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Definicja „Finanse” 

1. Dziedzina nauki zajmująca się analizą, jak ludzie 
lokują dostępne zasoby w danym okresie. 

2. Ogół zjawisk ekonomicznych związanych z 
gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych 
lub inaczej to stosunki ekonomiczne wynikające z 
ruchu pieniądza, z gromadzenia i wydatkowania 
zasobów pieniężnych. 

3. Ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku 
z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka, 
a także działalnością związaną z zarządzaniem 
pieniędzmi danego podmiotu ekonomicznego. 

4. Przedmiotem nauki finansów są głównie zjawiska 
związane z tworzeniem pieniądza przez bank 
centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki 
komercyjne. 



Co robią finanse? 

• Dokonują alokacji czynników 
produkcji 

• Określają strukturę konsumpcji 

 
• Obieg strumieni materialnych:  

przemieszczanie się towarów i usług 

 

• Przemieszczanie zasobów pieniężnych: 
określają i kształtują zdarzenia finansowe 



Decyzje finansowe 

Cechy decyzji finansowych: 
1. Koszty i korzyści są rozłożone w czasie 
2. Nie są znane z góry z całkowitą 

pewnością  
 

System finansowy: 
Zbiór rynków i innych instytucji, z 

których korzysta się przy okazji 
zawierania kontraktów finansowych 
oraz wymiany aktywów i ryzyka 
finansowego 



Dlaczego „finanse” 

1. Pomaga w zarządzaniu własnymi 
zasobami 

2. Wiedza jest niezbędna w świecie 
biznesu 

3. Sposób na karierę zawodową 

4. Wiedza przekłada się na świadome 
wybory polityczne 

5. Fascynujące obszar rozwoju 
intelektualnego 



Decyzje finansowe  
– gospodarstwa domowe 

1. Decyzje dotyczące konsumpcji i 
oszczędności 

2. Decyzje inwestycyjne 

3. Decyzje finansowe 

4. Decyzje związane z 
zarządzaniem ryzykiem 



Decyzje finansowe  
– firmy 

1. Planowanie strategiczne 

2. Preliminarz budżetowy nakładów 
inwestycyjnych 

3. Struktura kapitałowa 

4. Zarządzanie kapitałem 
obrotowym 



Klasyfikacja finansów 

• KRYTERIUM I – RODZAJ 
PODMIOTU EKONOMICZNEGO: 
(finanse publiczne, finanse prywatne) 

• KRYTERIUM II – ZAKRES 
ANALIZ I BADAŃ: (makro- i mikro- 
finanse) 

• KRYTERIUM III – UJĘCIE 
PODMIOTOWE: (budżetu państwa i 
samorządowe, banków, przedsiębiorstw 
(korporacyjne), towarzystw 
ubezpieczeniowych, towarzystw 
inwestycyjnych, gospodarstw domowych) 

 
 



Finanse a funkcje 
ekonomiczne 

• Skarbowość 
• Finanse publiczne 
• Finanse międzynarodowe 
• Finanse gospodarstw domowych 
• Finanse przedsiębiorstw 
• Finanse zarządcze 
• Bankowość 
• Ubezpieczenia 
• Teoria rynku kapitałowego 



Podmioty gospodarujące a 
funkcje ekonomiczne 

• Przedsiębiorstwa zarobkowe w 
sferze realnej 

• Ludność i instytucje społeczne 

• Sektor publiczny 

• Instytucje finansowe – sektor 
bankowy, sektor kapitałowy, sektor 
ubezpieczeniowy 

• Zagranica. 



Funkcje finansów 
• Funkcja alokacyjna – finanse ułatwiają 

rozmieszczenie zasobów i czynników produkcji 
w różnych rodzajach działalności.  

• Funkcja redystrybucyjna – polega ona na 
rozdzielaniu przez państwo środków 
finansowych gromadzonych poprzez system 
podatkowy, system ubezpieczeń społecznych.  

• Funkcja stabilizacyjna – polega na 
oddziaływaniu za pomocą instrumentów polityki 
finansowej i monetarnej na globalny popyt w 
gospodarce, wzrost tempa rozwoju 
gospodarczego, ograniczenie inflacji itp. 

• Funkcja kredytowa – związana z finansowym 
zasileniem podmiotów gospodarczych przez 
instytucje finansowe. 

 



Zjawiska finansowe 

Zjawisko finansowe – proces przepływu 
środków pieniężnych w podmiocie 
ekonomicznym i pomiędzy podmiotami 
ekonomicznymi. 

Wyróżnia się zjawiska: 
- statyczne, kiedy pieniądz występuje w 

bezruchu np. oszczędzanie, kumulowanie 
zysku przez przedsiębiorstwa itp., 

- zjawiska dynamiczne, kiedy pieniądz 
występuje w ruchu i przepływa między 
podmiotami. 

 
 



Klasyfikacje finansów 
kreujących zjawiska finansowe 

• Podmiotowa 
– Finanse gospodarstw domowych 

– Finanse przedsiębiorstw 

– Finanse banków i instytucji finans. 

– Finanse ubezpieczeń zarobkowych 

– Finanse publiczne 

– Finanse instytucji niekomercyjnych 

– Finanse międzynarodowe 

 



Klasyfikacje finansów 
kreujących zjawiska finansowe 

• Przedmiotowa, wg strumieni pieniężnych 

– Przychody i wydatki ekwiwalentne 
– Przychody i wydatki pieniężne 

redystrybucyjne 
• Przychody i wydatki redystrybucyjne o 

charakterze budżetowym 
• Przychody i wydatki redystrybucyjne o 

charakterze pozabudżetowym 

– Przychody i wydatki pieniężne 
kredytowe 
 



Oddzielenie sfery własności 
od  sfery zarządzania 

1. Profesjonalni menedżerowie 

2. Struktura wielowłaścicielska 

3. W sytuacji niepewności rozłożenie 
ryzyka 

4. Oszczędności na kosztach zbierana 
informacji 

5. Efekt krzywej nauki lub kontynuacji 
działania 

 

1. Konflikt interesów 



Cel zarządzania 

• Działanie w interesie akcjonariuszy 

(właścicieli) 

• Szukanie złotego środka dla 

rozdrobnionych akcjonariuszy 

• Maksymalizacji majątku akcjonariuszy 

• Zasada maksymalizacji zysków 



Funkcje finansowe w firmie 

1. Planowanie 

2.Stawianie kapitału do dyspozycji 

3.Administracja funduszami 

4.Rachunkowość i kontrola 

5.Zabezpieczenie aktywów 

6.Administrowanie podatkami 

7.Stosunki z inwestorami 

8.Ocena i konsulting 

9.System zarządzania informacją 



Pytania kontrolne 

1. Podaj podstawowe definicje finansów. 
2. Jakie cztery podstawowe rodzaje decyzji 

finansowych  muszą podejmować 
gospodarstwa domowe? Podaj przykłady. 

3. Jakie są podstawowe rodzaje decyzji 
finansowych, które musi podejmować 
firma? Podaj przykłady. 

4. Podaj klasyfikacje finansów wg różnych 
kryteriów. 

5. Podaj  i omów podstawowe funkcje 
finansów. 

6. Jakie są powody oddzielania sfery 
własności od  sfery zarządzania. 
 
 
 
 


