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– Polska! Biało-czerwoni! Aśka! Polska jest w strefie
euro 2016! Widziałaś?! O zwycięstwie naszych piłkarzy
nad reprezentacją Niemiec piszą nawet w 11. numerze
„Ekonopedii”! – krzyczał rozentuzjazmowany Filip.
– O czym ty mówisz? – zapytała Aśka, wyraźnie zdziwiona.
– Co prawda jeszcze nie przeczytałem całego numeru, ale
widziałem tytuły i jest tekst o Polsce w strefie euro – wytłumaczył Filip, nie mogąc opanować emocji.
– A, już wszystko rozumiem. Pomyślałeś, że strefa euro
dotyczy rozgrywek piłkarskich? – z ironią zapytała
dziewczynka.
– No tak – nieco mniej pewnie odpowiedział Filip. – A tak
nie jest?
– Nic bardziej mylnego. Strefa euro to grupa krajów,
w których wspólną walutą jest euro – triumfowała Aśka. –
Przeczytasz o tym na s. 18-19, a z działu Erudyta (s. 14-15)
dowiesz się, że organizatorem tych „rozgrywek” jest
Europejski Bank Centralny – Aśka zakpiła z kolegi.
Filip spojrzał na nią z wyrzutem.
– Ok, przepraszam – Asia zreflektowała się po chwili. –
Wcześniej sama o tym nie wiedziałam. Nie słyszałam też
o indywidualnym koncie emerytalnym (s. 16-17) ani nie
znałam polskich przedsiębiorstw odnoszących międzynarodowe sukcesy. A ty o nich wiedziałeś? – zapytała, przepraszając Filipa wzrokiem.
– Przeczytałem relację z konkursu „Sukces PL” (s. 20-22),
którego uczestnicy opisali różne polskie firmy odnoszące sukcesy. Wcześniej słyszałem o spółce Kross, bo to
moja ulubiona firma rowerowa – Filip dał się przeprosić
i zaangażował się w rozmowę. – Jestem bardzo ciekawy,
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w jaki sposób oblicza się próg rentowności w takim dużym
przedsiębiorstwie (Ile trzeba sprzedać róż, aby zacząć zarabiać, s. 6-8) – dodał.
– To proste, szacujesz wysokość przychodów, potem oceniasz wartość kosztów stałych i zmiennych (Leksykon,
s. 9), sumujesz, odejmujesz, dzielisz, i gotowe. Tak samo
jak z kwiatkami – Aśka znowu nie mogła się powstrzymać
i popisała się swoją wiedzą.
Osiągnęła cel, bo Filip popatrzył na nią z uznaniem
i powiedział:
– Naprawdę jesteś zdolna. Może skoro tak dobrze radzisz
sobie z obliczeniami i finansami, w przyszłości zostaniesz
audytorem finansowym (Zawód dla Ciebie, s. 13)! Ja to
mogę co najwyżej sadzić kwiatki – zasmucił się. – Znowu
dostałem jedynkę z matematyki.
– Uprawa i sprzedaż kwiatów czy owoców wcale nie są tak
prostymi zajęciami, jakby mogło się wydawać. Jeśli jeszcze
tego nie zrobiłeś, przeczytaj Bajkę o lekkomyślnym księciu i rolniku (s. 10-12) – powiedziała Aśka i zerwała się na
równe nogi. – Filip, przepraszam cię, ale muszę już iść do
domu. Przypomniałam sobie o jutrzejszym sprawdzianie
z biologii! Chcę przeczytać wszystkie notatki i dobrze się
przygotować – wykrzyczała już w biegu.
– Pamiętaj tylko o prawie Pareto (s. 4-5). Warto poświęcić chwilę, żeby wyszukać najważniejsze zagadnienia –
Filip ostrzegł koleżankę, w myślach układając już swój
plan nauki na sprawdzian. – W czasie, który mi zostanie,
rozwiążę wszystkie zadania konkursowe z najnowszej
„Ekonopedii” (s. 3) – pomyślał i ruszył w kierunku swojego
domu.
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Zakończyliśmy konkurs, który polegał na rozwiązaniu
zadań opublikowanych w 10. numerze „Ekonopedii”. Ci
z Was, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania wszystkich sześciu zadań, wzięli udział w losowaniu nagród –
bonów zakupowych o wartości 100 zł do wykorzystania
w sieci salonów Empik.
Szczęśliwcami, do których trafią nagrody, są: Piotr
Abramek (student EUD z Katowic) oraz Bartosz
Klawitter (student EUD z Poznania). Gratulujemy!
Poprawne odpowiedzi do zadań konkursowych z numeru
10. zostały opublikowane na stronie www.ekonopedia.pl.
W tym numerze „Ekonopedii” odnajdziecie 5 różnych
zadań konkursowych wraz ze szczegółową instrukcją ich
wykonania. Oto ich lista:
•
•
•
•
•

W zabawie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie starszych klas (od 4 do 6) szkół podstawowych.
W mailu należy podać:
•
•
•
•

swoje imię i nazwisko,
wiek,
numer szkoły,
oraz – w przypadku Studentów EUD – nazwę ośrodka.

Losowanie nagród odbędzie się 19 stycznia 2014 roku,
a lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie
www.ekonopedia.pl.
Zachęcamy Was do wzięcia udziału w ostatnim tegorocznym konkursie!

Zadanie konkursowe numer 1: „Próg rentowności”
Zadanie konkursowe numer 2: „Bank centralny”
Zadanie konkursowe numer 3: „Strefa euro”
Zadanie konkursowe numer 4: „Wykreślanka”
Zadanie konkursowe numer 5: „Zimowe zabawy”

Wszyscy Czytelnicy, którzy do 16 stycznia 2015 roku
prześlą prawidłowe rozwiązania wszystkich pięciu
zadań, wezmą udział w losowaniu nagród – trzech
bonów zakupowych o wartości 100 zł do wykorzystania w sieci salonów Empik.
Rozwiązania należy przesyłać internetowo, na adres
mailowy: konkurs@uniwersytet-dzieciecy.pl

Kochani Czytelnicy „Ekonopedii”!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wielu pogodnych chwil
w rodzinnym gronie. Niech świąteczny czas stanie się źródłem energii na cały Nowy Rok, abyście
każdego dnia budzili się pełni zapału do nauki i pracy! Niech nawet najdrobniejsze sukcesy –
także te ekonomiczne – będą powodem do dumy i radości! Wszystkiego najlepszego!
Redakcja
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Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak jest, że gdy
w domu nagle gaśnie światło, dorośli jak jeden mąż stwierdzają zgodnie: „to na pewno bezpieczniki”? Nikt nawet nie
bierze pod uwagę, że przecież to jakaś mysz mogła przegryźć przewody albo że nastąpił wybuch w elektrowni.
A może w Waszej klasie jest ktoś, kto zawsze dostaje dobre
oceny z klasówek, mimo że – jak sam twierdzi – wcale
dużo się do nich nie uczy? Z kolei inni, którzy spędzają całe
godziny na nauce, z trudem są w stanie mu dorównać.
Spójrzcie teraz na swoją kolekcję gier, książek czy zabawek.
Czy nie jest tak, że bawicie się ciągle tymi samymi kilkoma
grami, a reszta leży nieużywana od dłuższego czasu? Czy
nie jest też tak, że choć macie całą garderobę ubrań, nosicie
tylko kilka ich zestawów? Odpowiedzi na te pytania są zwykle twierdzące. Dlaczego się tak dzieje i czy jest w tym jakaś
prawidłowość? Okazuje się, że tak.
Żyjący na przełomie XIX i XX wieku włoski ekonomista
Vilfredo Pareto zajmował się w swoich badaniach m.in.
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statystyką. Odkrył on pewną prawidłowość – zauważył,
że 80 procent majątku należącego do obywateli Włoch
znajduje się w rękach zaledwie 20 procent z nich. Pareto
potraktował swoje odkrycie bardziej w kategoriach ciekawostki i nie był świadomy, że sformułowana przez niego
zasada „80 procent do 20 procent” jest o wiele bardziej
uniwersalna i dotyczy większości dziedzin życia. Dalsze
badania naukowe dowiodły bowiem, że z prawem Pareto
mamy do czynienia w codziennym życiu, nawet tego nie
zauważając. Okazuje się, że w każdej firmie około 20 proc.
pracowników przysparza 80 proc. zysków; 20 proc.
uczniów w klasie odpowiada za 80 proc. kłopotów wychowawczych; 20 proc. klientów przynosi 80 proc. zysków,
20 proc. kierowców powoduje 80 proc. wypadków itp.
Oczywiście proporcje te nie są sztywne i nie zawsze
wynoszą dokładnie 80 do 20. Może to być 85 do 15 czy
90 do 10, ale w większości przypadków sprawdza się
zasada 80 do 20.

