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Złotówkę
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Pieniądze szczęścianie dają...

_ Ale są niezbędne do życia. o 1le szczęściadawać nie muszą, o tyle ich brak potrafi całkowi cie zniszczy ć człowieka.

Dlugi w Polsce ma juŻ2 mln 378 tys.

W jaki sposób pakujemy się w tarapaĘ?
_ NajczęŚciej zadłużenie jest wynikiem fatalnego zbiegu okoliczności, głównie zdarzeń losowych: utraty pracy, problemów ze

zdrowiem, klęski żywiołowej.Tego nie da

się przewidzieć' Ale zdarza się również
tak, że zaciągając zobow iązania, przeceniamy swoje możliwości.Kierujemy się
nadmiernym optymizmem t ńyt pozytywnym myśleniem.Wtedy łatwo można się

ptzeliczyć.

osób. Ich łączne zadłużenie wrynosi

Trzeba brać siły na zarniary.
_ Brak umiejętnościgospodarowania jest

suma' Najgorsze jest to, że te
liczby cały cZaS rosną.

jedną z przy czyn naszych l<Łopotów. Zresztą nie ma się czemu dzivłić, bo z wolno-

41,55rnldzł.

_ To obłędna
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rynkową gospodarką mamy stycznoŚĆ zaledwie od 25 lat. Najważniejszajestjednak
psychologiczna sfera gospodarowania pieniędzmi, a więc umiejętnośćopierania się

zachciankom, modom

i profesjonalnym

reklamom, które są bardzo skuteczne.'

oglądając te spoty, aż chce się kupić
nowy telewizor, wyjechać rla zagraniczną wycieczkę. Święta teŻ można
przygotowaĆ za nie nasze pieniądze.

- Dziświele

dóbr, kiedyśniedostępnych
nawet w sferze marzeń, jest na rvyciągnięcie ręki. Te pragnienia można bardzo pro-

sto ztea|izować: kredyty bez opłat, taty
bez odsetek, cudowne oferty, a wszystko

za datmo.Na dobrą Splawę
niemusi-

my wycho

mozemy realnie w1zdać.

Talro.dz+się potencja
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czym złym' Młody cz)

-

t-.**_]-*

*

-*'

H*

ić z d omu
koncie pojawiły się pie
d z

;':l

ł

El

?lzawqłry|K l |?!€!-1-Y

-

rffu,Tf.*

;.""1l,"ł',Tffi;:

*:J,**trth*ffi

1u'siłbrodkładaćnamies'ł""l"ńr1rereffi--J'bŁvI!uLJrKUIIrornlcZeJ.
k;""z''-iłl'it
li;"7ę'-il*,;'":;',';;
ml lciął}..'

^)l-l^

7 .

Jeśli ma stabilną sytla<

TJ'i""ł'ffi,]ff: j;:
z

ań.

B

*""',';ffi

ffi
"'|fu!ł,Fiłi

ad aniap oka zują'l

oaJe
rvr E L )/' inacz
J - srę
"' ż monety,
r r

r

ą i^^-^- ^
"' "
aJeszĆze
inaczej płaci
si

-'-ą'' "ę

;*t'"''"jit";#*:ij?"-""iTł'
lefonem. A pamiętajmy'
parabanki i firmy udziei

-Ł': (Zlowler

wchodzi w doroslo
*'ph*:f T",,.{hfłrJj'T#",i1
-*
ęx3 kim bagażem. tojego przyszl
#&&f luje się w ciemnych barwach

Io kiedv zz.a7vnq cia
^.

zobowiązań'n'*''uiq'L.r

ł;'li*"' |#*'ffi
;lffi f

rp.u'aru-

Nie przerażaj
nla Stanu konta sprawia,
LacągaJqc zobowiqzani1, .r,,nonin*^'- -,Kupię twojegoąPanareklamy
że osoba ZaciqgĘqczobowiązi|r.|l',
o'"'"':";:._^.
-;;;ł"#;"*"łłiTi",x;J;""::
Prze.rrrtońg 't<upięt.qi;;di,,i..*'",
mozliwości.
-:uq"'"":ao""u#.r-,uacji,wktórei
keru1emg

:;',

'
się
;ffi:H1-T':"T##**ffa ;;i;:::ł#'iłrff,'
IJI1
kich rachunków'
W Polce

""*;;;;
miesiąc' 7edwo vnążąc
koniec ;ir;"J
'cł .o.,ił'.*n""ń, ? ^!#^
:.1"-4iruffii"#Jlil
łłory,
miliony rodzin może zyć.z*".ii""

pozytgwngm myśknrem.
vvteda
Wtedy
można
się
stlPr1nczuĆ
przeliczać
',ozltu

,,,
u-",J,"oi"l

nie

---r ;'';';;,
*t*Ti'i1Ę'i:łłm'łilT''#
warunkach. " '

- r"ał" p'"i"'''u

łatwo ;ułus ro.-u,r."t;;;" choćby części
tat'wo
Pamiętajmy, że
]:]:::l"n
aciąganie'*i''o'.
zobowiązańma wymiar

h;;ffi*iY"v-i,nopo*nv
'ii;;
*' ęcz przeciwnie - pogrążaju
,r,rxfułł,Ti"il'':ff;"'T:;#'#il
:'l'"Hx?;

na coraz gorszych

Ale takie zachowaniejest
nieracjonalne.

