaniem 11% – ze względu na dodatkową prowizję, konieczność ubezpieczenia
kredytu, itd. Odsetki od kredytu będziesz wprawdzie płacić od malejącej kwoty
zadłużenia, ale prowizję niestety od całkowitej kwoty przyznanego Ci kredytu.

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA KREDYT:
2.

1.

Zastanów się, czy na pewno jest Ci potrzebny – czasem warto
uzbroić się w cierpliwość i odłożyć pieniądze na jakiś większy
zakup.

2.

Gdy zdecydujesz się wziąć kredyt, zobacz dostępne oferty.
Banki też mają konkurencję, warto zajrzeć do porównywarki
kredytów, by znaleźć najbardziej odpowiednią ofertę.

3.

Gdy już znalazłeś ofertę dla siebie, przyjrzyj się jej dokładnie.
Zobacz, jakie są koszty operacyjne i odsetki. Warto czytać
wszystko małym drukiem i nie nabierać się na chwyty
marketingowe.

4.

Gdy już dostaniesz kredyt – ciesz się z zakupów, ale pamiętaj
o terminowych spłatach należności. Zdobędziesz wiarygodność
kredytową i nie będziesz miał w przyszłości problemów by
wziąć dużo wyższy kredyt, np. na mieszkanie.

3.

4.
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Przykłady kredytów:
Kredyt gotówkowy – jest udzielany w gotówce. Łatwo dostępny ze względu
na brak zaświadczeń i poręczeń. Często przyznawany na dowód. Przeznaczony
na dowolny cel. Należy do podstawowych ofert kredytów w bankach. Wraz
z rozwojem Internetu często przyznawany w trybie online.
Kredyt hipoteczny – kredyt długoterminowy (okres spłaty nawet do 25 lat);
może być zaciągany przez gospodarstwa domowe (np. na budowę domu, zakup
mieszkania) lub firmy (np. na budowę hali fabrycznej). W razie niespłacenia
kredytu bank ma prawo sprzedaży zastawu hipotecznego, np. domu budowanego za pieniądze z kredytu hipotecznego.
Kredyt konsolidacyjny – nowy kredyt, który zastępuje wszystkie pozostałe,
mniejsze kredyty.
Kredyt studencki – jest kredytem przyznawanym studentom uczelni wyższych, którzy rozpoczęli studia przed 25 rokiem życia i spełniają określone
w ustawie kryteria. Udzielany jest na bardzo atrakcyjnych warunkach z niskim
oprocentowaniem (dofinansowany przez budżet państwa) na okres studiów,
w tym studiów doktoranckich. Wypłacany maksymalnie przez 6 lat, lub 4 lata
w przypadku studiów doktoranckich (łącznie 10 lat). Student ma możliwość
spłaty kredytu po 2 latach od ukończenia studiów.
Na rynku instytucji finansowych działa wiele firm, które starają się zdobyć
klientów posługując się nie zawsze rzetelną informacją i promocją. Musisz
uważać na oferty typu „kup teraz, spłacisz później”, albo „pożyczki od ręki na
0%”. Wiele z nich zawiera niekorzystne dla Ciebie warunki i ukryte koszty. Dlatego staraj się przede wszystkim korzystać z oferty finansowej wiarygodnych
podmiotów rynkowych o uznanej reputacji.

CHWILÓWKI
Kredyty udzielane przez parabanki (instytucje pozabankowe)
bez zbędnych formalności i na bardzo wysoki procent.
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CIEKAWOSTKI
Pierwszy bankomat uruchomiono w 1964 r. w USA.
W roku 1984 w Finlandii po raz pierwszy wprowadzono do
użytku system home banking, umożliwiający kontakt z bankiem
przy pomocy komputera.
W 1995 roku Security First Network Bank w USA umożliwił
świadczenie usług bankowych poprzez Internet.
Pierwszy bankomat w 1990 roku zainstalował Pekao S.A.
Pierwszym wirtualnym bankiem w Polsce był mBank (2000 rok).
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Przedsiębiorczość »