Z prawa Pareto wynikają co najmniej dwa bardzo
praktyczne w codziennych zastosowaniach wnioski:
• 20 proc. nakładów odpowiada za 80 proc. efektów;
• aby uzyskać pozostałe 20 proc. efektów, należy ponieść
aż 80 proc. nakładów.
Jak więc prawo Pareto ma się do przykładów, które przywołaliśmy na początku tego artykułu? Otóż zgodnie
z tym prawem za 80 proc. awarii odpowiada zaledwie
20 proc. przyczyn. Kiedy gaśnie światło w domu, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest właśnie przepalenie się bezpieczników. Każdy, kto choć troszkę zna się na
instalacjach elektrycznych, wie, że poszukiwanie przyczyn
awarii należy zacząć od sprawdzenia tego elementu sieci
elektrycznej. Praktycznym zastosowaniem prawa Pareto
do diagnozowania awarii są książki pokładowe w samolotach pasażerskich. W książkach tych opisuje się szczegółowo kroki, które załoga musi wykonać, aby odkryć przyczynę usterki, jeśli taka wystąpi w czasie lotu. W pierwszej
kolejności przedstawione są czynności, które pozwolą
wykluczyć przyczyny (20 proc.) odpowiadające za większość awarii (80 procent). A co z przykładem dotyczącym
gier, książek i garderoby? To właśnie sytuacje z codziennego życia, w których obserwujemy działanie prawa
Pareto, nie będąc tego świadomymi. Rzeczywiście tak jest,
że w 80 proc. przypadków nosimy tylko 20 proc. ubrań,
które mamy w szafie, a 80 proc. czasu przeznaczonego na
zabawę spędzamy, grając w 20 proc. gier, które mamy.

Marcin z kolei postanowił przyswoić cały materiał, łącznie
z najdrobniejszymi szczegółami. Takie podejście spowodowało, że co prawda przeczytał wszystko, ale nie był już
w stanie dokładnie zapamiętać tak obszernego materiału.
Ania zastosowała więc w praktyce prawo Pareto, identyfikując kluczowe 20 proc. wiedzy, której opanowanie
pozwoliło jej na osiągnięcie maksimum efektu. Z kolei
Marcin próbował zanegować prawo Pareto, licząc na to,
że 100 proc. nakładów na naukę przyniesie 100 proc. efektów. Postanowił nauczyć się wszystkiego, co – jak wiemy
– jest prawie niemożliwe.
Powyższy przykład jest jedynie ilustracją tego, jak działa
prawo Pareto, i nie należy z niego wyciągać wniosku, że
im mniej ktoś się uczy, tym lepsze oceny otrzymuje. To
błędne rozumowanie. W prawie Pareto chodzi o efektywność uczenia się w stosunku do poniesionych na naukę
nakładów. Jest jasne, że jeżeli ktoś byłby niezwykle zdolny
i ambitny, i miałby odpowiednio dużo wolnego czasu, aby
nauczyć się „na pamięć” wszystkiego, co będzie wymagane na egzaminie, zawsze osiągnąłby wynik lepszy niż
osoby, które uczą się tylko najważniejszych kwestii. Jest
to jednak sytuacja teoretyczna, gdyż w praktyce nikt nie
dysponuje nieograniczonym czasem i takimi zdolnościami przyswajania wiedzy.

Wiedza o istnieniu prawa Pareto jest cenna, ale czy tylko
piloci mogą ją praktycznie wykorzystać w życiu codziennym? Może będziecie zaskoczeni, ale niektórzy z Was
już ją stosują, nawet o tym nie wiedząc. Wróćmy na
chwilę do pytania, czy znacie osobę, która niewiele czasu
poświęca na naukę, a zwykle osiąga dobre wyniki z klasówek i sprawdzianów. A może to Wy jesteście takimi
osobami? Otóż wykorzystanie prawa Pareto w praktyce
sprowadza się do identyfikacji tych czynników i zadań,
które są najważniejsze i w decydujący sposób wpływają
na końcowy efekt naszych działań.

Aby jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest prawo Pareto i jak
opisuje stosunek nakładów pracy do osiąganych efektów, posłużmy się przykładem tak prozaicznej czynności, jak odkurzanie mieszkania. Każdy, kto sprząta swój
pokój, wie, że bardzo łatwo jest odkurzyć większość jego
powierzchni (80 proc.) w bardzo krótkim czasie, przy stosunkowo małym wysiłku. Efekt będzie widoczny od razu
i można będzie uznać, że pokój jest odkurzony. Co jednak
z pozostałą powierzchnią? Otóż w odkurzenie pozostałych 20 proc. powierzchni pokoju należy włożyć pozostałych 80 proc. wysiłku. Trzeba się schylić pod łóżko, szafę,
przestawić niektóre meble, zmienić końcówki odkurzacza
i wykonać wiele innych czynności, aby pokój naprawdę
był w całości czysty.

Posłużmy się przykładem. Wyobraźmy sobie Marcina
i Anię, uczniów klasy szóstej, którzy przygotowują się do
ważnej klasówki z przyrody. Marcin uczył się do niej już
kilka dni przed jej terminem, przestudiował dokładnie
podręcznik i ćwiczenia oraz zeszyt, starając się zapamiętać wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Ania z kolei
poświęciła na naukę zaledwie trzy godziny, przy czym
godzinę zajęło jej zidentyfikowanie kluczowych zagadnień
i tematów, a dwie godziny ich nauka. Ania dostała z klasówki piątkę, a Marcin czwórkę. Dlaczego tak się stało,
skoro Marcin przygotowywał się o wiele dłużej? Kluczem
do zrozumienia tej sytuacji jest właśnie prawo Pareto.
Ania wiedziała, że na klasówce z pewnością znajdą się najważniejsze kwestie z przerobionego materiału. Poświęciła
więc czas na identyfikację i naukę właśnie tych kwestii.

Jak widać, prawo Pareto opisuje realnie istniejące prawidłowości i zależności dotyczące wielu dziedzin życia. Jest
bardzo często wykorzystywane w praktyce zarządzania,
gdyż pozwala na identyfikowanie kluczowych kwestii,
które w decydującym stopniu wpływają na powodzenie
prowadzonych prac czy projektów. Dzięki umiejętnemu
zastosowaniu tej wiedzy zarządzający mogą efektywnie kierować pracą podległych im zespołów. Dla Was,
Drodzy Czytelnicy, jest to także wskazówka, jak efektywnie wykorzystywać czas na naukę. Zachęcam Was do
samodzielnej identyfikacji w Waszym otoczeniu nie tylko
tych 20 proc. czynników, które ułatwią Wam efektywną
naukę, ale i tych nielicznych przyczyn, które odpowiadają
za 80 proc. Waszych niepowodzeń. Prawo Pareto działa
bowiem w obie strony.

GRUDZIEñ 2014
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Gdyby zapytać dowolną grupę ludzi, co jest niezbędne,
aby założyć i z powodzeniem prowadzić własną firmę,
z pewnością padłoby wiele podobnie brzmiących odpowiedzi. Jasne jest bowiem, że niezbędne czynniki sukcesu
to: inicjatywa, pomysłowość i wytrwałość (oraz inne
ważne cechy charakteru przedsiębiorcy), a także zdobycie
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odpowiednich zezwoleń, pozwoleń i koncesji. Wiadomo
również, że należy mieć pomysł na biznes, czyli wiedzieć,
co, jak i komu chcemy sprzedawać. Warto także zawczasu
przemyśleć wiele innych aspektów planowanej działalności, chociażby takich jak lokalizacja firmy czy sposób jej
reklamowania. Wszystkie powyższe czynniki są istotne

i żaden przedsiębiorca ‒ poważnie myślący o odniesieniu
rynkowego sukcesu ‒ nie może ich zlekceważyć ani zaniedbać. Czy jednak nawet najbardziej staranne przemyślenie wszystkich powyższych aspektów prowadzenia firmy
stanowi gwarancję sukcesu? Otóż nie.

Koszty stałe w miesiącu

Czas już, aby przedstawić Wam pojęcie ekonomiczne,
którym dziś będziemy się zajmować, a bez znajomości
którego żaden przedsiębiorca nie może się obejść. Tym
pojęciem jest próg rentowności. Zwykle przy wprowadzaniu nowego terminu podaje się jego definicję, ale
nam będzie łatwiej, kiedy wyjaśnimy, czym jest próg
rentowności, odwołując się do praktycznego przykładu.
Bohaterami naszej historii będą państwo Nowakowie,
którzy właśnie planują otworzenie kwiaciarni specjalizującej się w sprzedaży róż.

