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dla niego zawte\e emocji. Wybiega zbiura, tydzień spędza,
pijąc w niewykończonym mieszkaniu' Marzenie o własnym
domu kończy się nie tylko llcytacjąmajątku, ale i rozwodem.
_
,,Ta historia mną wstrząsnęła'' mówi Roman Pomianowski, psycholog specjalizujący się w problemach zadłlżenia.
,,Marka spotkałem w schronisku dla bezdomnych. Mimo spealistycznego wyższego wykształceni a zar abiał na życie, kładąc kafelki. Wyróżniał się niesamowitym zdyscypiinowaniem,
bezkonfliktowością i tym, że na ręku nosił wysokiej k1asy
cj

oprzednim, utraconym stylu
godzin zajęło mi przekonywanie go, że powinien szukać pracy na miarę swoich
kwalifikacji. I właściwienie udało mi się to do dzisiaj. Wydaje się, że Marek lepiej czuje slę' wyko nu1ąc zadania ziecone mu
przezinnych,jakby już nigdy nie chciał ponosić odpowiedzialzegar ek, pr zy p ominaj ący mu o

p

życia" - opowiada Pomianowski.,,Wiele

żeni się zMartą,absolwentką fińIogii angielskiej. oboje mają
pracę, dochód w wysokości 120 tys. rocznle. Bank ocenia, że
stać ich na dom i daje kredyt w wysokości 200 tys. franków
ności za własne decyzje'' _ dodaje psycholog.
szwaj carskich . D e cy zja wydaj e się racj onalna: frank kosztuj e
Co w tym czasie stało się z Martą, żoną Marka? Przeniosła
]',95 zł, Marta spodziewa się dziecka, a Marek właśnteotrzy_
się
z
dziećmt do rodziców Właściwienie można mieć jej tego
Przyszłośc
marketu.
na
budowę
mał ,,ofertę życia" zlecenie
o kupnie domu i rozwoju firmy podejmowali
zazle.Decyzje
płatntcze,
zatory
go
więc
martwią
rysuje się obiecująco' nie
gdy kontrahenci nie wywiązują się ze zobowiązan na czas. Aby
je uregulować, Marek sięga po własne oszczędności. Gdy budowa marketuprzeciąga się, dostaje kredyt w banku na ure-

gulowanie bieżących zobowtązart. Przedsiębiorca jest energiczny, tzetelny, wiarygodny, bez trudu więc negocjuje
z wierzycielami, dostaje finansowe wsparcie od znajomych'
AIe zjada go stres: czy zdąży zmieścićsię w terminie kolejnej
o droczonej p oży czki? Własny dom nadal j est niewykończony'
Marek ma kłopoty ze snem, budzi się o piąte1 nad ranem, brak
apetytu i bóle głowy tłumaczy stres em. Z żoną nie rozmawia,
Tesztąw domu rzadko bywa' Podczas rozmowy z kolejnym
windykatorem plszczająmu nerwy..' Wybucha wściekłością
wobec człowieka proponującego plan spłat, W tym samym
czasie dzwoni telefon z wiadomościąo narodzinach syna. To

razemz Markiem. Gdy zaczęły się problemy, mąż,wstydząc

się swego bankructwa, nie wtajemniczył jej w sytuację, próbując uporać się z kłopotami samodzielnie. Marta poczuła się
oszukana, odsunięta na bok.

Męska wiara. W cu.da

AZ E5 PROC POLAKOW UWAZA BYCIE
DŁUZNIKIEM ZA SPRAWĘ WSTYDLIWĄ

Według danych Krajowego Rejestru Długów Polacy zalegająze spłatąponad 100 m\dzł,przy czym jest to łączne zobowiązanie osób fizycznych i przedsiębiorców, obej muj ące także
długi wobec wszelkich instytucji, urzędów, gmin oraz wierzycieli będących konsumentami. Ta liczba ciągle rośnie.Przyby-

I

ol1, ona i kredyt
wa też osób, które mają problemy z terminowym opłacaniem
swoich zobowiązan. W KRD jest ich ponad I,7 mln, podczas
gdy w roku 2008 było 686 tys.