P

rzedsiębiorczość jest zjawiskiem, które pojawia się
coraz częściej w naszym życiu. Słyszy się o niej w radio
i telewizji, przedsiębiorczością i koniecznością „bycia
przedsiębiorczym” bombarduje nas także Internet. Czy
wiemy jednak, czym tak naprawdę jest przedsiębiorczość? Czy to cecha charakteru, nauka, czy styl życia?
Czy jest jedna, czy jest jej kilka rodzajów? Okazuje się,
że przedsiębiorczość nie jest taka prosta do zdefiniowania i mieści w sobie wszystkie powyższe aspekty. Jednak przede
wszystkim przedsiębiorczość to cecha charakteru lub zespół cech
i zachowań właściwych głównie dla przedsiębiorców.
W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista
forma pracy. Główne cechy osoby przedsiębiorczej to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do
wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.
W książce Beaty Glinki „Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce” odnajdujemy następujący podział:
• przedsiębiorczość jako prowadzenie małej firmy,
• przedsiębiorczość jako cecha jednostek – duch inicjatywy,
• przedsiębiorczość jako zjawisko społeczno-gospodarcze wyrażające się, między innymi, w tworzeniu firm i innowacyjności,
• przedsiębiorczość jako właściwość działania gospodarczego także
na dużą skalę; inicjatywa w organizacji,
• przedsiębiorczość jako dziedzina dydaktyki – nauczanie przedsiębiorczości jako sposobu radzenia sobie w rzeczywistości
gospodarczej.
Z pewnością spotkaliście się już z większością tych typów przedsiębiorczości. Może Wasi rodzice lub ktoś z rodziny, przyjaciół prowadzi małą firmę albo pomaga w tworzeniu lub projektowaniu
większych przedsięwzięć? Może też ktoś z Waszych bliskich naucza
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przedsiębiorczości w szkole lub wykłada na kursach czy na uczelni? A może
ktoś posiada mnóstwo inicjatywy, wciąż coś organizuje, załatwia, w czymś
pomaga? Przedsiębiorczość jest wpisana w rozwój gospodarczy. Jeszcze kilkanaście lat temu ponad jedna trzecia polskich przedsiębiorców decydowała
się na otworzenie własnej działalności gospodarczej z przymusu – na skutek
bezrobocia lub trudnej sytuacji zawodowej. Dziś bycie przedsiębiorcą jest „na
topie”, a aby odnieść sukces trzeba mieć dobry pomysł na siebie. Młodzi polscy
biznesmeni są grupą niezwykle kreatywną, dostrzegającą potrzeby rynku
i gotową do podejmowania ryzyka.
Wielu młodych Polaków jeszcze na studiach myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej. Na przeszkodzie staje jednak biurokracja, wysokie składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, skomplikowane i często zmieniające
się przepisy. Przeszkadza też często brak wiedzy praktycznej i teoretycznej,
która powinna być wyniesiona ze szkoły i z domu. Głównym problemem początkujących przedsiębiorców jest także brak doświadczenia oraz biznesowego
wykształcenia. Widzisz więc, że chodząc do szkoły i podejmując wyzwania,
które ona przed Tobą stawia również wykazujecie się przedsiębiorczością,
inicjatywą. To, czego teraz się nauczycie, przyda się Wam bardzo w dorosłym
życiu. Wszystkie Wasze szkolne projekty są namiastką i przedsmakiem tego,
co może Was spotkać w przyszłości. Zdobędziecie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, załatwianiu spraw w urzędach czy instytucjach.
Oczywiście Wasze szkolne projekty tworzone są na mniejszą skalę, ale „trening
czyni mistrza”, a zaczyna się zazwyczaj od drobnych spraw.