Wynagrodzenie personelu

Przyjmijmy, że państwo Nowakowie mają już za sobą
wszelkie wstępne decyzje dotyczące własnej kwiaciarni,
a obecnie zastanawiają się nad bardzo istotną kwestią, mianowicie ustaleniem cen sprzedawanych przez
nich kwiatów. Oczywiście z punktu widzenia państwa
Nowaków najlepiej byłoby, aby były one jak najwyższe,
ale nie jest to takie proste zagadnienie. Jeśli bowiem
ceny będą zbyt wysokie, to nikt nie będzie kupował
kwiatów (Pamiętasz, czym jest popyt i podaż? Jeśli nie,
przypomnij sobie artykuł z 10. numeru „Ekonopedii” pt.
Cena równowagi – o walce popytu i podaży). Z drugiej
strony ceny nie mogą być zbyt niskie, gdyż kwiaciarnia
będzie przynosić straty. Czy istnieje więc jakiś sposób
optymalnego ustalenia ceny róż, tak aby kwiaciarnia
dawała zyski, a jednocześnie róże nie były zbyt drogie?
Z pomocą przychodzi tutaj właśnie umiejętność obliczenia progu rentowności.
Aby obliczyć próg rentowności swojej kwiaciarni, państwo Nowakowie muszą znać koszty, które będą ponosić
w związku z jej prowadzeniem. Do kosztów tych z pewnością można zaliczyć czynsz za wynajem lokalu, opłaty
za media, koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych przez
wyspecjalizowane biuro rachunkowe i zakupu materiałów biurowych, koszty reklamy w osiedlowej gazetce
czy wynagrodzenie pracowników kwiaciarni. Wszystkie
wymienione koszty możemy zaliczyć do tzw. kosztów stałych, czyli takich, które państwo Nowakowie tak czy inaczej muszą ponieść, aby ich kwiaciarnia funkcjonowała.
Istnieje jeszcze inna grupa kosztów, tzw. koszty zmienne,
które są ściśle związane z ilością sprzedawanego towaru
(stąd określenie „zmienne” – ilość sprzedawanego towaru
może się zmieniać). Do takich kosztów można zaliczyć
koszt zakupu róż u producenta, koszt transportu kwiatów do kwiaciarni, koszt celofanu, w który będą pakowane bukiety, i innych dodatków, czy nawet koszt utylizacji niesprzedanych kwiatów. Przeprowadźmy więc prostą
kalkulację kosztów stałych, zgodnie z danymi zawartymi
w poniższej tabeli.

Czynsz za lokal

2000

Media

200

Biuro rachunkowe

500
2500

Materiały biurowe

100

Reklama

300

Razem:

5600

Jak widać, koszty stałe prowadzenia kwiaciarni przez
państwa Nowaków wynoszą 5600 złotych miesięcznie.
A co z kosztami zmiennymi? Koszty zmienne podaje się
zwykle w przeliczeniu na 1 sztukę oferowanego towaru.
Załóżmy, że jedna róża kosztuje u producenta 1,5 złotego. Wszelkie koszty związane z transportem kwiatów, ich magazynowaniem,
przygotowaniem do sprzedaży,
a nawet utylizacją (tych niesprzedanych) wynoszą 0,5 zł
w przeliczeniu na 1 różę.
Można więc powiedzieć,
że państwo Nowakowie
muszą ponieść koszt
w wysokości 2 zł za
każdą różę gotową
do sprzedaży w ich
kwiaciarni.
W praktyce istnieje
kilka podejść do
obliczania progu rentowności – w naszym
przykładzie
skupimy
się na tak zwanym ilościowym progu rentowności. Będziemy więc poszukiwali odpowiedzi na pytanie,
ile róż muszą sprzedać państwo
Nowakowie, by przy określonej cenie
produktu przychody zrównoważyły wszystkie
koszty stałe i zmienne.
Dlatego załóżmy teraz, iż właściciele kwiaciarni zdecydowali, że cena 1 róży w ich kwiaciarni będzie wynosić
4 złote. Mamy już wszelkie potrzebne dane, aby policzyć
próg rentowności, czyli odpowiedzieć na zadane
przed chwilą pytanie.

Ilościowy próg rentowności
= (koszty stałe) / (cena –
koszt jednostkowy zmienny)
GRUDZIEñ 2014
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Łatwo zauważyć, że na jednej sprzedanej róży kwiaciarnia zarobi 2 zł (cena róży minus wysokość kosztów
zmiennych). Skoro więc koszty stałe wynoszą 5600 zł
na miesiąc, należy sprzedać 5600:2 = 2800 róż, aby
przychody zrównoważyły wszystkie poniesione koszty.
W praktyce oznacza to, że w chwili, gdy państwo
Nowakowie sprzedadzą w swojej kwiaciarni choć jedną
różę więcej ponad pułap 2800 sztuk, kwiaciarnia osiągnie zysk. Próg rentowności można więc rozumieć jako
liczbę, która pozwala przedsiębiorcy zorientować się,
jaka co najmniej musi być wielkość sprzedaży, aby jego
firma zaczęła przynosić zyski.
Zobaczmy jeszcze, jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby
państwo Nowakowie zdecydowali się na ustalenie ceny
jednej róży w wysokości 5 zł. W takim przypadku zarabialiby na każdej róży 3 zł. Próg rentowności zostałby
osiągnięty po sprzedaniu 5600:3 = 1866,66 róż, czyli
poczynając od 1867 róży kwiaciarnia zaczęłaby przynosić zyski. Jak widać, 1 zł różnicy w cenie róży skutkuje w tym przypadku obniżeniem progu rentowności
o ponad 900 róż, co oznacza, że państwo Nowakowie
musieliby sprzedać o 900 róż mniej, aby zacząć osiągać
zyski.
Planując działalność gospodarczą, warto zawczasu
policzyć próg rentowności, gdyż może się okazać, że
przy określonych kosztach, warunkach rynkowych oraz
popycie na nasze towary trudno będzie osiągnąć taki

pułap sprzedaży, aby firma zaczęła przynosić zyski.
Jednak nie tylko początkujący przedsiębiorcy powinni
wziąć pod uwagę próg rentowności. Nawet dobrze funkcjonująca i przynosząca zyski firma powinna znać swój
próg rentowności. Znając go, można bowiem wpływać
na konkurencyjność własnej firmy. Wysokość progu rentowności pomaga ocenić, w jakim zakresie można ustalać ceny czy udzielać zniżek i rabatów, aby przyciągnąć
klientów, a jednocześnie zachować rentowność. Znając
próg rentowności, można także podejmować kroki
w celu jego zmiany, np. poprzez regulowanie zarówno
kosztów stałych, jak i zmiennych. Może się okazać, że
niektóre koszty uda się obniżyć, co z kolei obniży próg
rentowności, a więc firma „wcześniej” zacznie osiągać
zyski.
Wracając zaś do naszego przykładu z kwiaciarnią państwa Nowaków – próg rentowności na poziomie 2800
róż oznacza, że dziennie (włącznie z sobotami) w skali
miesiąca kwiaciarnia musiałaby sprzedawać około stu
róż, aby pokryć koszty swojej działalności. To wynik,
który może być bardzo trudny do osiągnięcia, nawet
w przypadku wyjątkowo dobrej lokalizacji w dużym
mieście. Trzeba także pamiętać o tym, że aby przedsięwzięcie się opłacało, tak naprawdę należy sprzedać o wiele więcej róż, niż określa to próg rentowności. Widać więc, że aby kwiaciarnia państwa Nowaków
miała ekonomiczną rację bytu, muszą oni albo zdecydowanie obniżyć koszty działalności, albo podnieść cenę
kwiatów. W warunkach realnych, przy dużej konkurencji
na rynku, to drugie rozwiązanie raczej nie jest możliwe.

