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BARTER – gospodarka bez pieniądza 

• Gospodarka bez pieniądza – wymiana (1.runda) 

 

• Wymiana – wartość dóbr 

 

• Wady barteru (choć czasem występują w gospodarkach także dziś) 

 

• Gospodarka z pieniądzem (2. tura) 

 

• Wartość dóbr to umowa między sprzedającym i kupującym 

 

• Cechy pieniądza 

 

• Historia pieniądza  



Pieniądz 

• Pieniądz jest prawnie 

określonym, powszechnie 

akceptowanym środkiem 

płatniczym, który może wyrażać, 

przechowywać, przekazywać 

wartość dóbr i usług i którego 

wartość powinna być ściśle 

związana z wartością produkcji 

wytworzonej na obszarze danego 

kraju. 
 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC 

http://mises.pl/blog/2012/07/04/bitner-kogo-kusi-tani-pieniadz/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Historia pieniądza 

• pieniądz towarowy - różnorodne towary, zależnie od kultury (sól, herbata, 

muszelki, bursztyn, jedwab, sztuka bydła) 

 

 

 

• pieniądz metalowy - mały kawałek kruszcu równoważył wartość 

wielokrotnie większych towarów powszechnego użytku 

 

 

 

• pieniądz monetarny - oparty na złocie, srebrze i miedzi, a wartość monety 

była równa wartości zawartego w nich metalu 

 



Historia pieniądza 

• kwity depozytowe - początek nowej, papierowej formy pieniądza 

 

 

 

• pieniądz papierowy 

 

 

 

• pieniądz elektroniczny 



Historia pieniądza 

• Który pieniądz jest wygodniejszy? 

 

• Ten, który nie psuje się z czasem [psujące się owoce] 

 

• Ten, który jest poręczny [krowa] 

 

• Ten, który jest jednorodny [chudy wielbłąd dwugarbny… czy gruby 

wielbłąd jednogarbny – co lepsze?] 

 

• Ten, który jest podzielny [prosię] 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

http://simple.wikipedia.org/wiki/file:camel_seitlich_trabend.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Funkcje i cechy pieniądza 

• Środek wymiany - ułatwia wymianę dóbr i usług; wymienia wartość 

wyrażoną przez pieniądz na wartość towaru   

• Miernik wartości dóbr i usług - służy do wyrażania cen    

• Środek przechowywania wartości, tezauryzacji - umożliwia 

oszczędzanie, gromadzenie bogactwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trwałość - zdolność do utrzymania wartości niezmiennej w czasie 

• Zastępowalność - pieniądz jest jednostką wartości wzajemnie wymienialną 

na wszystkie towary 

• Rzadkość - gwarantuje wartość realną pieniądza 

• Podzielność - pozwala na podział jednostki pieniądza na jednostki 

mniejsze 
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System bankowy 

• Banki komercyjne  

• Banki spółdzielcze 

• SKOKi 

 

 

• Bank centralny (NBP) 

 

 

• Komisja Nadzoru Finansowego 

• EBA (European Banking Authority) 

• ECB (Europejski Bank Centralny) 

 

 

• Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 

 

Zbierają depozyty i udzielają kredytów 

Umożliwiają rozliczenia poprzez konta osobiste 

Bank banków, prowadzi konta banków  

Dostarcza płynności dla banków 

Prowadzi politykę pieniężną 

Instytucje nadzorcze 

Dbają o stabilność banków  

i bezpieczeństwo depozytów 

Ubezpiecza depozyty 



Depozyty 

 

• Różne rodzaje depozytów 
• Depozyt terminowy o stałym oprocentowaniu 

• Depozyt terminowy o zmiennym oprocentowaniu 

• Lokata progresywna 

• Depozyt strukturyzowany  

• Certyfikat depozytowy 

• Konwencja oprocentowania: stopa procentowa w skali 1 roku 

• Podatek „Belki” ! 

• Przykład wyliczenia oprocentowania: 

Depozyt: pozostawienie środków w banku na określony czas 

w zamian za ustalone wynagrodzenie 

Lokujemy 2000 PLN na 3 miesiące, oprocentowanie 2.2%.  

Jaką kwotę dostaniemy po zapadnięciu depozytu? 

 

Obliczenia: 

Odsetki:         2000 PLN * 0,022 * 0,25 * 0,81 = 8,91 PLN 

Zwrot kapitału:  2000 PLN 

Razem:   2008,91 PLN 



Kredyty – jak wyznaczyć ratę? 

 Kredyt mieszkaniowy w PLN na 30 lat, kwota 200 tys. PLN, WIBOR+2.1 pkt  
prowizji banku – ile wynosi rata malejąca?  

 Rata kapitałowa: 200000/(12*30) = 555.55 PLN  

 Wibor6M = 1.6% 

 Rata odsetkowa: 200000*(0.016+0.021)/12 = 616.66 PLN 

 Sumaryczna rata: 1172.22 PLN 

 Jaka będzie rata jeśli stopy procentowe wzrosną o 2 pkt proc.? 

 Rata kapitałowa: 200000/(12*30) = 555.55 PLN  

 Wibor6M = 1.6% + 2 pkt proc = 3.6% 

 Rata odsetkowa: 200000*(0.036+0.021)/12 = 950 PLN 

 Sumaryczna rata: 1505.55 PLN 

 

 Różnica:  333 PLN miesięcznie 
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Powodzenia  