GŁÓWNE CECHY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TO:
Ekspansywność – dążenie do dorównania najsilniejszym i
najlepszym. Wyznaczanie sobie ambitnych celów dla osiągnięcia większych efektów.
Innowacyjność – wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie wszelkich twórczych ulepszeń.
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Jesteś dobry z informatyki? Zacznij pisać drobne programy lub aplikacje.
Znasz programy graficzne? Świetnie! Spróbuj znaleźć zlecenia na projekty kartek
świątecznych czy reklam. Wbrew pozorom to wciąż dość niszowy obszar – żeby
być dobrym grafikiem nie wystarczy dobry program. Potrzebne jest jeszcze
trochę talentu, gustu i smaku. Masz chociaż jedną z tych cech? A ktoś o tym
wie? Zacznij się rozwijać! Bądź przedsiębiorczy! Daj się zobaczyć, a możesz
odnieść sukces! Chwal się osiągnięciami. Staraj się brać udział w konkursach,
które organizowane są przez wiele organizacji w całej Polsce, a nawet świecie.
Udział w nich może Ci przynieść wiele korzyści. Nie tylko masz szansę wygrać
nagrodę, ale też poszerzyć horyzonty i zdobyć nowe doświadczenia. Zawsze
myśl pozytywnie. Twoja przedsiębiorczość zależy od Ciebie!
Być może obawiasz się, że Twoja wiedza, talenty i umiejętności są zbyt małe,
aby zainteresował się Tobą jakikolwiek pracodawca. Nic bardziej mylnego.
Każdy z nas ma w sobie cechy, które wyróżniają go i pozwalają być konkurencyjnymi na rynku pracy.
Zastanów się, jakie mocne strony posiadasz i zacznij je rozwijać! To pomoże
Ci w przyszłości – może już niebawem – znaleźć pracę. Warto dogłębnie przemyśleć tę kwestię, gdyż uświadomienie sobie swoich mocnych cech, a do tego
dbanie o ich stały rozwój pomoże Ci osiągnąć sukces finansowy.
Warto również już wcześniej zbadać, jakich pracodawców potrzebują firmy.
Poniżej prezentujemy listę cech, które są oczekiwane od młodych osób przez
polskich pracodawców. Są one uniwersalne, to znaczy warto je posiadać oprócz
konkretnej wiedzy merytorycznej z dziedziny, która Cię interesuje. Te cechy
przydadzą Ci się także w życiu osobistym.

CECHY OCZEKIWANE OD MŁODYCH OSÓB
PRZEZ POLSKICH PRACODAWCÓW:
•
•
•
•

przedsiębiorczość,
komunikatywność,
nastawienie na rozwój,
nastawienie na jakość
i na potrzeby klientów,

• umiejętność współpracy,
• innowacyjność,
• etyka działania.
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Jak pewnie zauważyłeś, część tych pojęć pojawiła się już w naszym tekście.
By usystematyzować Twoją wiedzę, poniżej znajdziesz ich krótkie opisy. Przeczytaj je i rozważ, które cechy posiadasz, a nad którymi musisz jeszcze popracować. Pomyśl też, czy nie warto niektórych z nich rozwijać. To z pewnością
może przełożyć się w dłuższym okresie na poprawę stanu Twoich finansów.

» Przedsiębiorczość
Postawa przedsiębiorcza przejawia się w różnych sferach działalności –
biznesowej, publicznej, społecznej, także w życiu rodzinnym, a nawet w szkole.
Jest to umiejętność podejmowania działań nakierowanych na pozytywną
zmianę obecnej sytuacji i wykorzystywanie szans na własny rozwój. Jak już
wspominaliśmy, przedsiębiorczość wiąże się także z entuzjazmem i wiarą
we własne możliwości, efektywnym wykorzystywaniem nowatorskich rozwiązań. Osoba posiadająca taką cechę może od czasu do czasu świadomie
podejmować ryzyko biznesowe, np. w związku z „rozkręcaniem własnego
interesu”. Trzeba tylko pamiętać, że wówczas koniecznością jest kontrolowanie
na bieżąco efektów finansowych prowadzonych działań. Nie można osiąść na
laurach i uznać, że interes „sam się będzie kręcił”. Gdy prowadzi się własną
działalność gospodarczą, trzeba nieustannie aktywnie pozyskiwać klientów,
poszukiwać możliwości rozwoju własnej firmy czy nowych nisz na rynku, gdzie
można wejść i osiągnąć kolejny sukces. Gdy pracujesz na tzw. „etacie” warto
zgłaszać nowatorskie rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę w firmie, ale
również przyniosą usprawnienia i zyski samej firmie.

» Umiejętność współpracy
Ważną cechą każdego z nas powinna być umiejętność współpracy, czyli
zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi ludźmi, umiejętność pracy
w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów oraz możliwość bezkonfliktowego,
opartego na kompromisie i porozumieniu, zespołowego wykonywania zadań
i wspólnego rozwiązywania problemów. Współpracą jest również nastawienie
na wspólne działanie, znajomość zadań, obowiązków i potrzeb innych (także
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kolegów i koleżanek ze szkoły i pracy). W życiu pomaga życzliwy stosunek do
kolegów, współpracowników, gotowość do niesienia pomocy i dzielenia się
wiedzą, a także unikanie szkodliwej, rozbijającej pracę zespołową, wewnętrznej
konkurencji.