Zadanie 1. Próg rentowności
Państwo Kowalscy zamierzają otworzyć cukiernię. Pomóż
im w przygotowaniach i oblicz, ile ciastek będą musieli
sprzedać każdego dnia (cukiernia będzie pracowała 25
dni w miesiącu), aby przychody zrównoważyły wszystkie
poniesione koszty.
Koszty stałe w miesiącu
Czynsz za lokal
Media
Biuro rachunkowe
Wynagrodzenie personelu
Reklama

1000 zł
200 zł
300 zł
2500 zł
300 zł

Koszty zmienne przypadające na jedno ciastko
Składniki
1,50 zł
Papierek, opakowanie
0,50 zł
Przychody
Cena jednego ciastka
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6,00 zł
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Daleko, daleko, na Morzu Dostatku, znajduje się Wyspa
Urodzaju. Ludem zamieszkującym te ziemie, zwane
Królestwem Owoców i Kwiatów, władał niegdyś stary,
mądry król. Mieszkańcy żyli w dostatku, szczęściu i umiłowaniu swojego władcy. Królestwo słynęło na całym świecie
z pięknych kwiatów i niezwykle soczystych owoców. Kupcy
z różnych stron przypływali tam, by zaopatrzyć swe kraje
w najlepsze towary. Na wielkim rynku spotykali się kwiaciarze i sadownicy, którzy sprzedawali swoje produkty, zarabiając w ten sposób na dostatnie życie.
Pewnego dnia stary król zachorował. Nadworny medyk
leczył go różnymi miksturami, jednak żadna z nich nie przyniosła poprawy zdrowia władcy. Zaniepokojony perspektywą swej rychłej śmierci król wezwał syna i rzekł:
– Czas, mój synu, byś przejął rządy i poznał pracę naszych
poddanych zajmujących się uprawą owoców i kwiatów.
Zadanie to jest trudne. Musisz jak ja chodzić co piątek na
targ i rozmawiać z naszymi podwładnymi o ich pracy. Jeśli
docenisz wysiłek wkładany w ich pracę, będziesz mądrze
i godnie władał naszym królestwem.
– Ojcze, przecież jestem księciem, przyszłym królem. Nie
przystoi mi rozmawiać ze zwykłymi chłopami – z oburzeniem odpowiedział książę. – Ich praca nie zasługuje na
żadne królewskie uznanie. Co trudnego jest w zebraniu
z drzewa owoców czy w ścięciu kwiatów? Nie trzeba być
wyjątkowo mądrym, by wiedzieć, że aby zarobić na towarze, należy sprzedać kwiat czy owoc w cenie wyższej niż
cena ziarna, z którego wyrosły. Ot i cała sztuka – powiedział
z pogardą.
– Synu, gdybyś jak ja rozmawiał z poddanymi i odwiedzał
ich plantacje, wiedział byś, jak ciężka jest to praca i jak wiele
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składa się na cenę kwiatów czy owoców – rzekł zatroskany
król. – Obawiałem się twojej reakcji, dlatego przygotowałem dla ciebie zadanie. Jeśli się z niego wywiążesz, zostaniesz królem. Natomiast jeśli ci się nie powiedzie, rządzenie
krajem powierzę memu najbliższemu doradcy, a ten przekaże je tobie dopiero, gdy do tego zadania dojrzejesz.
– Ależ ojcze! Tron należy się
mnie! Jak możesz powieJak myślisz, co składa
rzyć władanie królesię na cenę np. kwiatów?
stwem komuś, w czyich
Czego tak cennego mógł
żyłach nie płynie królewdowiadywać się od swoich
ska krew? Udowodnię
ci, że jestem twoim
poddanych król?
godnym następcą. Choć
uważam, że nie muszę, bo
jako twojemu synowi władanie królestwem mi się należy,
podejmę się zadania, jakie dla mnie przygotowałeś – powiedział książę przestraszony wizją utraty tronu książę.
W tej właśnie chwili do komnaty wszedł służący i podał
księciu woreczek niewielkich rozmiarów wypełniony cebulkami najpiękniejszych na świecie lilii.
– To cebulki najlepszego gatunku. Worek, który masz przed
sobą, kosztował pięć złotych dukatów. Jeżeli uważasz, że
praca naszych podwładnych jest prosta, sam wyhoduj
kwiaty i sprzedaj je. Jak myślisz, ile uda ci się zarobić? Jeśli
dobrze oszacujesz tę wartość i sprzedasz plony z zyskiem,
uznam, że jesteś godnym następcą – wyjaśnił król.
– Ojcze, to łatwizna. Skoro cebulki kosztowały pięć złotych
dukatów, ja sprzedam je z zyskiem za dziesięć dukatów.
Udowodnię ci, że to nic trudnego zarabiać na sprzedaży
kwiatów. Daj mi dwa tygodnie, a przyniosę ci sakwę pełną

Jaki dochód chce
ze sprzedaży kwiatów mieć książę?
Pamiętasz czym różni
się przychód od
dochodu (zysku)?

złota – odpowiedział pewny siebie książę.

Następnego dnia książę udał
się na niewielkie pole na samym
skraju królestwa. Ponieważ nigdy wcześniej nie sadził
kwiatów, kazał wezwać do pomocy mieszkańca pobliskiej
wioski.
– Masz tutaj najlepsze cebulki lilii. Ja jestem księciem, nie
będę sam grzebał w ziemi. Zasadź cebulki i doglądaj ich.
Za dziesięć dni zetniesz kwiaty i przyniesiesz je do mnie –
powiedział dumnie książę.
– Panie, kwiaty nie rosną tak szybko. Potrzeba co to najmniej miesiąca. Należy się nimi opiekować: podlewać je
i pielić ziemię, aby chwasty nie zabrały im niezbędnych do
wzrostu składników. To ciężka praca. Jeżeli będę pracował
dla ciebie, sam będę musiał zapłacić komuś, by wykonał
taką samą pracę na moim polu.
– Dobrze. Zapłacę ci jednego złotego dukata. To powinno
wystarczyć – odpowiedział zdenerwowany książę.
– Panie, wybacz moją śmiałość, ale w tym czasie ja będę
musiał zapłacić komuś aż dwa złote dukaty. Zapłać mi,
proszę, za moją pracę tyle, ile ja będę musiał dać komuś za
pracę na moim polu – zaproponował nieśmiało chłop.
– Dobrze. I tak sprzedam kwiaty z zyskiem, więc zabieraj się
do pracy – powiedział książę, odchodząc.
Po miesiącu pole mieniło się pięknymi kolorami lilii. Chłop
zgodnie z umową ściął wszystkie kwiaty i posłał wiadomość
do księcia.
– Kwiaty są piękne. Dlaczego jednak jest ich mniej niż cebulek? Czyżbyś mnie oszukał? – zapytał książę.
– Panie, nie śmiałbym. Niestety nie ze wszystkich cebulek
wyrastają dorodne kwiaty. Pomimo że podlewałem pole,
pieliłem je i przeganiałem szkodniki, kwiatów jest tylko tyle.

– Niech i tak będzie. Teraz pojadę na rynek i sprzedam je
z zyskiem. Wprawdzie obiecałem dziesięć złotych dukatów, ale mój ojciec świadomy jest kosztów takiego biznesu
więc z mniejszego zarobku też powinien być zadowolony –
powiedział pewny siebie książę.
Królewski syn zapłacił chłopu za pracę i kazał mu załadować
lilie do swojego powozu. Ponieważ jednak kwiaty są delikatne i nie można ich zbyt ciasno układać, jedynie niewielka
część zmieściła się do pojazdu. W tej sytuacji konieczne okazało się wezwanie przewoźnika, który dużym wozem miał
przetransportować pęki kwiatów na wielki rynek znajdujący
się w samym centrum królestwa. Nie chcąc zostać rozpoznanym, książę przebrał się w ubiór
zwykłego kupca i wsiadł na
Liczysz koszty uprawy
wóz razem z woźnicą.
i sprzedaży kwiatów?