".?JJ-i""l,j*:,::Y"'rntlatnym
i'Ti*#'":':"il
#J:''t,#

"ru.,o

któryzeswoimo..o,"*"oim problemem

zostaje

sam.

zupełni" i"ol:''-:,',Tt"Ł.iTi'1["i"ll;?{';,l3i

*,T.":::::::]11*lł

#fiTJ-:f;T"'T*::T:*łH,Tfr

i:ł,s;:,"t;ruffi*:ffi".un
ylr? 9":ur*leJE *;;i"t elizaczynarc_
;n11ł'5Ę#'H:Ttr#d;ffii**

;#,;" zmianywich ;;;i;-'

fi:'#*jiT*'':'1r.Hł:il::?:'łJ'j:; ii:1ł;;;Ti*fiHtł11*il';1:i
nie jesr dla nas impulsem
:;ii,:'."-i:"fi:łff::1wdługimożrefleksji' u uoaż""' ao poa'"ro'"''i" do bl
luacji' Druga Sprawa._lo
'yl ;fT;;f,T"'""#1x::Jł"fl:Łął]ii: ;;ffi.'J;L::rfl::ffi;'""-.,i::,ń::
'^ko.'en'onv "|""ańzo',yźr,.
*il. z]otówiani".oz");rt aćprzezna^ilt,;ńpowiedzieć.ż!
l"ni*v.
,Y:"?^,

i:;niłi"J::il'ififfi''
'1ą UayJb K'SZI'

*::jxiłj*'l;:;:,TixTrś-I:l'"'."#:wrnny
przyjśćtłuste. Z doswiadczeiia u]9
wiem, że dłużnikomnajczęściej

tylko chude lata, a tow

;;;r*

b*:"d"","i.""3''lfffi","''#,::

i1""fnie ułatwiają
sja'
zna]ezienia
Ęil

Nasz polski rekordzista.jest

J""

zadłużony :i

;,1'l^li::fif:fffii:li*:"fi'-i:;''

ii

' "'' "'

;';ń zakup czegoś innego
Jednak kie""
dyjuż problffiń;;;:.;-J*"jmypomo-

J-.lu"ai i^'"iri";.

l

;::[:Ł:":,::,n;:;:;::,::::::;iil

na blogu Psychologia zadłuzenia
przewodnik

Katolicki . nr 46

.

.tO

http.btog.onet'pl.
tistopada 20.14

I

l

3 1

.t

PRZEWoDNlK SPoŁECZNY

i

POWODY POPADANIA
W DŁUGI:
r
r

l

lłr oGRANlczYc

WYDATKI?

r Zakupy rób z listą i jak jesteśnajedzony.
r Kupując na wyprzedazach i promocjach,

Brak wiedzy

sprawdzaj jakość,cenę, datę przydatności.

Brak planowania i dyscypliny

Rozrzutność

r obniz zużycie gazu, prądu, ciepla, wody.

wpływu, np. nagła utrata zdrowia
lub wypadek, utrata pracy

r

l

r okoliczności, na które nie mamy

l

Jadąc w d|uższą trasę, zabierz termos z kawą,
herbatą, kanapki.
Nie marnujjedzenia.
Prośo pomoc rodzinę, sąsiadów, znajomych.
Nie kupuj pod wpływem chwili.

r
r Przestań palić papierosy i pić alkohol.
r Płać terminowo rachunki - odsetki i upomnienia
r

41

wymienić lub zwrócić wadliwy sprzęt'

,55 MLD zŁ

wynosi łączna kwota zadłużenia Polaków. Zobowiązania te wynikają m'in'
z niezapłaconych rachunków za prąd,
gaz, usługi telekomunika cyjne, czynsz za
mieszkanie, z tytułu alimentów, pozyczek, a takze niespłaconych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych.
To kwota większa niżłącznawartośćcałego rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 r. Gdyby zainwestować tak
wielką sumę W budowę dró9, zyskalibyśmy900 km nowych autostrad.

Liczba dłuźników
(w tysiącach)
700

są kosztowne.

