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Kalkulacja wartości pieniądza w czasie 

 

1. Wstęp 

Wartość pieniądza jest funkcją czasu. Oznacza to, że w zależności od czasu, w którym 

pieniądz znajduje się w naszej dyspozycji, jego wartość jest różna. Stąd też jego zmienna 

wartość w czasie. Zmienność ta wynika z inflacji oraz z faktu większej dyspozycji (płynności) 

pieniądza posiadanego dziś w stosunku do tego, który uzyskamy w przyszłości. 

Posiadane w danej chwili pieniądze charakteryzują się najwyższym stopniem płynności, 

możemy nimi bowiem dobrowolnie dysponować przeznaczając je na różne cele (działalność 

gospodarczą, konsumpcję, lokaty itp.), które mogą być źródłem zysków. Konsekwencją 

zmiennej wartości pieniądza w czasie jest to, że przy podejmowaniu wszelkiego rodzaju działań 

mających skutki finansowe konieczne jest porównywanie kwot pieniężnych pochodzących 

z różnych okresów. Porównywanie to ma sens jedynie wtedy, gdy wartości pieniężne dotyczą 

tego samego okresu – mają wspólny punkt odniesienia. Tym punktem może być okres 

prowadzenia rozważań (okres bieżący) lub też pewien okres w przyszłości. Wybór bazy 

porównawczej wynika z preferencji podmiotu dokonującego analizy. Jeśli punktem odniesienia 

jest moment w przyszłości to jest to przyszła wartość pieniądza (Future Value – FV). Jeśli 

natomiast bazą porównawczą jest okres prowadzenia rozważań (okres bieżący) to jest to 

obecna, teraźniejsza, zaktualizowana, bieżąca wartość pieniądza (Present Value – PV).  

Określanie przyszłej i bieżącej wartości pieniądza związane jest z dwoma odmiennymi 

operacjami rachunkowymi: oprocentowaniem i dyskontowaniem. Operacja oprocentowania 

służy poszukiwaniu przyszłej wartości pieniądze i polega na ustaleniu kwoty do jakiej wzrośnie 

po określonym czasie uruchomiony kapitał. Poszukiwanie obecnej (bieżącej) wartości 

pieniądza na podstawie znajomości jego przyszłej wartości nosi nazwę dyskontowania.  

 

2. Wartość przyszła pieniądza 

W gospodarce rynkowej każde działanie wymaga przeprowadzenia rachunku opłacalności. 

Umiejętności te są przydatne w kontaktach z instytucjami finansowymi, przy dokonywaniu 

transakcji handlowych o odroczonych terminach płatności. Z tego typu działalnością wiąże się 

cena, jaką dłużnik płaci wierzycielowi za korzystanie z jego majątku w uzgodnionym 

przedziale czasowym. Cena ta jest określana mianem odsetek. Osoby prawne i fizyczne 

korzystające ze środków pieniężnych banków (pożyczek, kredytów itp.) są ich dłużnikami, 

banki zaś wierzycielami. W rachunku odsetkowym biorą udział cztery czynniki: kwota 

oprocentowana (kapitał) – PV, stopa procentowa (odsetkowa) – r, kwota odsetek – I oraz czas 

oprocentowania – t. Wysokość odsetek zależy od trzech pozostałych czynników i jest do nich 

proporcjonalna.  

Oprocentowanie depozytów i kredytów bankowych zależy nie tylko od wysokości stóp 

procentowych, ale również od sposobu naliczania odsetek. Zasady te nie są uregulowane 

ogólnie obowiązującym aktem prawnym, ale wynikają z wieloletniej praktyki. Poziomy stóp 

procentowych, jak też sposób naliczania odsetek od kredytów i lokat są podawane do publicznej 

wiadomości. Naliczanie odsetek może odbywać się za pomocą rachunku odsetek prostych 

(zwykłych) bądź składanych (złożonych) 
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2.1. Pojęcia podstawowe 

 

Odsetki (interest) od zgromadzonego kapitału są różnicą między wartością przyszłą FV, 

a wartością obecną PV danej kwoty kapitału ulokowanej w banku lub przedsięwzięciu 

gospodarczym przynoszącym zysk. 

 

𝐼 = 𝐹𝑉 − 𝑃𝑉 (1) 

 

Stopa procentowa (interest rate) jest to koszt kapitału wyrażony jest zazwyczaj jako 

procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym (stopa procentowa nominalna). 

 

𝑟 =
𝐼

𝑃𝑉
 (2) 

 

Stąd po przekształceniach otrzymuje się: 

 

𝐼 = 𝑟 ∙ 𝑃𝑉 (3) 

 

2.2. Rachunek odsetek prostych 

Odsetki proste – dochód w postaci odsetek nie jest doliczany do kapitału (nie podlega 

kapitalizacji), czyli nie procentuje w następnym okresie rozliczeniowym. Odsetki są płatne 

z dołu – po zakończeniu okresu. 

 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 + 𝐼 = 𝑃𝑉(1 + 𝑟𝑡) (4) 

 

gdzie: 

I – odsetki od kapitału 

PV – wartość obecna kapitału (present value), 

FV – wartość przyszła kapitału (future value), 

r – roczna stopa procentowa, 

t – czas oprocentowania. 

 

Stopa procentowa r i czas t muszą być zawsze wyrażone dla tych samych okresów czasu, 

w których następuje kapitalizacja odsetek, tzn., jeżeli np. doliczanie odsetek ma miejsce co 

miesiąc, to stopę procentową r i czas t należy wyrazić w jednostkach miesięcznych.  