Ile złotych dukatów
Podróż była długa i prowaspodziewa się przynieść
dziła przez wyboiste, kamiekrólowi książę?
niste drogi. Kiedy dojechali
na targ, przewoźnik zażyczył
sobie jednego dukata za transport
kwiatów.
– Jak to? – zdziwił się książę, który nie wziął pod uwagę tego
kosztu. – Dlaczego każesz sobie płacić tak drogo?
– Panie, będę musiał nakarmić owsem konie, które ciągnęły
wóz. Kupię go za połowę złotego dukata. Pozostałe złoto
stanowi zapłatę za moją pracę. Sam widziałeś, że droga,
którą jechaliśmy, nie była krótka i łatwa. Trzeba dobrze
umieć powozić, aby ją przebyć, nie uszkodziwszy cennego
towaru – odparł spokojnie woźnica.
– Masz rację, ty i konie wykonaliście dobrą pracę, za którą
należy się wam wynagrodzenie. Po prostu nie wiedziałem,
że za transport trzeba zapłacić. Proszę, tutaj jest dukat dla
was – odpowiedział skruszony książę, podając woźnicy
monetę.
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W ten oto sposób książę dotarł na słynny targ. Stało na nim
mnóstwo stoisk z kwiatami i owocami. Wśród nich przechadzali się kupcy z dalekich krain, z całego świata. Książę
niecierpliwie wypatrywał klienta. Wreszcie jeden z kupców
podszedł do królewskiego stoiska i kupił połowę pięknych
lilii. Książę się zmartwił, ponieważ bał się, że nie sprzeda
reszty towaru. Kwiaty są piękne, ale ich życie trwa krótko.
Raz ścięte, muszą zostać szybko sprzedane, aby kupiec mógł
dowieźć je świeże do swojego kraju. Kiedy książę policzył
dukaty, które dostał od kupca, okazało się, że ma ich zaledwie pięć. A przecież wcześniej zapłacił dwa dukaty za pracę
chłopa oraz jedną złotą monetę za przewiezienie roślin
na targ. Powoli zaczął rozumieć, jak trudnymi sztukami są
praca na roli i handel.
Jakby tego było mało, pod koniec dnia, gdy wszyscy inni
handlarze pakowali swój towar, by udać się w podróż
powrotną do domu, podszedł do niego dobrze ubrany
mężczyzna, na którego piersi widniała plakietka z napisem
„straż porządkowa”.
– Witaj panie. Przyszedłem po zapłatę za stanowisko na
rynku – spokojnie przemówił nieznajomy.
– Jaką zapłatę? Przecież ja tutaj tylko sprzedawałem kwiaty.
Nie potrzebuję twoich usług. Odejdź,
zanim zawołam gwardię królewCzy książę
ską, która zamknie cię w lochu za
przyniesie złote
wyłudzanie pieniędzy od uczciwych
dukaty ojcu?
ludzi! – krzyknął zdenerwowany
Jaki rzeczywiście
książę.

będzie jego zysk?

– Wielmożny panie, czyżbyś nie
wiedział, kim jesteśmy i czemu służy
straż porządkowa? Zajmujemy się czyszczeniem rynku, aby przyjeżdżający tu kupcy z dalekich
krain codziennie chodzili swobodnie pomiędzy straganami.

Nasza praca jest bardzo potrzebna i przez wszystkich
ceniona. Dlatego też każdy z handlarzy pracujących na
rynku płaci nam po jednej czwartej dukata za utrzymanie
czystości i porządku. Gwardziści królewscy wiedzą o naszej
pracy. Jeśli chcesz, możemy jednego z nich tutaj zawołać, by
potwierdził moje słowa – tłumaczył przedstawiciel straży
porządkowej.

Ile złotych dukatów

Tak też się stało. Gwardzista
książę przyniósł królowi? Za
przybył i wyjaśnił księciu,
ile, Twoim zdaniem, powiże gdyby nie praca straży
nien on sprzedać kwiaty,
porządkowej, rynek odstraaby uzyskać 20% zysku?
szałby ludzi swoim widokiem i stanem straganów.
W imię ogólnego dobra wszyscy handlarze wspólnie opłacają jej pracę, ponieważ jest to w interesie sprzedających.
Książę zapłacił sprzątaczowi i smutny powrócił do zamku,
by porozmawiać z ojcem o swojej przygodzie, dzięki której
zrozumiał, jak wiele elementów składa się na cenę każdego
towaru i jak trudną pracę wykonują poddani.
– Widzę synku, że twoja sakwa nie jest wypełniona złotem,
jak obiecywałeś. Wykonanie zadania również trwało dłużej niż zakładałeś – powiedział król, leżąc na swoim łożu.
– Mam nadzieję, że doceniłeś pracę ludzi zajmujących się
handlem i rolnictwem w naszym królestwie – dodał.
– Ojcze, miałeś rację. Nie wiedziałem, że uprawa oraz sprzedaż owoców i warzyw to tak trudne zajęcia. Teraz zrozumiałem, jak wiele pracy wymaga uprawa roślin. Nie wystarczy tylko zasiać nasiona czy posadzić cebulki. Trzeba też je
odpowiednio pielęgnować, by wydały plony. Sama sprzedaż
również wiąże się z pracą wielu osób, takich jak przewoźnicy
czy zarządcy rynków. Mam nadzieję, że będę kiedyś równie
mądrym władcą jak ty.
Król, rad ze skruchy syna, mimo wszystko przekazał mu
panowanie nad swą krainą. Niedługo później zmarł. Książę
jako władca mądrze rządził Królestwem Owoców i Kwiatów.
Rozumiał bowiem ciężką pracę podwładnych. Po dziś dzień
do królewskich portów zawijają statki kupieckie, by odpływać z nich pełne pięknych kwiatów i soczystych owoców.

Teraz i Ty wiesz, jak trudną
pracą jest handel. Spróbuj
wymienić koszty, jakie musi
ponieść sprzedawca handlujący
towarem w pobliskim sklepie.
Zapytaj rodziców, czy o tym
wiedzieli.
12
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Audytor finansowy to osoba, która sprawdza, ocenia i kontroluje. Do jego zadań
należy ustalenie, czy finanse i rozliczenia rachunkowo-księgowe przedsiębiorstwa
są prawidłowo prowadzone. Audytor finansowy sam nie przygotowuje bieżących
dokumentów finansowych, lecz sprawdza, czy istniejące już dokumenty zostały
poprawnie sporządzone. Efektem jego pracy jest raport zawierający ocenę dokumentacji przedsiębiorstwa.
W swojej pracy audytor finansowy wiele czasu spędza nad różnymi dokumentami, tabelkami i zestawieniami. Analizując gąszcz liczb, musi wykryć ewentualne
nieprawidłowości. Coraz częściej do jego obowiązków należy nie tylko kontrola
poprawności dokumentów, ale również całościowe spojrzenie na system rachunkowo-finansowy przedsiębiorstwa.
Chociaż audytor finansowy nie zajmuje się księgowaniem, musi bardzo dobrze
znać zasady księgowości – nieraz również zagranicznej. Zawód ten wymaga posiadania umiejętności matematycznych i logicznego myślenia. Ponadto niezbędne są
takie cechy jak: dokładność, czujność i zdolność wyłapywania błędów.

Tłumacz zajmuje się przekładem z jednego języka na drugi. Tłumaczenie
może mieć formę pisemną, ale może również polegać na przekładaniu
wypowiedzi ustnych. Wówczas tłumacz uczestniczy w rozmowie osób,
które posługują się różnymi językami, i z pewnym opóźnieniem powtarza na przykład w języku angielskim to, co wcześniej usłyszał po polsku
(taki rodzaj tłumaczenia nazywamy konsekutywnym) lub siedzi w specjalnej kabinie i na bieżąco tłumaczy wypowiedzi uczestników konferencji czy zebrań (takie tłumaczenie nazywamy symultanicznym).
Praca tłumacza wymaga biegłej znajomości języka obcego. Często tłumacz musi znać nie tylko słowa, ale i zwyczaje panujące w innym kraju,
które tworzą kontekst wypowiedzi. Taką wiedzę zdobywa się podczas
studiów filologicznych. Dodatkowo, po zdaniu odpowiedniego egzaminu, można uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego. Można wówczas zajmować się przekładem dokumentów urzędowych.
Jest to doskonały zawód dla osób, które lubią czytać i bawić się słowem,
a także łatwo przyswajają języki obce. Wymaga z jednej strony dużej
sumienności i dokładności, a z drugiej wyobraźni, by bezbłędnie odczytywać to, „co autor miał na myśli”.
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Bank Światowy,
którego siedziba znajduje się
w Waszyngtonie, działa od 1944 roku.
Podstawowym powodem jego utworzenia była odbudowa krajów Europy zniszczonych w czasie II wojny
światowej. Obecnie jego ważnym celem jest
wspieranie krajów rozwijających się w Azji,
Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Nie tylko
poszczególne kraje mają swoje
banki centralne. Strefa euro, o której więcej
możesz dowiedzieć się z artykułu na stronie (s. 18-19),
również nie obyłaby się bez takiej instytucji. Jest nią
Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie.
To tam są podejmowanie najważniejsze decyzje
związane z polityką pieniężną strefy
euro.

Bank centralny
jest najważniejszym
bankiem w każdym kraju, ponieważ
odpowiada za stabilność całego systemu
bankowego i prowadzi bieżącą politykę pieniężną państwa, dbając o stabilność cen.
Pierwszy na świecie bank centralny
został utworzony w XVII wieku
w Szwecji.