» Komunikatywność
Warto rozmawiać z innymi – właściwa komunikacja polepsza zwykle naszą
sytuację na rynku pracy, pomaga także założyć własną działalność gospodarczą. Pomaga nam również prowadzić swoją firmę, załatwiać sprawy z tym
związane lub, gdy pracujemy u kogoś, pozwala nam w zrozumiały sposób
przekazywać polecenia, ale również doskonale rozumieć te, które otrzymujemy. Jeśli będziemy potrafili kontaktować się konsumentami, innymi
przedsiębiorcami, kolegami z pracy, przedstawicielami urzędów itp. nasza
praca będzie łatwiejsza i przynosząca o wiele lepsze efekty. Komunikowanie
to przekazywanie informacji w sposób prosty i konsekwentny, dostosowanie
używanego słownictwa do osoby, z którą się kontaktujesz, przekazywanie
informacji w sposób przykuwający uwagę. Osoba, która posiada tę cechę
daje szansę wypowiedzenia się innym, zadaje precyzyjne pytania, czyta ze
zrozumieniem dokumenty, listy, formularze, potrafi korzystać z informacji
dostępnych w Internecie i właściwie je wykorzystuje.

» Nastawienie na rozwój
Świat się zmienia. Widać to chociażby po tym, jak szybko pojawiają się
w naszych sklepach nowe modele komputerów, telewizorów czy telefonów
komórkowych. Dlatego warto się uczyć, aby być „na czasie”. I nie musi to być
nauka „wszystkiego”, ale przede wszystkim tego, co Cię interesuje i sprawia,
że w danej dziedzinie możesz być lepszy od innych. Nastawienie na rozwój to
umiejętność zdobywania, stałego aktualizowania i skutecznego wykorzystania
wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności związanych z pracą (obecną lub
przyszłą). Warto więc stale aktualizować swoją wiedzę, aktywnie uczestniczyć
w zajęciach pozaszkolnych, szkoleniach i śledzić nowości rynkowe. Nastawienie
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na rozwój jest jedną z cech najczęściej wskazywanych przez pracodawców
(poza komunikatywnością i umiejętnością pracy w zespole), którzy chcą by
ich pracownik nieustannie podnosił swoje kwalifikacje i rozwijał osobowość.

» Nastawienie na jakość
i na potrzeby klientów
Jeśli pracujesz lub zamierzasz pracować w branży, której zadaniem jest
obsługa klientów, musisz być nastawiony na zaspokajanie ich potrzeb. Dobry
biznes polega na tym, aby zagwarantować swoim klientom oczekiwany poziom
jakości i obsługi. Nastawienia na jakość będzie oczekiwał także Twój pracodawca. W związku z tym powinieneś mieć świadomość znaczenia jakości
towarów i usług dla klientów, kosztów wynikających z ich złej jakości, a także
szybko i skutecznie reagować na pojawiające się problemy w tym zakresie. Aby
to osiągać, dobry przedsiębiorca (zarówno mały, jak i duży) stara się poznać
potrzeby klientów, rozwija współpracę z nimi, wywiązuje się z wszelkich
zobowiązań wobec nich, dba o utrzymanie odpowiednich, partnerskich relacji.

» Otwartość na zmiany
O otwartości na zmiany warto pamiętać już w szkole. W ostatnich latach
świat w zasadzie w każdej dziedzinie życia „idzie do przodu”. W związku z tym
powinieneś śledzić wszelkie nowinki w tematach, które Cię interesują – nie
zapominając jednak o konieczności nauki i zdobywania wiedzy w innych dziedzinach. Otwartość na zmiany to przede wszystkim umiejętność aktywnego
poszukiwania i wprowadzania pewnych reform, co łączy się z kolejną ważną
cechą – innowacyjnością.