Zbier:aj paragony i karty gwarancyjne, byśmógł

od połowy ubiegłego roku zadtużenie

Polaków cały czas się zwiększa. Tylko
w ciągu.ostatniego kwartału urosło

PROC.
,6
"1
powstanie
Za
takiej sumy odpowiada

2 378 523 nierzetelnych dłuzników'
W skład tej grupy klientów
podwyzszonego ryzyka wchodzi
6,2 proc. Polaków, a to oznacza, że co
17. z nas nie reguluje swoich zobowiązań
w terminie. W ciągu minionych trzech
miesięcy grupa klientów podwyzszonego
ryzyka powiększyła się o 53 tys. osób.
Dziśdłużników w Polsce jest więcej niz
mieszkańców w całej aglomeracji
górnośląskiej.

Najwyzszy poziom zadluzenia
niezmiennie odnotowuje się właśnie
w województwie śląskim. Jego
mieszkańcy nie spłacają w terminie
zobowiązań na łączną kwotę ponad

7,8 MLD zŁ

co stanowi niemal jedną piątą
wszystkich zaległościPola ków.
Na drugim miejscu sklasy{ikowano
województwo mazowieckie, którego
mieszkańcy zalegają na 6,5 mld zt,
a na trzecim wielkopolskie. Łączny dług
Wielkopolan to,,zaledwie'' 3,5 mld zł.
Na przeciwnym biegunie znalazło się
województwo świętokrzyskie. Dłu gi
tamtejszych mieszkańców to,'tylko''
592,5 mln zł.

Na 1000 mieszkańców najwięcej
klientów podwyzszonego ryzyka,

o" 80

zyjewwojewództwie

zachodniopomorskim, 75 w kujawsko-pomorskim, a 74 w lubuskim. Najlepiej
wygląda sytuacja na Podkarpaciu,

20-29

30-39

40-49
Wiek dłużników (w latach)

Podział dlużników ze względu na wiek
Przewodnik Katolicki . nr 46 .
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50-59

gdzie na tysiąc mieszkańców
znajdziemy 34 dłużników.
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Nie zaciągaj nowych długów _ jak już jesteś w dołku, to nie kop pod sobą jeszcze
bardziej.
Spisz wszystkie swoje długi oraz to, co posiadasz w ten sposób określisi swoją
obecną
sytuację finansową' Potem zdecyduj, czy powinieneś sprzedać jakąśczęśćswojĘo
majątku,
aby zmniejszyĆ dług'

Stwórz plan spłaty dla kazdego z długów i utrzymuj kontakt z pożyczkodawcami spłacaj
kredyty od najmniejszego. Spis długów pokazuje, od czego mamy zacząc, a to daje nam
motywację. Pamiętaj, że wierzyciel najbardziej nie lubi ciszy.
l Korzystaj z planu wydatków lub budżetu - stwórz pisemny plan wydatków, aby upewnić się'
ze nie przekraczĄą one dochodów i aby znaleźc dodatkowe środki,które mogą zostać
przeznaczone na szybszą spłatę długów'
r Rozwaz mozliwości zwiększenia dochodów _ spróbuj porozmawia c z prze|ożonym:
,,Szefie,
czy jest jakaśdodatkowa praca? Potrzebuję pieniędzy, poniewaz mam powazneproblemy
finansowe".
r Ogranicz wydatki.
r Módl się - kiedy czlowiek nie moze poradzić sobie z problemem zadłużenia i zyje w lęku,
potrzebuje pokoju w sercu.
Oprac. Wojciech Nowicki
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Klientem podwyzszonego ryzyka jest

średnie zadlużenie klienta
podwyższonego ryzyka
wynosi

najczęściej

MĘzczYzNA
I

17 471 zŁ.

pomiędzy 30. a 39. rokiem życia,
mieszkający w województwie
śląskimlub mazowieckim.

Najwięcej niesolidnych
dłuzników jest jednak
w grupie osób, których
zobowiązania
nie przekraczają 5 tys. zł.
W takiej sytuacji znajduje się
dwóch na trzech zadłużonych.

Wewsiachiwmiastach

do 500 tys. wśród 1,3 mln
dłuzników 940 tys. to panowie.

W miastach liczących ponad
pół miliona mieszkańców
częściej W tarapaty wpadają
kobiety. Wśród ponad miliona
nierzetelnych dluzników
jest 588 tys. pań
i 473 tys. panów.
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115,78 MLN zŁ

Liczba dłużników w Polsce od 2007 do 2o'l4
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o
wynosi dłu g naj bard ziej zad|użonego Polaka.
To kwota równa cenie najdrozszego samochodu
s
marki Ferrari . Przez ostatnie 3 miesiące dług
ó
rekordzisty wzrósł o prawie 2,35 mln zł.
Przewodnik Katoticki
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