,,Przeciętny polski dłużnik notowany w Krajowym Rejestrze Długów jest mężczyzną w wieku 26_35Iat. Nie dowodzi

to, że brzydsza płeć jest
mniej uczciwa. Po prostu
stanowimy w ciąż sp ołeczeistwo patriarchalne i nadal to
mężczy źni w większości podpisują umowyw imieniu całej

rodziny. To się powoli
zmienia. O ile rok temu
męŻczyźni stanowili 67 proc.
dłużników notowanych w KRD,
o tyle w pierwszej połowie tego
roku ich udział w tej niechlubnej
statystyce zmalał do 61,7 proc.''
_ mówi Adam Łącki, prezesZa-

rządu Krajowego Rejestru Długow. MęŻczyżni częściejmają
problemy ze spłatą kredytów
w bankach (55 proc.), za|egają
z opłacaniem rachunków za prąd
(53,2 proc.) i gaz (57,5 proc.) oraz
za teIefon komórkowy (56,4
proc.). Ale już w przypadku telefonów stacjonarnych to kobiety
częściej są dłlżniczkami (51,5
proc.), przeważają także wśród

Za tymi, danymi kryją się nie tylko problemy zwlązane
instytucjami, którym jesteśmy winni pieniądze, ale i napięcia w relacj ach z najbliższymi. W przypadku kłop otów finansowych kobiety imężczyźniszukają odmiennych sposobów
wyjścia z impasu. Kobiety zamartwiają się, ,,przeżuwaj{' problem, nękane są wątpliwościamico
do jakości i sensu aktywności.
z

Powoduje to odwlekanie

działan poprawiaj ących sy-

tuację, a w konsekwencji
dostarcza nowych powodów do zmartwień, takich
jak odsetki karne, listy z po-

nagleniami czy czynnośc|

windykacyjne (tzw. efekt
śnieżnejkulI). Mężczy źni
z kolei wykazttją się nadmiernym optymizmem,
przyjmując, że problem
w tajemniczy sposób sam
się r ozwi'ąże. Innymi słowy

Iiczą na cud: umorzenie
długu, wygraną w lotto lub

kasynie, nieuzasadnioną
ekonomicznymi przesłankami poprawę koniunktury.
Częściej też uciekają od rze-

czywistościw zachowania
destrukcyjne: agresję, nad-

!

osób zalegaj ących z opłatami
cz,ynszowymi w spółdzielniach

używanie alkoholu, zaciąganie szybkich (i wysoko oprocentowanych) poży-

mieszkaniowych

czek z wątpliwych źrode\.

(51,6 proc.).

>
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podsta\Ą/ tak różnych zachowań leżą jednak te same

- wstyd i strach. Według badaiprzeprowadzonych
przez Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi
aż55 proc. Polaków uważabycie dłużnikiem za sprawę wstydliwą. Co trzeci odczuwa strach na myślo ewentualnym znalezieniu się w stanie niewypłacaIności. |ednym z powodów
jest społeczne pejoratywne postrzeganie dłużnika, ktory zamiast panem własnego iosu staje się ofiarą swoich decyzji lub
splotu niefortunnych okoliczności. Z badan przeprowadzonychprzez Romana Pomianowskiego wynika, że dłużnicy są
odbierani jako osoby niespecjalnie mądre, raczej naiwne,
pozbawione ambicji (cecha związana z godnościąosobistą)'
leniwe, bierne i niewykazujące inicjatywy. osobom zadŁużonym przypisuje się też często brak motywacji do wyplątania
się z kłopotów. W efekcie sami dłużnicyzaczynają ''Ą/ątpić
w siebie i w zdolność kontrolowania sytuacji. Dodatkowo stres
powoduje, że odmawiają sobie prawa do relaksu i wypoczynku, a nawet do życia rodzinnego. Zdarza się to także osobom
postrzeganym jako rzutkie i przedsiębiorcze. ,,Mam kilka
firm. Trochę przeinwestowałem, pojawiły się nieprzewidziane wydatki, W efekcie co miesiąc muszę oddawać bankowi
kilkadziesiąt tysięcy złotych rat kredytów, robię to zwykle po
terminie' Czasami siedząc w niedzielę przy obiedzie, nie
emocje