Nie ma jednego
wzorca nazwy banku
centralnego, który byłby
używany we wszystkich krajach.
Przykładowo w Polsce działa Narodowy
Bank Polski, w Niemczech – Niemiecki
Bank Federalny, Bank Finlandii –
w Finlandii, w Rosji – Centralny Bank
Rosji, w Japonii – Bank Japonii,
a w Szwajcarii – Szwajcarski
Bank Narodowy.

W Polsce
bankiem centralnym jest
Narodowy Bank Polski (w skrócie NBP),
którego funkcje można określić w następujący
sposób: jest bankiem emisyjnym (wprowadza do obiegu
pieniądze), bankiem banków (prowadzi rachunki międzybankowe) oraz bankiem państwa (instytucje państwowe
mają w nim swoje rachunki). Chociaż od blisko 15 lat kurs
złotego nie jest odgórnie ustalany, lecz kształtowany
przez rynek, NBP ma możliwość wpływania na
niego poprzez operacje sprzedaży
lub kupna walut.
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W marcu 2014 r. największym bankiem na świecie pod
względem wielkości posiadanych aktywów, czyli
wielkości majątku, był Industrial & Commercial Bank
of China (ICBC). W pierwszej dziesiątce znalazły się także
BNP Paribas i Crédit Agricole Group. Z kolei w Polsce,
według danych z 2013 roku, na szczycie listy największych banków znalazły się PKO Bank Polski, Bank
Pekao, Bank Zachodni WBK, mBank oraz
ING Bank Śląski.

Najstarszy działający
po dziś dzień bank to włoski
Banca Monte dei Paschi di Siena.
Został on założony w 1472 roku, co
oznacza, że funkcjonuje nieprzerwanie od 542 lat!

Słowo
„bank” jest słowem zrozumiałym w większości języków. Takie samo
brzmienie jak w języku polskim ma ono w językach: angielskim, duńskim, indonezyjskim, niemieckim
i węgierskim. Gdy do polskiego słowa dodasz literkę „o”
(„banko”), bez problemu porozumiesz się w języku
hiszpańskim, zaś dodając literkę „a” („banka”)
– w języku chorwackim, czeskim,
rumuńskim i włoskim.

„Zbyt duży, by
upaść” (z angielskiego „too big
to fail”) – to zjawisko, które dotyczy dużych
instytucji, szczególnie finansowych, a więc między
innymi banków, polegające na tym, że są one tak duże i tak
ściśle powiązane z innymi instytucjami i organizacjami, że
ich upadek doprowadziłby do zaburzenia równowagi ekonomicznej kraju. W związku z tym w wypadku problemów takich gigantów niezbędna jest – często
bardzo kosztowna – pomoc ze strony
państwa.

Zadanie 2. Bank Centralny
W jakim kraju nazwa banku centralnego to
System Rezerwy Federalnej? Podpowiedź: znacznie częściej używany jest skrót obcojęzycznej
nazwy tej instytucji – FED.

grudzień 2014
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Wyobraź sobie siebie jako staruszka… Potrafisz? Raczej nie.
Zamykasz oczy i usiłujesz przywołać swój wizerunek choćby
jako osiemnastolatka – też trudno. Ach, być już dorosłym… Ale
też bez przesady: pani od matematyki, która wydawała Ci się
taka młoda i piękna, ma ponad 30 lat! Ale to musi być dziwne
uczucie – mieć tyle lat. A być staruszkiem, to dopiero! Ile lat ma
staruszek? Czy emeryt to właśnie ktoś taki? Twoja babcia jest
na emeryturze, Twój dziadek także. Często słyszysz, jak narzekają, że ta emerytura to takie śmieszne pieniądze i zawsze,
kiedy tak narzekają, pada tajemnicze słowo ZUS. Przecież pieniądze nie mogą być śmieszne… A może mogą? A ten ZUS
– co to takiego? Babcia mówi, że ZUS to Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, do którego odprowadzane są składki emerytalne
i że właśnie przez ten ZUS jej i dziadka pieniądze są śmieszne…
Twoi dziadkowie przez całe życie pracowali zawodowo. Oboje
w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, czyli na etacie,
a ich pracodawcy odprowadzali składki emerytalne tylko do
ZUS. Teraz dziadkowie odpoczywają, ale za to do pracy, także
etatowej, co rano wychodzi mama. W pośpiechu zapomina
o kanapkach, a musi jeszcze w drodze do pracy podrzucić
Cię do szkoły. Tata wprawdzie nie zrywa się rano do biura, ale

jako freelancer – czyli inaczej mówiąc: „wolny strzelec”
– zaraz po Waszym wyjściu siada do komputera i pisze
(mówi, że realizuje jakieś ważne projekty…). Mama pracuje na etacie, tata w oparciu o umowy cywilnoprawne
– najczęściej są to umowy o dzieło, choć trafiają mu się
też umowy-zlecenia.
Na czym polega różnica? Pracodawca twojej mamy co
miesiąc odprowadza do powszechnego systemu emerytalnego składkę emerytalną. Dzięki temu, kiedy mama
przejdzie na emeryturę, może liczyć na takie samo świadczenie, jakie teraz otrzymują Twoi dziadkowie. Polski
powszechny system emerytalny gwarantuje emeryturę
wszystkim osobom, których pracodawcy odprowadzają
składkę – osobom zatrudnionym na etat, a od niedawna
także pracującym w oparciu o umowę-zlecenie (jest to
umowa cywilnoprawna). Gwarantuje ją także tym, którzy odprowadzają składkę sami, a więc osobom samozatrudnionym, czyli prowadzącym działalność gospodarczą
(przedsiębiorcom).
Czy emerytura Twojej mamy będzie wysoka? To zależy
od wielu skomplikowanych czynników. Mama na pewno
dostanie jakieś pieniądze, ale jakie?
W najgorszej sytuacji pozostaje Twój tata… Od części
jego zarobków (tych pozyskiwanych z umów o dzieło)
zleceniodawca nie odprowadza składki emerytalnej. Od
części (tych uzyskanych z umów-zleceń) odprowadza
bardzo małe kwoty. Tata może więc teoretycznie liczyć
na emeryturę w ramach powszechnego systemu emerytalnego, ale będą to naprawdę „śmieszne” pieniądze. Na
dodatek od kiedy oskładkowano umowy-zlecenia (czyli
wprowadzono przepis, który nakazuje zleceniodawcom
odprowadzanie składek emerytalnych od każdej umowy-zlecenia, jaką podpisuje Twój tata), tata mniej
pieniędzy dostaje „do ręki”, czyli na jego
konto wpływa mniejsza kwota.
Czy można coś zrobić, żeby świadczenia emerytalne Twoich rodziców były
wyższe? Można. Ba! Nawet Ty sam
możesz już niedługo zacząć odkładać
pieniądze na swoją emeryturę!
Każdy, kto ukończył 18 lat i uzyskuje
dochody z wykonywanej pracy, bez
względu na rodzaj umowy zawieranej
z pracodawcą, może założyć indywidualne konto emerytalne (IKE). Osoby
w wieku od 16 do 18 lat także mogą
otworzyć takie konto, pod warunkiem
jednak, że pracują w oparciu o umowę
o pracę.
Jedna osoba może założyć jedno IKE.
Twój tata i Twoja mama muszą założyć
osobne konta.
Może przyszło Ci teraz do głowy banalne
pytanie: po co wpłacać pieniądze na to IKE?