» Innowacyjność
Innowacyjność można zdefiniować jednym krótkim sformułowaniem –
„poszukiwanie nowych rozwiązań”. Gdy podchodzisz niesztampowo do problemu i szukasz innych niż wszyscy rozwiązań, możesz powiedzieć o sobie,
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że jesteś innowacyjny. O innowacyjności mówimy również wówczas, gdy
znajdujemy nowe rozwiązanie starego problemu. Innowacyjność da Ci szansę
szybkiego rozwoju i znalezienie możliwości stworzenia niszowej firmy, która
może w perspektywie czasu przynieść dobre zyski. Możesz też dzięki niej
osiągnąć sukces w wybranej przez siebie dziedzinie życia. Nie wolno tylko się
bać i należy wcielać w życie swoje pomysły.

» Etyka działania
W codziennej pracy wszyscy powinniśmy działać zgodnie z zasadami
etycznego działania. Wartości zawarte w tych zasadach wynikają z przekonań,
którymi chcemy się kierować w życiu. Pracodawcy nie są zainteresowani
zatrudnianiem osób, które nie działają zgodnie z prawem. Także prowadząc
własną firmę nie będziesz chciał współpracować z osobami i firmami, które
mogą Cię oszukać. Postawę etyczną można opisać jako poszanowanie praw
i godności innych osób, unikanie sytuacji mogących budzić wątpliwości natury
prawnej czy moralnej.
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Słownik pojęć »
Akcjonariusz – posiadacz akcji, które są częścią kapitału określonej
spółki akcyjnej.
Akcje – papiery wartościowe emitowane przez spółki w celu zdobycia kapitału. Kupując akcje stajemy się współwłaścicielami majątku
spółki-emitenta. Zyskujemy tym samym, m.in. prawo do dywidendy,
czyli udziału w zyskach wypracowanych przez przedsiębiorstwo.
Bank = Pośrednik finansowy – instytucja finansowa zajmująca
się gromadzeniem, przechowywaniem i pożyczaniem środków pieniężnych w zamiarze wypracowania zysku oraz funkcjonowania jako
instytucja zaufania publicznego.
PODSTAWOWE FUNKCJE BANKÓW TO:
• przyjmowanie depozytów w zamian za odsetki
• świadczenie usług finansowych związanych z obiegiem pieniądza
• udzielanie kredytów przedsiębiorstwom i osobom fizycznym
• kreacja pieniądza
Bankomat – automatyczne urządzenie służące przede wszystkim
do wypłaty gotówki za pomocą karty płatniczej.
Barter – wymiana bezpośrednia, wymiana towaru lub usługi za
towar lub inne usługi, bez użycia pieniądza. Każda ze stron transakcji
barterowej jest jednocześnie nabywcą i sprzedawcą, a ekwiwalentem
jest towar lub usługa. Strony uzgadniają wartość towarów lub usług
i dążą do tego, żeby bilans był zerowy.
67

NA WŁASNE KONTO
Przewodnik po ekonomii

Rozdział 6
Słownik pojęć

Budżet – zestawienie planowanych dochodów i wydatków na dany okres
(np. tydzień, miesiąc, najczęściej rok).
Cena – wyrażona w pieniądzu wartość, którą trzeba zapłacić, aby nabyć
określony towar lub usługę.
Debet – ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na
rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej kwoty na osobistym koncie.
Dochód = Przychód – koszt
Deficyt – występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej
dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka.
Deflacja – długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen. Deflacja jest przeciwieństwem inflacji. Deflacja oznacza, że w systemie gospodarczym brakuje pieniędzy. Jeśli pieniędzy na rynku jest zbyt mało, zbyt niski jest popyt
i producenci mają kłopot ze sprzedażą. Prowadzi to często do obniżenia płac
pracowników lub zmniejszania zatrudnienia (zwolnienia). Przy spadku cen
wzrastają stopy procentowe, co w konsekwencji ma duży wpływ na finanse
nie tylko przedsiębiorstw, ale i państwa.
Deprecjacja – spadek wartości waluty danego kraju względem walut innych
krajów.
Dotacja – czyli okresowa lub stała bezzwrotna, nieoprocentowana, niezwiązana z żadnym wzajemnym świadczeniem pomoc finansowa, tworząca lub
powiększająca dochody w celu pokrycia wydatków bieżących lub poszerzenia
działalności.
Etatyzm – rodzaj polityki społeczno-gospodarczej państwa o gospodarce
mieszanej (państwowo-prywatnej), oznaczający przejmowanie przez państwo
administracji nad prywatnymi przedsiębiorstwami lub tworzenie nowych
przedsiębiorstw państwowych przy pomocy kapitału państwowego, a także
tworzenie przedsiębiorstw o kapitale mieszanym (państwowo-prywatnym).
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Giełda papierów wartościowych – instytucja organizująca i zapewniająca
możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi przez nią do obrotu.
Na giełdach papierów wartościowych handluje się takimi papierami wartościowymi jak:
Akcje
Prawa do akcji
Prawa poboru
Certyfikaty inwestycyjne