Wiem, z czego zapłacę rachunki w poniedziałek.Przyznam,
że nie chce mi się nawet myślećo związku, nie mam sił brać
odpowiedzialności za drugą osobę. Wydaje mi się także, że
nie jestem wystarcza1ąco atrakcyjnym partnerem dla kobiet,

które zwykle oczekują od męŻczyzny poczuciabezpieczeństwa'' - mówi Dawid, 39-Ietni przedsiębiorca. Dlatego decyduje się tylko na krótkotrwałe związki, w których nie musi
ujawniać partnerce stanu swojego konta.

Wvuczona bezradność

POĆZUCIE BRAKU KONTROLI
NAD ZYCIEM PROWADZI DO APATII,
LĘKU I UTRATY NADZ]E]
Ęko co czwarty zadhlżony stara się za wszelką cenę spła-

cić swoje długi' około 25 proc. nie wie, jak sobie poradzić
z problemem lub w ogóle nie zamierza go rozwi'ązywać. Spora grupa dłużników podejmuje nieracjonalne działania - uni-

ka kontaktu z flrmą windykacyjną, rozmów telefonicznych,
nie odbiera poczty itp. Co trzeci Polak mający problemy ze
spłatą zobowiązai przyznaje, że zdarzało mu się zaciągać
nowąpożyczkę, aby poradzlć sobie ze spłaceniem poprzed-

niej. Psychologowie,,dopasowali'' do skrajnych zachowań
dłużników dobrze znanąteorię wyuczonej bezradnościMartina Seligmana. Oznacza ona stan trwania w szkodliwych,
nieprzyjemnych sytuacjach na skutek przekonania, że nie ma
możIiwościich uniknięci a ani rozwiązania. Poczucie braku
kontroli nad tym, co się dzieje w życtu, prowadzi do zaniku
motywacji do działania, apatii' lęku iutraty nadziei orazwycofywania się z kontaktów społecznych. Do programu wsparcia osób zadłużonychprowadzonego w Poznaniu pod patronatem Narodowego Banku Polskiego przystępują ludzie,
którzy przestali panować nad obsługą swojego zadłużenia.

Praca z nimi polega na zastosowaniu elementów racjonalnej
terapii zachowań (RTZ)' Wedle tej teorii racjonalne, czyli
zdrowe, myśIeniespełnia kilka warunków: jest oparte na faktach, pomaga osiągać krótko- i długoterminowe cele' wspiera

ochronę Życia i zdrowia. Poza tym pomaga unikać niepotrzebnych konfliktów z ludźmi lub uczy je rozwiązywaĆ.Pozwalateż odczuwac pożądane emocje, bezldział:u środków
psychotropowych, leków czy alkoholu. Tr zeba zw r o cić uwagę,
że racjonalne myślenie nie jest równoznaczne z myśleniem
pozytywnym, optymistycznym CZy magicznym, które nie są
zgodne zpierwszązasadą, czylinie są oparte na faktach. Gdy
Ludzie zaczynają podchodzić do finansowych kłopotów rozsądnie, podejmują dodatkową pracę na weekend, zaczynają
skrupulatnie notować wydatki i je ograniczac, kupują w tań_
szych sklepach itp. Metoda małych kroków ma sens nie tylko
dlatego, że przynosi finansową ulgę. Ważne jest to, że przywraca wiarę w sukces.