Czy nie wystarczy zwykłe konto oszczędnościowe?
Otóż nie wystarczy. Gdy posiadasz IKE, jesteś zwolniony
z tzw. „podatku Belki”, czyli 19-procentowego podatku
od zysków kapitałowych. Aby jednak skorzystać z tej ulgi,
musisz gromadzić pieniądze na Twoim IKE do czasu, aż
ukończysz 60 lat (w szczególnych wypadkach wystarczy
ukończenie 55 lat). Musisz także spełnić dwa warunki:
dokonać wpłat na IKE w co najmniej pięciu dowolnych
latach kalendarzowych oraz dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem, w którym
składasz wniosek o dokonanie wypłaty pieniędzy, które
zgromadziłeś na swoim IKE.
Pomyśl: obecnie wiek emerytalny, czyli wiek, który uprawnia Cię do przejścia na emeryturę, to 67 lat – jeśli będziesz
oszczędzać na IKE, możesz otrzymać swoją prywatną
emeryturę kilka lat wcześniej, niż zacznie Ci ją wypłacać
ZUS.
Oczywiście środki zgromadzone na IKE możesz wypłacić
w dowolnym momencie, ale jeśli nie spełnisz wymienionych wcześniej warunków, zapłacisz podatek od ewentualnych zysków.
Ustawa przewiduje, że w danym roku kalendarzowym
suma Twoich wpłat na IKE nie może przekroczyć pewnej
kwoty, o której co roku informują nas odpowiedzialne za
to urzędy. W każdym roku jest to inna kwota – w 2014 r.
można było wpłacić maksymalnie 11 238 złotych.
Jeśli jesteś ciekaw, ile można odłożyć na IKE i jaka mogłaby
być Twoja szacunkowa indywidualna emerytura, skorzystaj z dowolnego kalkulatora emerytalnego dostępnego
w internecie.
Istnieje jeszcze jedna możliwość gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę – to IKZE (Indywidualne
Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Twój tata
może je założyć, nawet jeśli ma już IKE.
Musi jednak pamiętać, że jeśli będzie
chciał przed ukończeniem 65. roku życia
wypłacić część swoich pieniędzy zgromadzonych na IKZE, nie może tego zrobić.
Wolno mu podjąć całą zgromadzoną
kwotę lub – kiedy już skończy 65 lat –
odebrać środki w całości lub w ratach,
pod warunkiem, że dokonywał wpłat na
IKZE co najmniej w ciągu 5 lat kalendarzowych. W przypadku jego śmierci pieniądze wypłacić może osoba, którą do tego
upoważnił.
Pieniądze, które Twój tata wpłaciłby na IKZE,
odliczane są od podstawy opodatkowania, dlatego zapłaciłby on mniejszy podatek.
Limit wpłat na IKZE zawsze jest ustalany indywidualnie. To 4% rocznych zarobków brutto
Twojego taty za rok poprzedni, od których
odprowadzone zostały składki ZUS.
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Nasza reprezentacja w piłce nożnej osiąga coraz lepsze
wyniki, ale tytułowe pytanie wcale nie dotyczy sportu.
Strefa euro to grupa państw, których wspólną walutą
jest euro. Czy Polska do nich dołączy? Jeśli tak, to kiedy
i pod jakimi warunkami? Problem przyjęcia wspólnej
waluty nie jest prosty, a odpowiedzi na powyższe pytania przysparzają wielu trudności nawet ekspertom, dlatego warto poznać sekrety strefy euro.

Czym jest strefa euro i jak działa?
Strefa euro to nazwa grupy krajów europejskich,
które korzystają ze wspólnej waluty, jaką jest euro.
Wyobraź sobie, że jeszcze 15 lat temu w każdym kraju
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europejskim obowiązywała inna waluta. W Niemczech
płacono markami, we Francji frankami, w Hiszpanii
pesetami, a we Włoszech lirami. Każdy, kto wyjeżdżał za
granicę, musiał pamiętać o wymianie złotych na walutę
kraju, do którego się wybierał. Żeby dojechać do Francji
przez Niemcy, należało kupić zarówno marki, jak i franki,
ponieważ w przeciwnym razie opłata za tankowanie
samochodu, nocleg czy posiłek nie zostałaby przyjęta
(trzeba pamiętać, że jeszcze kilkanaście lat temu karty
płatnicze nie były tak popularne jak dziś). Na początku
2002 roku wycofano z obiegu waluty narodowe
12 państw (Irlandii, Niemiec, Holandii, Finlandii, Francji,
Austrii, Belgii, Luksemburga, Hiszpanii, Portugalii, Grecji
i Włoch), które utworzyły wspólną strefę, przyjmując

jedną walutę – euro. W kolejnych latach do strefy euro
dołączyło 6 innych państw – Cypr, Estonia, Łotwa,
Malta, Słowacja i Słowenia, a od stycznia 2015 r. dołączy
do niej również Litwa.
Przyjęcie wspólnej waluty było ważnym krokiem w integracji państw Unii Europejskiej. Od tamtej pory kraje
Eurolandu (czyli kraje strefy euro) prowadzą również
wspólną politykę pieniężną, a więc podejmują decyzje
i działania wspólne dla całego obszaru euro.

Czy każdy kraj Unii Europejskiej może
należeć do strefy euro?
Państwo członkowskie Unii Europejskiej, chcąc przystąpić do strefy, musi spełnić szereg kryteriów tak
zwanej konwergencji (sprawdź znaczenie tego słowa
w Leksykonie na s. 9). Oznacza to, że musi upodobnić
własną gospodarkę do gospodarek innych krajów strefy
euro, tak aby wspólna polityka pieniężna przynosiła
podobne skutki we wszystkich państwach.
Najważniejsze wyznaczniki podobieństwa to:
• poziom inflacji danego państwa – w ciągu roku nie
może on przekraczać o więcej niż 1,5 punktu procentowego inflacji trzech państw Unii Europejskiej
o najbardziej stabilnym poziomie cen, czyli najniższym poziomie inflacji,
• stabilność finansów publicznych – deficyt budżetowy
(czyli inaczej braki w budżecie) nie może przekraczać
3 procent PKB (produkt krajowy brutto, czyli dochód
narodowy), zaś poziom zadłużenia nie może być wyższy niż 60 procent PKB,
• stabilność kursu waluty krajowej – wahania tego
kursu, w przypadku Polski kursu złotego, nie mogą
przez co najmniej dwa kolejne lata przekroczyć
15 procent,
• długoterminowe stopy procentowe – tym razem
znów należy porównać krajowe wartości z wynikami
tych samych trzech państw Unii Europejskiej, co
w przypadku inflacji, a różnica nie powinna być większa niż 2 punkty procentowe.

się również z wyeliminowaniem ryzyka kursowego.
Przypomnij sobie artykuł z 8. numeru „Ekonopedii”
pt. Luksusowy jacht a kurs złotego, w którym opisane
jest znaczenie zmian kursu walut dla przedsiębiorców.
Korzystanie ze wspólnej waluty powoduje, że przedsiębiorcy nie muszą martwić się, iż wartość transakcji
zmieni się tylko z uwagi na zmianę kursu.
Z kolei przeciwnicy wskazują, że główne niebezpieczeństwo wiąże się z przekazaniem ważnego obszaru polityki, jakim jest polityka pieniężna, na szczebel wspólnotowy. Oznacza to, że Narodowy Bank Polski (więcej na
ten temat dowiesz się, czytając Erudytę ze s. 14-15) nie
będzie mógł podejmować niezależnych decyzji dotyczących np. wysokości stóp procentowych. Ponadto
w przypadku kłopotów finansowych innego kraju należącego do strefy euro Polska będzie zobowiązana do
udzielenia mu pomocy.

Kiedy Polska będzie gotowa na strefę euro?
To jest bardzo trudne pytanie. Z jednej strony spełniamy część warunków przyjęcia wspólnej waluty
(np. warunek inflacyjny), z drugiej strony – wciąż nie
możemy osiągnąć innych określonych celów. Chociaż
wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się do
wstąpienia do strefy euro (oczywiście po spełnieniu
warunków konwergencji), nie jest znana nawet orientacyjna data przyjęcia wspólnej waluty. Na pewno nie
nastąpi to w ciągu najbliższych miesięcy.

Zadanie 3. Strefa Euro
Wyszukaj i podaj nazwy dwóch państw, które
w 2002 roku były członkami Unii Europejskiej, ale nie
przystąpiły do strefy euro.

Warunki konwergencji to skomplikowane zagadnienie
ekonomiczne, ważne jednak, aby zapamiętać, że przystąpienie do Eurolandu wiąże się ze spełnieniem trudnych wymagań dla gospodarki.

Jakie korzyści i zagrożenia związane są
z przystąpieniem do strefy euro?
Zwolennicy strefy euro podkreślają, że istotną korzyścią
przyjęcia wspólnej waluty jest wzrost bezpieczeństwa
finansowego. Gdyby Polsce przytrafiły się poważne kłopoty finansowe, inne kraje strefy euro byłyby zobowiązane do udzielenia nam pomocy. Przyjęcie euro wiąże
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Międzynarodowe koncerny często budzą podziw z powodu skali prowadzonej działalności, popularności, długiej historii i innowacyjności, czyli nowoczesności i odkrywczości. Mało kto pamięta
o tym, że do tej grupy zaliczają się również polskie przedsiębiorstwa. Czy potrafisz podać przykład polskiej firmy, która wyróżnia się innowacyjnością, marką lub skalą działalności?
Jeśli masz problem z odpowiedzią na to pytanie,
z pomocą przyjdą Ci Konkursowicze, którzy dobrze
poznali tajniki „Sukcesu PL”. Podczas trzech etapów
konkursowych zmagań wyszukiwali polskie firmy założone w okresie od 1989 do 1999 roku, które działają do
dziś i pozostają pod kontrolą swoich założycieli lub ich
rodzin, a dodatkowo spełniają określone warunki – inne
w każdym etapie.
W pierwszej części konkursu zadaniem uczestników
było przygotowanie krótkiej prezentacji na temat
polskich firm, które zasługują na miano przedsiębiorstw innowacyjnych.
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Karolina Wróbel (laureatka II nagrody) nie tylko ciekawie przedstawiła firmę Stolarstwo Tomasz Wróbel,
którą w 1996 roku założył jej tata, ale również obszernie
opisała dwa rodzaje innowacji charakterystycznych dla
wybranego przedsiębiorstwa:
• Innowacje produktowe, czyli wprowadzanie na rynek
produktów o lepszym działaniu, mogących przynieść
klientom nowe lub większe korzyści. W firmie tej
wymyślono odpowiednio profilowane płozy (bieguny
do łóżeczek) oraz łóżka młodzieżowe o wymiarach
dostosowanych do potrzeb klienta.

