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Plan wykładu
1.

Co to jest pieniądz?

2.

Jak rozpoznać pieniądz?

3.

Różne formy pieniądza.

4.

Jak tworzy się pieniądz? Bank centralny i banki
komercyjne

5.

Skąd bierze się inflacja?
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Co to jest pieniądz?
•

Jest powszechnie akceptowany w danym kraju środek
płatniczy za pomocą którego dokonujemy płatności za
dostarczane dobra lub wywiązujemy się z powstałych
zobowiązań.

Jak rozpoznać pieniądz?
Dobro jest pieniądzem wtedy i tylko wtedy, gdy:
•

jest środkiem wymiany;

•

jest środkiem pomiaru wartości;

•

jest środkiem gromadzenia wartości.
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Jak rozpoznać pieniądz?
Cechy pieniądza:
1.

Musi być powszechnie akceptowalny;

2.

Musi być łatwo przenośny;

3.

Musi być łatwo podzielny;

4.

Musi być trudny do podrabiania.

Różne formy pieniądza
•

Od pieniądza towarowego do pieniądza kruszcowego (w
złocie i w srebrze)
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Różne formy pieniądza
•

Pieniądz papierowy

Różne formy pieniądza
•

Pieniądz bezgotówkowy
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Jak tworzy się pieniądz?
W UE kreacją/tworzeniem pieniądza zajmują się
dwie podstawowe instytucje:
•

banki centralne;

•

banki komercyjne;

tworzą one System Bankowy każdego kraju
Ciekawy filmik: System bankowy

Rola banku centralnego
•

Bank centralny, zwany też bankiem emisyjnym lub
bankiem banków, ma pozycję nadrzędną w stosunku do
pozostałych banków, czyli kontroluje ich działalność.

•

Posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego;

•

Zaopatruje banki komercyjne w pieniądz gotówkowy,
reguluje rezerwy tych banków i udziela im pożyczek.
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Banki komercyjne
•

We współczesnej gospodarce banki komercyjne odgrywają duża
rolę.

•

Do podstawowych funkcji banków komercyjnych należy:
• przyjmowanie zwrotnych wkładów pieniężnych (depozytów) w
zamian za odsetki;
• świadczenie usług finansowych;
• udzielanie kredytów;
• kreowanie/tworzenie pieniądza
Ciekawy filmik: Skąd banki mają pieniądze

Skąd bierze się inflacja?
•

Inflacja – jest to stały wzrost przeciętnego poziomu cen, albo spadek
wartości pieniądza.

Przykład:
Zakładamy że zarabiacie miesięcznie 100 zł i całość swoich zarobków
przeznaczacie na zakup gier do Xbox. W październiku jedna gra kosztowała
25 zł, a w listopadzie cena jednej gry wzrosła dwukrotnie do 50 zł. Ile gier
będziecie mogli kupić w październiku, a ile w listopadzie?
Ciekawy filmik: Inflacja
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Dziękuję za uwagę!!!

7

