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Na co pożyczać pieniądze?

Na internetowych forach dla dłużników czytamy dramatyczne apele o pomoc zwyczajnych, pracujących
osób, których długi w bankach i firmach pożyczkowych rosną lawinowo. Skąd biorą się ich problemy?
Na jednym z internetowych forów dla osób
zadłużonych czytamy wpis, podpisany
pseudonimem Bandzia (nazwy instytucji
pominięte): "Witam. Bardzo proszę kogoś o pomoc.
Wpadłam w tzw. pętlę kredytową, raty znacznie
przewyższają moje dochody. Nie mam już siły.
Banki, w których jestem zadłużona to: BankA
(kredyt bezpieczny + karta kredytowa), SKOK
(kredyt), BankB (karta kredytowa) i BankC (karta
kredytowa). Łączna kwota zadłużenia na dzień
dzisiejszy wynosi właśnie ok. 75000 zł. Mam już 22
dni opóźnienia w spłacie raty i straszą mnie
windykacją i komornikiem. Starałam się o kredyt
konsolidacyjny, ale wszystkie banki mi odmawiają
ze względu na brak zdolności...."
Nie jest to jedyna historia, mrożąca krew w żyłach.
Jednak pożyczanie pieniędzy samo w sobie nie jest
złe. Czasami wręcz jest wyrazem finansowej
przenikliwości. W czym więc tkwi problem?
Przyczyn problemów jest wiele, dziś skupimy się na
błędzie popełnianym już w pierwszym kroku - przy
decyzji na co pożyczamy pieniądze.

ZASADA: JAKI “ZYSK”?
Ponieważ każdą pożyczoną kwotę musimy oddać,
ale też zapłacić za nią dodatkowe pieniądze
(odsetki), warto, aby pieniądze generowały nam
jakiś zysk. I tak, jeśli pożyczamy na kupno
samochodu, którym będziemy dojeżdżać do lepszej

pracy w innym mieście - nowa (wyższa) pensja
pozwoli nam spłacić kredyt i cieszyć się innymi
zaletami posiadania czterech kółek. Jeśli pożyczymy
na remont mieszkania, i wymienimy okna na
szczelniejsze - w długim okresie czasu będziemy
oszczędzać na ogrzewaniu, zmniejszy się ryzyko
chorób, a więc i kosztów leków i wizyt u lekarzy.
Z drugiej strony, jeśli pożyczamy pieniądze, aby
pojechać na wakacje do ciepłych krajów - jak dużo
na tym zyskujemy, oprócz wspaniałych wspomnień,
poprawy nastroju i ulotnej opalenizny? Tymczasem,
drogie wakacje trzeba z czegoś spłacić. Równie
niezyskowne jest pożyczanie na zorganizowanie
wydarzeń rodzinnych, jak komunie, czy święta:
wydajemy pieniądze na jedzenie i prezenty, z
których oprócz przyjemności nie mamy żadnego
zysku. Natomiast jeśli chcemy pomóc dzieciom
zdobyć wykształcenie, lub sami myślimy o
podniesieniu kwalifikacji, przez co zwiększamy
szanse na lepiej płatną pracę - taka inwestycja jest
warta rozważenia wzięcia pożyczki.

MĄDRE POŻYCZANIE
I jeszcze jedna historia z forum dłużników: "Mam
spore długi i stałą stabilną pracę w budżetówce.
Zrobiłem błąd i pożyczyłem szwagrowi sporo
pieniędzy na rozkręcenie firmy, biorąc na nie
kredyt. Niestety przestał spłacać raty. Dodatkowo
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Bądź mądry przed szkodą! Ile naprawdę kosztuje pożyczka?
widać, a mój dług wobec w chwilówkach jest już
miałem już swoje wcześniejsze kredyty w bankach.
dwa razy większy niż to, co pożyczyłem szwagrowi."
Aby przetrzymać ten ciężki okres zacząłem brać
chwilówki. Liczyłem na jego obietnice, że lada dzień
wyjdzie na prostą i wszystko odda z odsetkami.
Mam już tego dosyć, bo końca tego stanu rzeczy nie
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zadaj sobie pytanie: czy naprawdę potrzebuję tych pieniędzy? Może lepiej poczekać, aż zaoszczędzisz?
pożyczaj na inwestycje, oszczędzaj na przyjemności
pożyczaj tyle, ile potrzebujesz, a nie ile się przyda
Nie dziel się swoją pożyczką z nikim, nie pożyczaj na swój dowód dla kogoś innego, nawet dla
dziecka czy zaufanego przyjaciela
Nie poręczaj pożyczki komuś, kto ma niepewne dochody, bo jest duża szansa, że będziesz
musiał go spłacać