• Innowacje procesowe, czyli zastosowanie nowych
ulepszonych metod produkcji. Zakupiono w tym celu
Numeryczne Centrum Obróbcze, optymalizator cięcia oraz szlifierkę sterowaną numerycznie.
Mateusz Chełstowski zainteresował się firmą Kross,
której hasło reklamowe brzmi: „Dwa koła, jedna pasja”.
Przedsiębiorstwo zostało założone przez Zbigniewa
Sosnowskiego w 1990 r. w Przasnyszu – jako sklep
rowerowy, który niedługo potem przekształcił się
w hurtownię, a następnie montownię rowerów. Dzięki
inwestycjom z czasem firma stała się jednym z większych producentów rowerów w Europie, początkowo
sprzedawanych pod marką Grand, a od 2003 r. – Kross.
Przedsiębiorstwo wprowadziło wiele innowacyjnych
rozwiązań, m.in.:

obuwia dziecięcego, którą w 1991 roku założył Paweł
Bartnicki. Buty marki BARTEK dzięki swojej konstrukcji umożliwiają dzieciom prawidłowe wykorzystanie
siły mięśni stóp. Dodatkowo wysoką jakość butów tej
firmy potwierdza pozytywna opinia Instytutu Matki
i Dziecka.

• najnowsze unikatowe elementy zawieszenia, tzw. RVS,
• nowe technologie ram, które testują najlepsi polscy
zawodnicy występujący w rajdach MTB,
• najnowocześniejszą w Europie Środkowo-Wschodniej
lakiernię wodną (powstała w 2000 roku),
• nowoczesne stanowiska pracy, emitujące tylko
niewielkie ilości szkodliwych substancji do
środowiska.
Aleksandra Tybor (laureatka III nagrody)
zaprezentowała historię Empiku, który w 1991
roku został założony przez Jacka Dębskiego,
Janusza
Romanowskiego
i
Ronny’ego
Brucknera. Ola przekonuje, że Empik zasługuje
na miano innowacyjnej firmy, ponieważ w jednym
miejscu gromadzi książki, muzykę, gry, filmy, artykuły
papiernicze i inne produkty. Ponadto wyróżnia się ciekawą aranżacją miejsca, np. w dziale dziecięcym znajdują się stoliki do rysowania oraz inne zabawki, a w części dla dorosłych – wygodne kanapy, na których można
usiąść i poczytać.
W drugim etapie Konkursowicze zajęli się firmami,
które wyróżnia znana marka.
Mateusz Chełstowski wybrał firmę Fakro, zajmującą
się produkcją okien dachowych. Jest ona drugim pod
względem wielkości producentem okien tego typu na
świecie – zgodzicie się, że to robi wrażenie? Marka to
nie tylko nazwa, ale również hasło oraz symbol.
Hasło to: F(irma) A(sortyment) K(lient) R(ozwój)
O(dpowiedzialność). Pomysłowe, prawda?
Michał Lisowski (laureat I nagrody) przybliżył nam
historię firmy BARTEK, specjalizującej się w produkcji
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Z kolei Andrzej Sołtysik opisał markę Wittchen.
Ciekawe, kto z Was wiedział, że Wittchen jest polską
marką? Jakość nieodbiegająca od znanych zachodnich
marek, obcojęzycznie brzmiąca nazwa... A tu niespodzianka! To polska firma! Wysokiej klasy ekskluzywna
galanteria skórzana zadowala klientów na całym świecie.
Misją firmy jest „twórcze i eleganckie budowanie marki
Wittchen przez ludzi dla ludzi”.
W ostatnim – trzecim etapie rozgrywek konkursowych uczestnicy mieli za zadanie wyszukać i zaprezentować polskie firmy, które osiągają sukces na
rynku międzynarodowym.

Michał Lisowski (laureat I nagrody) wybrał firmę
Black Red White, największą polską grupę meblarską –
producenta i dystrybutora mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Ponad 40 proc. produkcji jest przeznaczone na eksport. Meble i akcesoria BRW można kupić
w ponad 40 krajach na całym świecie, między innymi
na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech,
w Wielkiej Brytanii, w krajach skandynawskich, a nawet
w państwach tak odległych jak Kazachstan, Mongolia,
Nowa Zelandia i Kanada.
Aleksandra Tybor (laureatka III nagrody) zainteresowała się producentem autobusów niskopodłogowych
Solaris (dawniej Neoplan). Pojazdy Solarisa odniosły
wielki sukces na rynku zagranicznym. Przedsiębiorstwo
wysyła autobusy i inne pojazdy do 26 krajów (m.in.
Niemiec, Austrii, Norwegii, Estonii, Francji, Grecji oraz
Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Ponad 60 proc.
produkcji przeznaczone jest na eksport.
Karolina Wróbel (laureatka II nagrody)
przedstawiła Nowy Styl Group, firmę
produkującą meble biurowe i krzesła do różnych zastosowań. Firma
zaczęła podbijać rynki zagraniczne w 1995 roku, kiedy to
na targach w Moskwie zaprezentowała 25 modeli krzeseł. Wyroby firmy Nowy
Styl są obecne od wielu lat
na zagranicznych rynkach
– głównie europejskich.
Firma eksportuje swoje
produkty również do obu
Ameryk, Azji, Afryki oraz
Australii.
Słowa poety Stanisława
Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie” okazują
się prawdziwe również w świecie
biznesu. Warto pamiętać, że wiele
polskich przedsiębiorstw podbija międzynarodowe rynki, cieszy się dobrą marką
i zasługuje na miano innowacyjnych.
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Znajdź i wykreśl 10 słów związanych z tematyką tego numeru „Ekonopedii”.
Wyrazy zapisano pionowo, poziomo, po skosie i wspak. W rozwiązaniu zadania
należy wypisać co najmniej 8 odnalezionych słów.
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Tego dnia spadł pierwszy śnieg. W czasie długiej przerwy sześć osób (czterech chłopców i dwie dziewczynki) urządziło
wielką bitwę na śnieżki. Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i odpowiedz na dwa pytania konkursowe:

1. Kto jest najniższy?
2. Jak ma na imię chłopak stojący po lewej stronie Moniki?
Chociaż zadanie może wydać Ci się proste, wymaga skupienia oraz logicznego myślenia. Powodzenia!

Podpowiedź: Rozwiązanie zadania ułatwi Ci poniższy rysunek. Po przeczytaniu każdej ze wskazówek zastanów się, czego
dowiedziałeś/aś się o poszczególnych osobach (jakiej są płci, jak mają na imię i od kogo są wyższe). Wszystko dokładnie
zanotuj! Uważaj, żeby nie pomylić prawej ręki z lewą.
• Wszystkie dzieci stoją w okręgu, twarzą do siebie.
• Piotrek często rzuca śnieżki w kierunku stojącej naprzeciw
niego Moniki. (Spójrz na rysunek – informacje zawarte w tej
wskazówce zostały umieszczone w odpowiednich tabelkach.)
• Chłopak po prawej stronie Piotrka jest wyższy od Grześka.
• Chłopak po prawej stronie Moniki jest wyższy od Piotrka.
• Chłopak po prawej stronie Marty jest wyższy od Krzyśka.

•
•
•
•

(Podpowiedź: zastanów się, gdzie stoi Marta, skoro wiesz, że
po jej prawej stronie stoi chłopak?)
Grzesiek stoi między dwoma dziewczynami.
Chłopak po prawej stronie Piotrka jest wyższy od Moniki.
Dziewczyna po prawej stronie Grześka jest wyższa od Pawła.
Dziewczyna po prawej stronie Krzyśka jest wyższa od Grześka.