 

Zadania: 

1. Wpłacamy na lokatę 4 000 PLN. Oprocentowanie wynosi 5%/rok.  

a) Jaką kwotę dostaniemy po 1 roku? (odp. FV = 4 200 PLN) 

b) Jaką kwotę dostaniemy po 5 latach? (odp. FV = 5 000 PLN) 

2. Jakie było roczne oprocentowanie lokaty w wysokości 2 000 PLN jeżeli po 3 miesiącach 

bank wypłacił 2 025 PLN? (odp. r = 5%/rok) 
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3. Ile miesięcy trwała lokata oprocentowana na 6%/rok jeżeli wpłacono do banku 5 000 PLN, 

a po pewnym czasie bank wypłacił 5 375 PLN? (odp. n = 1,25 lat czyli 15 miesięcy) 

4. Jakie było roczne oprocentowanie lokaty w wysokości 4 500 PLN jeżeli po 24 dniach 

przyniosła ona 14,20 PLN odsetek? (odp. r = 4,8%/rok) 

5. Wpłacamy pewną kwotę na lokatę oprocentowaną w wysokości 6%/rok. Po 45 dniach 

otrzymujemy 3 022,19 PLN. Jaka to kwota? (odp. PV = 3 000 PLN) 

6. Odsetki od kapitału wyjściowego 5 400 PLN oprocentowanego w systemie prostym przez 

9 miesięcy wynoszą 360 PLN. Wyznacz roczną stopę procentową. (odp. r = 8,89%/rok) 

 

2.3. Rachunek odsetek składanych 

Odsetki składane – dochód w postaci odsetek jest doliczany do kapitału (podlega kapitalizacji) 

i składa się na zysk w następnym okresie rozliczeniowym. 

 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉(1 + 𝑟)𝑡– kapitalizacja roczna (5) 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 (1 +
𝑟

𝑚
)
𝑡

– kapitalizacja okresowa (częściej niż raz w roku) (6) 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉𝑒𝑟∙𝑡– kapitalizacja ciągła (ilość okresów m dąży do ∞) (7) 

 

gdzie: 

PV – wartość obecna kapitału (present value), 

FV – wartość przyszła kapitału (future value), 

r – roczna stopa procentowa, 

m – ilość okresów kapitalizacji w roku, 

t – czas oprocentowania. 

 

Zadania  

1. Jaką kwotę otrzymamy odkładając 3 000 PLN na 3 lata na lokatę oprocentowaną 10%/rok? 

(odp. FV = 3 993 PLN) 

2. Oblicz roczne oprocentowanie lokaty kapitalizowanej co kwartał jeżeli po wpłaceniu 

15 000 PLN na 3 lata otrzymano 17 934,27 PLN? (odp. r = 6%/rok) 

3. Jaką kwotę wpłacono na lokatę o kapitalizacji miesięcznej oprocentowaną 5%/rok jeżeli 

po 2 latach otrzymano 11 049,41 PLN? (odp. PV = 10 000 PLN) 

4. Lokata ma miesięczną kapitalizację odsetek, przy oprocentowaniu 6%/rok. Oblicz wartość 

odsetek po roku, jeżeli kapitał początkowy wynosi 2 000 PLN. (odp. I =123,36 PLN) 

5. Oblicz jaka kwotę przyniesie umieszczenie 1 000 PLN na 3 lata na lokacie o kapitalizacji 

kwartalnej, jeżeli oprocentowanie przez pierwsze 2 lata wyniosło na 8%/rok, a po 2 latach 

obniżono je o 3 punkty procentowe.(odp. FV = 1 174 + 1 051 =2 225 PLN) 

6. Po jakim czasie potroi się lokata jeżeli stopa oprocentowania wynosi 5%/rok? 

a) przy kapitalizacji miesięcznej (odp. n = 22 lata) 

b) przy kapitalizacji rocznej (odp. n = 22,5 lat) 

7. Przy jakiej rocznej stopie procentowej dany kapitał podwoi swoją wartość po 5 latach? 

a) z kapitalizacją roczną (odp. r = 14,8%) 
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b) z kapitalizacją kwartalną (odp. r = 14,1%) 

c) z kapitalizacją miesięczną (odp. r = 13,94%) 

e) z kapitalizacją ciągłą (odp. r = 13,87%) 

8. Wyznaczyć przyszłą wartość kapitału 1 000 PLN po 4 latach w modelu kapitalizacji 

ciągłej, jeżeli roczna stopa wynosi 12%. (odp. FV = 1 616 PLN) 

9. Po jakim czasie nastąpi wzrost kapitału początkowego z 480 do 800 PLN, przy założeniu 

ciągłej kapitalizacji odsetek przy nominalnej stopie procentowej 6%? (odp. n = 8,51 lat) 

10. Po jakim czasie podwoi się złożona w banku lokata jeżeli roczna stopa oprocentowania 

wynosi 6%/rok przy kapitalizacji ciągłej? (odp. n = 11,55 lat) 

11. Jaka będzie przyszła wartość kapitału 1 000 PLN po 4 latach jeśli roczna stopa procentowa 

w kolejnych latach była równa: 4%, 3%, 2% i 1%, przy ciągłej kapitalizacji odsetek? (odp. 

FV = 1 105 PLN) 

 


