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Ekonomia
 oikos - dom
 nomos - prawo, reguła
 efektywne zasady funkcjonowania
gospodarstwa domowego

Ksenofont
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Ekonomia
Ekonomia – nauka o gospodarowaniu
podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu
rzadkich zasobów mających różnorodne
zastosowanie.
Zjawisko rzadkości
potrzeby > możliwości
wybór i koszt alternatywny

Koszt alternatywny
 koszt utraconej korzyści
 wartość najlepszej z możliwych korzyści
utraconej w wyniku dokonanego wyboru.
Koszt alternatywny:
– jest zawsze ponoszony przez osobę
podejmującą decyzję,
– jest określony w chwili dokonywania wyboru,
– ma charakter subiektywny
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Zasoby
 zasoby ludzkie
 zasoby naturalne
 zasoby kapitałowe
• kapitał rzeczowy
• kapitał finansowy

Gospodarowanie zasobami
Zarządzanie:
 własnym potencjałem – wiedzą,
umiejętnościami,
 posiadanymi dobrami,
 czasem,
 środkami finansowymi,
…
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Gospodarowanie pieniędzmi





Skąd biorą się pieniądze?
Kiedy są mi potrzebne?
Ile ich potrzebuję?
Co mogę z nimi zrobić?

Budżet domowy
 Dochody (źródła dochodów)
 Wydatki (potrzeby i zachcianki)
– teraźniejsze
– przyszłe
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Kieszonkowe?
Cel czy środek?
Kieszonkowe to środek do celu, jakim jest:
nauka gospodarowania pieniędzmi, czyli:

Kieszonkowe
 Dawać dzieciom kieszonkowe czy nie?
 Dlaczego mam dawać dzieciom
kieszonkowe? Co mnie motywuje?
 Kiedy i ile?
 Jakie są tego konsekwencje?
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Kieszonkowe
Według badań Instytutu Homo Homini z 2012 roku:*
 3/4 rodziców daje swoim dzieciom kieszonkowe
 61% z nich samodzielnie podjęło decyzję
o dawaniu kieszonkowego
 21% twierdzi, że dają pod wpływem prośby
dziecka
 9% daje, bo inne dzieci też dostają
 8% daje, bo sami też otrzymywali
*http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/3-4-polskich-rodzicow-daje-dzieciom-kieszonkowe

Motywy dawania kieszonkowego
zarządzanie finansami
 planowanie wydatków:
– cele krótkoterminowe,
– cele długoterminowe i oszczędzanie,

 dokonywanie wyborów i ponoszenie kosztu
alternatywnego,
 konto bankowe i karta płatnicza (debetowa,
kredytowa),
 odsetki od lokaty i kredytów (pożyczek),
 inwestycje…..
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Cele długoterminowe
i oszczędzanie
Systematyczne oszczędzanie – 100 zł miesięcznie

Okres Suma Kapitalizacja Kapitalizacja
(lata) wpłat miesięczna roczna (PLN)
(PLN)
10
12 000 14 187,98*
14 153,79
20
24 000
33 796,42
33 623,20
30
36 000
60 896,42
60 404,57
40
48 000
98 349,14
97 243,98
•uwzględniony podatek od lokaty,
•nieuwzględniona inflacja

Systematyczne oszczędzanie
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Konto bankowe i karta płatnicza
 13 latek – ograniczona zdolność do
czynności prawnych,
 subkonto rodziców lub własne założone
w obecności rodziców,
 możliwe przelewy, korzystanie z karty,
 niemożliwe kredyty,
 możliwość zakładania blokad przez
rodziców i śledzenia zmian w ustawieniach,

Karty płatnicze
 debetowe:
– wydawane do rachunku bankowego,
– obciążają one konto w momencie wykonywania
transakcji,
– płatność do wysokości kwoty na koncie;

 obciążeniowe (charge):
– wydawane do rachunku bankowego,
– rozliczenie co jakiś czas (miesiąc);
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Karta płatnicza
 przedpłacone z pieniądzem elektronicznym
(karta Prepaid):

– nie związana z rachunkiem osobistym (np. karta
podarunkowa, „na okaziciela”),
– płatności do wysokości wpłaty na kartę;

 kredytowa
– do rachunku rodziców,
– okresowa spłata (do ok. 54 dni bez odsetek).

 do 13 roku życia – tylko karty przedpłacone

Ubezpieczenie karty płatniczej
 odpowiedzialność banku za transakcje
nieuprawnione powyżej 150 EURO,
 ubezpieczenie od nieuprawnionych
transakcji niższych kwot (około 2-3 zł
miesięcznie)
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Pożyczka
 Obliczenie kosztu pożyczki
 Spisanie umowy pożyczki
– kwota
– oprocentowanie
– ilość rat
– kary za nieterminową spłatę….

kredyt (pożyczka)
 Zalety:
– korzystanie z rzeczy przed jej zapłaceniem,
– dokonywanie zakupu w najdogodniejszym
momencie,

 Wady:
– zwrot kwoty z odsetkami
– pułapka kredytowa
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Ile i jak często?
 możliwości rodziców (opiekunów),
 wiek dziecka,
 przeznaczenie kieszonkowego
np. tyle złotych, ile ma lat
– podwyżka systematyczna,
– podwyżka wynegocjowana

 im młodsze dziecko – tym częściej; istotna
jest regularność.

Zasady
kieszonkowe nie jest nagrodą
systematyczność
terminowość
finansowanie potrzeb przez rodzica
i samofinansowanie
 wysokość kieszonkowego
 możliwość dorobienia (dodatkowe czynności
nie wynikające z obowiązków)
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Działanie wychowawcze
kieszonkowego*
Zalety:
 poznanie wartości pieniądza,
 nauka liczenia,
 poznanie najważniejszych wydatków domowych
oraz cen towarów i usług,
 nauka podejmowania decyzji, ponoszenia ich
konsekwencji,
 nauka planowania – ile, na co i kiedy,
 nauka oszczędzania,
 nauka obowiązkowości – terminowość.
*dr Ewa Tokajuk – Mikroekonomia kieszonkowa, Białystok 2013 r.

Działanie wychowawcze
kieszonkowego
Wady:
 utrata kontroli – możliwość kupna rzeczy niezdrowych,
szkodliwych, niebezpiecznych,
 podejście materialistyczne (pieniądze zaczynają być
celem samym w sobie, a nie środkiem do
zaspokajania potrzeb),
 możliwa postawa roszczeniowa oraz konflikty między
rodzeństwem,
 sprawia kłopot rodzicom – trudno ustalić, co dziecko
ma kupować sobie samo, a za co płacą rodzice, nie
wiadomo też, ile właściwie dawać pieniędzy.
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Dzieci i kieszonkowe

 Dziękuję za uwagę
 Aleksandra Grobelna
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