0bciążenia z przeszłości

PROBLEMY SEKSUALNE?
MNIE NIE DOTYCZĄ.
FINANSOWE? TYM BARDZ]EJ

,,Nie ma lepszego spoiwa dlazwiązku niż kredyt hipoteczny'' _ głosi potoczne przekonanie' Nie jest to do końca prawda. Kredyt możełączyc, gdy służy realizacjt wspólnych marzeń i jest spłacany w terminie. Gdy pojawiają się problemy
_ staje się testem dla partnerskiejwięzt. Spoiwem związkusą
za:ufanie, uczciwośći rozmowa, a na to często nie stać ludzi

żyjących w chronicznym stresie. Krzysztof, dziennikarz
freelancer, pracował dla jednej z ogóInopolskich gazet. Nie
narzekał na brak pieniędzy, miał mnóstwo zlecen' Dobra
passa została ptzerwana przez artykuł zawierający nie do
końca sprawdzone informa cje. ZLeceńbyło mniej, a potrzeby
rodziny te same. Li'cząc na powrót koniunktury, Krzysztof
wziął kredyt w banku' Aby przeczekac,przestałpłacić składki ZUs' wykorzystał do końca limity na kartach kredytowych. Wkrótce wierzyciele zaczęIi' się domagać spŁaty zaległości.W tym samym czasie Krzysziof dostał etat. Nowy pracodawca od raz! dowiedział się o jego zobowiązaniach, bo

częśćpensji zajął komornIk. Za to żona nic nie wiedziała
o problemach, do czasu gdy przez przypadek odebrała list
informuj ący o zaj ęciu wy nagrodzenia. P r zeżyła szok. Awan turę musieli słyszec sąsiedzi, ale prawda' która wyszła na jaw,
oczyśclłaatmosferę. Żonawzięła dodatkową pracę, z pomocą specjalisty para zroblła plan spłaty należności'
,,Sytuacja, w której partnerzy Wspólnie stawiaj ą czoło problemom finansowym, należy do rzadkości. Takie podejście

może mieć pozytywrry wymiar, wzmocnić małżeńskąwięź"
_ mówi Roman Pomianowski. ,,W naturze ludzkiej leży jednak
skłonnośćdo trzymania w tajemnicy informacji, które mogą
źIewpłynąćna nasz wizerunek. Problemy seksualne? Mnie
nie dotyczą. Finansowe? Ęm bardziej'' - dodaje. Gdy partner
ma swoje tajemnice, druga strona to wyczuwa. I gubi się w domysłach. Czy onmnie zdradza? Może jest chory? Dlaczego się

zamyka, izoluje, nie zwraca na mnie uwagi? Wątpliwości co

Długi to nie mój problem. Na pewno?
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Odpowiedz na poniższe pytania, zapiszodpowiedzi.
długi, któne maSZ, nega8. Czy kiedykolwiek bałeśsię,
tywnie wpływają na twoje Zycie
Ze pnacodawca, nodzina lub
nodzinne i czynią je nieszczęśli- pl^zyjaciele dowiedzą się
wym?
o wielkości twoich długów?
2, Czy pnoblem długów razprasza 9, Czy w trudnej Sytuacji finan-

t. Czy

cię W Codziennej pracy?

3, Czy długi wpływają na twoją

reputaCję?

Sowej p erspektywa poŻy trZe_
nia pieniędzy dawała ci ulgę?
Io. Czy Z powodu długów mieWaSZ

ciSZ kartą?
t4' Czy kiedykolwiek postanowiłeś
Wpr'oWadzić oStry rezim spłaty swoich długów a potem
złamałeśSię pod Wpływem
okoliczności i pownóciłeś
do dawnych nawykóW?
15. Czy SZukasZ uSpnawiedliwień
dla swojego zadłUŻenia,
np. winnych twoich problemćw, lub wierzysz, ZP to przejściowe tr_udności i kiedy tylko
się zm obilizu)esz, w eźmiesz
W garść,odpoCZnieSZ,
to wyjdzieszz dŁugÓw?

