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Program wykładów

1. Wprowadzenie do finansów
2. Finanse banków i polityka pienięŜna państwa

3. Finanse publiczne i polityka fiskalna państwa

4. Finanse ubezpieczeń

5. Rynki finansowe

6. Finanse przedsiębiorstw

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny:
– pytania zamknięte 

lub otwarte
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Finanse - definicje

Potocznie: finanse= zasoby pienięŜne

W terminologii ekonomicznej:
Terminemfinanseokreśla się stosunki 
ekonomiczne polegające na gromadzeniu, 
podziale i wydatkowaniu zasobów pienięŜnych.

Przez finanserozumie się ogół zjawisk 
pienięŜnych powstających w związku z 
działalnością gospodarczą i społeczną człowieka

Finanse - definicje

Tylko te zjawiska pienięŜne, które są związane z kreacją i 
ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź teŜ z 
zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów 
pienięŜnych w przyszłości.

Przedmiot nauki finansów – nauka o zjawiskach i 
procesach pienięŜnych. Zajmuje się głównie badaniem 
ruchu pieniądza: jego tworzeniem w systemie bankowym, 
krąŜeniem między róŜnymi jednostkami gospodarującymi, 
osiadaniem w postaci oszczędności i rezerw pienięŜnych.

Czy wszystkie zjawiska pienięŜne wchodzą w 
zakres finansów?

Funkcje finansów

WyróŜnia się trzy podstawowe funkcje finansów:

1. Funkcja alokacyjna - polega na dokonywaniu, za 
pomocą strumieni pienięŜnych, alokacji zasobów w 
gospodarce (rozdzielenie czynników produkcji oraz 
wytworzonych dóbr).

2. Funkcja redystrybucyjna - polega na dokonywaniu 
wtórnego podziału dochodów, które powstały w 
wyniku pierwotnego podziału produktu krajowego 
brutto pod wpływem mechanizmu rynkowego bądź
teŜ regulacji administracyjnych.



Funkcje finansów

WyróŜnia się dwa rodzaje redystrybucji:

- budŜetowa – związana z realizacją obciąŜeń na rzecz sektora 
finansów publicznych (podatków dochodowych, majątkowych, 
opłat, składek);

- pozabudŜetowa – dotyczy wyłącznie przepływów pienięŜnych 
związanych z operacjami finansowymi (spłata odsetek od 
kredytów, zasilenie przedsiębiorstwa kredytem bankowym)

3. Funkcja stabilizacyjna - polega na oddziaływaniu na
przebieg procesów gospodarczych w kierunku 
zachowania stałego i zrównowaŜonego wzrostu, przy 
optymalnym wykorzystaniu czynników, dla zapewnienia 
społeczeństwu stałej poprawy warunków Ŝycia.

Klasyfikacja zjawisk finansowych

Podstawowe kryteria podziału zjawisk finansowych:

- kryterium przedmiotowe – wskazuje na tytuł
(charakter) operacji pienięŜnej;

- kryterium podmiotowe – wskazuje na rodzaj jednostki, 
która dokonuje operacji pienięŜnych.

Klasyfikacja przedmiotowa

Podział zjawisk wedługkryterium przedmiotowego:

– występowanie wzajemnego świadczenia między 
podmiotami uczestniczącymi w danym akcie 
rynkowym (np. transakcja kupna-sprzedaŜy);

– ruch pieniądza i jego ekwiwalentów w transakcjach 
rynkowych jest regulowany przez mechanizm 
rynkowy i – ewentualnie – przez normy prawa 
stanowionego, jeŜeli państwo czy inne związki 
publicznoprawne ingerują w funkcjonowanie rynku i 
tworzą dla niego ramy instytucjonalne. 