Obligacje
Kontrakty terminowe
Opcje
Jednostki indeksowe

Inflacja – jest to trwały wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce. Stopień
nasilenia inflacji określa wskaźnik inflacji, wyrażający w procentach wzrost
poziomu cen w okresie badanym w stosunku do określonego innego okresu.
W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU WSKAŹNIKA INFLACJI ROZRÓŻNIAMY:
1. inflację pełzającą (do kilku procent w skali rocznej), nie powodującą zakłóceń w przebiegu procesów gospodarczych, poddającą się kontroli.
2. inflację kroczącą (z reguły do kilkunastu procent rocznie), gdy oczekiwania
inflacyjne wywołują określone zachowania podmiotów gospodarczych
wzmagające ten proces, przy czym zaczyna się ona wymykać kontroli.
3. inflację galopującą (powyżej 20%), powodującą narastające zakłócenia
w przebiegu procesów gospodarczych, osłabienie systemów motywacyjnych, a w rezultacie zahamowanie wzrostu gospodarczego.
4. hiperinflację, gdy natężenie procesów inflacyjnych uniemożliwia racjonalne
gospodarowanie z powodu niemożności prowadzenia rachunku ekonomicznego, planowania działań gospodarczych, nieskuteczności systemów
motywacyjnych, co prowadzi do anarchizacji życia społecznego.
Innowacyjność – “tworzenie czegoś nowego”
Koszt – zużycie zasobów w związku z wykonywaną pracą albo prowadzoną
działalnością gospodarczą, wyrażone w pieniądzu.
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Konto bankowe – rachunek klienta otwarty w wybranym banku, gdzie jest
prowadzony zapis jego wpływów i wypłat.
Konto dla nastolatka – nastolatki mogą samodzielnie podpisać umowę
rachunku bankowego, wpłacać na niego swoje oszczędności i nimi dysponować. Małoletni, którzy ukończyli 13 lat, mają w pierwszej kolejności prawo
samodzielnie zawrzeć umowę rachunku bankowego, za wcześniejszą zgodą
rodzica na podpisanie umowy, potwierdzoną później jego własnoręcznym
podpisem w banku.
Lokata – umowa między klientem a bankiem, w której klient udostępnia bankowi środki pieniężne (zakłada depozyt w banku) na określony czas, otrzymując
w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki w zależności od lokaty
wypłacane mogą być miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. W przypadku większości lokat naliczone odsetki dodawane są do kwoty lokaty (są kapitalizowane).
Lokaut (z ang. – lockout) – stałe lub czasowe zamknięcie całości lub części
zakładu pracy (niedopuszczenie pracowników do pracy). Jest dopuszczalny
tylko w szczególnych sytuacjach, z powodu braku jego uregulowania prawnego.
Lokaut może być również zastosowany w odpowiedzi na strajk lub w celu jego
zapobiegnięcia. Lokaut najczęściej stosowany jest w okresach kryzysu.
Makler – osoba pośrednicząca w wykonaniu transakcji kupna-sprzedaży określonych aktywów. Makler posiada wiedzę umożliwiającą składanie zleceń na
giełdach, zgodnie z regułami ich działania, lub efektywne wykonanie transakcji,
która nie jest giełdowa. W Polsce, aby zostać maklerem papierów wartościowych, należy uzyskać licencję wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Makler może także zawierać transakcje we własnym imieniu i na własny
rachunek. Zawód maklera nie jest wyłącznie związany z giełdą papierów
wartościowych. Maklerzy pośredniczą również np. w transakcjach na giełdach
towarowych czy w transakcjach dotyczących transportu morskiego.
Nadwyżka finansowa – dodatnia różnica pomiędzy uzyskanymi wpływami
a poniesionymi wydatkami.
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Narodowy Bank Polski – bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej. NBP pełni
trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego
banku państwa.
Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.
Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003 roku, celem NBP jest ustabilizowanie inflacji na poziomie 2,5
proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.
DO GŁÓWNYCH OBSZARÓW DZIAŁALNOŚCI NBP NALEŻĄ:
• prowadzenie polityki pieniężnej,
• działalność emisyjna,
• rozwój systemu płatniczego,
• zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,
• obsługa Skarbu Państwa,
• działalność edukacyjna i informacyjna.
Obligacja – papier wartościowy, najczęściej na okaziciela, będący dowodem
udzielenia pożyczki przez nabywcę. Emitentami obligacji mogą być: skarb
państwa (obligacje skarbowe), związki samorządowe (obligacje gminne, municypalne, komunalne) lub przedsiębiorstwa (obligacje przedsiębiorstw).
Oszczędności – jest to w ekonomii cały dochód, który nie zostaje w danym
okresie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa (zakupy, opłaty).
Premia
1. ekon. część zmienna wynagrodzenia, uzależniona od spełnienia przez
pracownika określonych warunków stawianych przez pracodawcę,
gł. związana z osiąganymi wynikami pracy.
2. dodatkowe wynagrodzenie za osiągane w pracy wyniki; nagroda.
Pieniądz – dobro uznane bądź ustanowione jako środek wymiany gospodarczej,
w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Pieniądz
to także miernik bogactwa.
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CO MOŻNA ZROBIĆ Z PIENIĘDZMI:
• Wydać – konsumpcja
• Zaoszczędzić – gromadzić w pieniądzu
• Zainwestować – w działa sztuki, nieruchomości, biznes
EKONOMICZNE FUNKCJE PIENIĄDZA:
1. Funkcja cyrkulacyjna (transakcyjna) – pieniądz jako powszechny “środek
wymiany” w transakcjach kupna-sprzedaży
2. Funkcja obrachunkowa – pieniądz jako miernik wartości towarów
3. Funkcja tezauryzacyjna – pieniądz jako środek przechowywania wartości,
umożliwiający oszczędzanie
Prowizja – wynagrodzenie pobierane przez instytucję, osobę prawną lub osobę
fizyczną za pomoc w zawarciu transakcji. Najczęściej jej wysokość ustalana
jest procentowo od wartości transakcji.
Przelew – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na
wydaniu bankowi lub na poczcie dyspozycji przekazania określonej kwoty
z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy. Warunkiem wykonania przelewu jest posiadanie przez zleceniodawcę
odpowiedniego pokrycia na rachunku bankowym.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorstwo – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie
jednostka, prowadząca działalność gospodarczą, której celem jest osiąganie
zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów.
Przychód – ogół korzyści materialnych uzyskanych z wykonywanej pracy lub
prowadzonej działalności gospodarczej.
Rynek pracy – rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują
się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący
miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.
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Stopa procentowa – wielkość mierzona procentowo wyrażonym stosunkiem
kwoty, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego
kapitału, najczęściej ustalana na okres roku. Stopę procentową ustalają banki
i określa ona, jaką sumę należy zapłacić za udzieloną przez niego pożyczkę lub
jaką kwotę płaci bank klientowi za to, że przechowuje on swoje oszczędności
w tym banku.
Waloryzacja – ustalenie wysokości istniejących zobowiązań pieniężnych przy
zmianie systemu pieniężnego. Waloryzacja odnosi się przede wszystkim do
wszelkiego rodzaju systematycznych długotrwałych wypłat, np. rent, emerytur czy wynagrodzeń. Niweluje ona negatywny wpływ inflacji na świadczenia,
umożliwiając utrzymanie przez beneficjentów stałego poziomu życia. Z reguły
waloryzacji dokonuje się poprzez pomnożenie wartości nominalnej świadczenia
przez wskaźnik inflacji za dany okres.
Wierzyciel – osoba fizyczna lub prawna, uprawniona na podstawie powstałego zobowiązania, do otrzymania świadczenia pieniężnego lub rzeczowego
od dłużnika.
Uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika
– długu. W obrocie gospodarczym wierzycielem jest podmiot oczekujący na
przychód środków pieniężnych od dłużnika.
Zysk – w rachunkowości jest to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa
lub określonej inwestycji albo pożyczki. Jego przeciwieństwem jest strata.
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Miejsce na notatki
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