problemv ze snem?
tL, Czy z powodu długów kiedydoświadczasz poczucia winy?
kolwiek rozwaŻałeśupicie się
5. Czy kiedykolwiek udzie|ałeśfałlub tak postąpiłeś?
szywych informacji./kłamałeś,t2, Czy kiedykolwiek pozyczałeś
by otr'zymać kredyt?
pieniądzP, nie patrząc na to,
6. Czy kiedykolwiek składałeś
nie- jakie koszty/prawiz1e, odsetki
nealne obietnice swoim Wierzyitd. będziesz musiałZapłacić?
cielom?
L3. Czy zazwyczal spodziewasz
7. Czy z powodu długów zaniedby_ Się negatywnej odpowiedzi,
wałeśobowiązki wobec ]^odziny? gdy Sprawdzana jest twoja
Jeśliodpowiedziałeśtwierdząco na więcej niż osiem pytań, to znaczy, że problem ze spłatą nadmiernego zadłużenia może dotyczyć także ciebie [nieautoryzowane tłumaczenie tekstu Wspólnoty Anonimowych Dłuzników, www.debtonSanonymous.orgJ.
4. Czy długi powod Ują, Że gonzej
o sobie myś|isz,wstydztsz się,

do intencj i i działań p artnera nadw er ężaj ą kredyt zaufania,
w konsekwen cji pr owadząc do rozpadu małżeństwa.
ieszcze trudniejsza bywa rozmowa o finansach w drugich
związkach, w które partnerzy wchodzą z obciążeniami z po-

przednich małżeństw on ma alimenty, pożyczkę na samochód i musi spłacić byłą żonę. ona _ obciążone karty i kredyt
na tozpoczęcie własnej działalności. Do indywidualnych
zobowiązan mogą dojśćje szcze tch wspólne długi, jeśIi para
zdecyduje się na zakup wspólnego mieszkania. ,,Przynajmniej połowa osób jest zszokowana na wieśćo tym, jak wysokie są zobowiązania partnera i jaki jest jego stosunek do
długów'' _ twierdzi na łamach ,,New York Timesa'' Susan
Reach Winters, doradca małżeński. ,,Zwłaszczaże ma to konsekwencje praktyczne związane ze wspólnym życiem' Kobie'
ta prawdopodobnie nie będzie mogła zostać w domu, by
poświęcićsię opiece nad dziećmi, będzie musiała iśćdo pracy. A co jeślilrodzą się trojaczki albo dziecko będzie niepełnosprawne? Co w sytuacji, gdy mężczyzna zachoruje? Naprawdę trudno odpowiedzieć na te pytania na pierwszej
randce" - dodaje Winters.

Szezęściąbez kablówki

DUZYCH DŁUGoW PRAWD0P0DOBNIE
NIE POZBĘDZIEMY SIĘ NIGDY

Człowiek zaciąga ró żnoro dne z ob ow iązania fina ns owe,
dążąc do osiągnięcia okreśIonych celów. Gdy kupuje miesz-

kanie czy samochód, widzi zwykle pozytywne strony tej
decyzji, na przykład podwyższony standard życia. Wizję
potencjalnych kosztów czy problemów rozmywa przekonanie

ffr

zdo|nośćkredytowa W banku
lub wypłacalność,kiedy pła-

to
jest kołem zamachowym
''jakoś będzie''. Ten optymizm
gospodarki. Dziesięć lat temu oczywiste dla klasy średniej
było, że do realizacji marzeń potrzebny jest kredyt, co więcej
_ był on racjonalnym elementem planowania przyszłościd\a
siebie i rodziny. Co się dzieje, gdy realtzacjamarzeńkosztuje zbyt wiele? Rozpoczyna się trudny proces zmiany wartości'
Był: dobry samochód, kolacje w restauracji, wakacje za granicą. )est: komunikacja miejska, domowe obiady u mamy
i rowerowe wycieczki. AIe za to spłacone w terminie raty
i spokój.
',Dużych długówprawdopodobnie nie pozbędziemy
się do końca życia. AIe to nie znaczy, że nie możemy być
szczęśliwi.]eślioboje partnerzy będą w stanie zaakceptowac
skromniejsze warunki, wymyślądla siebie wspólny plan,
mogą wyjśćz problemów mocniejsi'' - mówi Roman Pomianowski. Dopiero wtedy prawdziwego znaczenia nabierają
życzenia,,powodzenia na nowej drodze życia".
a

M.C.

Maultsby

,,Racjonalna Terapia Zachowania"
WydawnicŁwo Dominika Księskiego
Wulkan, Znin 2AAB
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