1. Wpływy i wydatki rynkowe.
Charakterystyczny cechy:

Klasyfikacja przedmiotowa

2. Przychody i wydatki nierynkowe (transfery).
Charakterystyczne cechy:

– brak świadczenia wzajemnego ze strony uczestnika transferu 
otrzymującego świadczenie pienięŜne;

– operacje transferowe nie są regulowane przez mechanizm rynkowy, 
mają podstawę uznaniową

Dwa rodzaje przychodów i wydatków nierynkowych:
- o charakterze budŜetowym,

- o charakterze pozabudŜetowym



Klasyfikacja podmiotowa

Podział zjawisk wedługkryterium podmiotowego:

1. Finanse przedsiębiorstw - stanowią zespół zjawisk 
finansowych związanych z przychodami i wydatkami 
pienięŜnymi podmiotów uczestniczących w procesie 
produkcji i wymiany dóbr prywatnych.

Dobro prywatne a dobro publiczne

2. Finanse gospodarstw domowych- stanowią zespół
zjawisk finansowych związanych z przychodami i 
wydatkami pienięŜnymi ludności (konsumentów).

Klasyfikacja podmiotowa

3. Finanse banków i innych pośredników finansowych 
(bez ubezpieczycieli)

Strumienie i zjawiska finansowe w tej grupie są 
odzwierciedleniem dwuszczeblowej struktury systemu 
bankowego składającej się z:

- banku centralnego
- banków komercyjnych

Do tej grupy zalicza się teŜ innych pośredników 
działających na rynkach finansowych zajmujących się
kierowaniem funduszy pienięŜnych, nagromadzonych 
przez jedne podmioty do drugich podmiotów, które 
zgłaszają popyt na te fundusze (fundusze emerytalne, 
fundusze inwestycyjne, biura maklerskie itp.).

Klasyfikacja podmiotowa

4. Finanse publiczne – stanowią zespół zjawisk finansowych 
związanych z przychodami i wydatkami pienięŜnymi 
państwa i jednostek samorządu terytorialnego z 
wyłączeniem jednostek sektora publicznego zaliczonych do 
sektora finansów przedsiębiorstw (przedsiębiorstw 
uŜyteczności publicznej).

5. Finanse ubezpieczeń - obejmują zjawiska związane z 
gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pienięŜnych 
przez towarzystwa ubezpieczeńmajątkowych i osobowych, 
działające na zasadach komercyjnych, czyli w celu 
zarobkowym względnie w celu osiągania wspólnych 
korzyści przez udziałowców towarzystwa.

Podstawowe kategorie finansowe

Zbiór składników 
majątkowych

Kapitały potrzebne do 
sfinansowania majątku

PASYWAAKTYWA =

Aktywa trwałe
Aktywa 

obrotowe

Kapitały 
własne

Kapitały 
obce

BILANS



Podstawowe kategorie finansowe

kwota, uzyskana lub naleŜna, w ramach 
prowadzonej działalności, wykonywanej pracy 
lub z inwestycji

Koszt -

Przychód -

przychód nie oznacza wpływu 
środków pienięŜnych –
powstają naleŜności

przychód oznacza wpływ
środków pienięŜnych

wyraŜona w pieniądzu wartość składników 
majątkowych, usług obcych, nakładów pracy 
zuŜytych w danym okresie w celu prowadzenia 
określonej działalności

Podstawowe kategorie finansowe

kaŜdy rozchód środków pienięŜnych, w formie 
gotówkowej i bezgotówkowej w związku z 
zapłatą za określone dobra, usługi, z 
regulowaniem róŜnych zobowiązań

Koszt a wydatek 

Wydatek  -

- moŜe występować koszt, z którym w ogóle nie wiąŜe się wydatek

- moŜe występować wydatek, z którym w ogóle nie wiąŜe się koszt 

- wydatek i koszt mogą występować równocześnie 

- moŜe występować rozbieŜność czasowa między kosztem a
wydatkiem 

System finansowy w systemie ekonomicznym

System ekonomiczny

Sfera finansowa

Gospodarka 
finansowa podmiotów 

sfery realnej

Sfera realna

System
finansowy

Rynkowy system 
finansowy

Publiczny system 
finansowy


