
Dlaczego
powinniśmy
oszczędzać,

czyli jakie wydatki
„chodzą” po ludziach.

Nie wszystko możesz przewidzieć.
Naprawa roweru, wymarzony kurs językowy, zepsuta pralka
- takie nieprzewidziane wydatki mogą pojawić się w każdej
rodzinie. Dlatego też warto jest mieć zawsze na koncie za-
pas gotówki na wypadek wystąpienia podobnych sytuacji. 

Planuj większe wydatki
– nie obciążysz budżetu domowego.
Wyjazd na zagraniczne wakacje, zakup samochodu lub mie-
szkania to wydatek, na który od ręki stać niewiele osób.
Warto zatem wcześniej pomyśleć o ewentualnych inwe-
stycjach. Najlepszym rozwiązaniem jest oszczędzanie już
za młodu. Metoda małych kroków w dłuższym czasie spraw-
dzi się niezawodnie, a Ty łatwiej zrealizujesz swoje marze-
nia.

Bez pracy nie ma… pieniędzy.
Rynek pracy podlega ciągłym zmianom i jest uzależniony
od kondycji gospodarczej danego kraju, a w obliczu globali-
zacji także innych państw. Może się zdarzyć, że w wyniku
restrukturyzacji firmy czy zawirowań na lokalnym rynku
pracy, stracisz zatrudnienie. Warto zabezpieczyć się przed
takimi ewentualnościami. Nagromadzone oszczędności po-
mogą Ci zniwelować skutki kryzysu. 

Na zdrowie.
Życie jest pełne niespodzianek. W najmniej oczekiwanym
momencie stan Twojego zdrowia może ulec pogorszeniu.
Jeżeli jesteś ubezpieczony, koszty leczenia pokryje Twój
ubezpieczyciel. Pamiętaj, że cena polisy jest niższa niż
ewentualny koszt, jaki będziesz musiał ponieść w przy-
padku choroby, nie będąc ubezpieczonym. Odpowiednio
dobrane ubezpieczenie pomoże Ci zminimalizować nie-
przyjemne skutki choroby nawet wtedy, gdy przebywasz
za granicą. 

Starość – radość! 
Emerytura – co? To nie dla mnie! Wielu młodym ludziom
wydaje się, że mają mnóstwo czasu, by zacząć odkładać
„na starość”. To jednak złudne myślenie. Pamiętaj, że nowy
system emerytalny, wprowadzony reformą w 1999 roku,
premiuje te osoby, które wcześniej zaczęły oszczędzać. Za-
tem od długości okresu oszczędzania zależy wysokość Two-
jego przyszłego świadczenia emerytalnego. 

Dlaczego należy oszczędzać?
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Zasady racjonalnego gospodarowania
finansami:

Oszczędzanie nie oznacza skąpstwa, ale jest wyrazem racjo-
nalnego planowania Twoich finansów.

Wielkość Twojego majątku zależy od Twojej konsekwencji 
w odkładaniu oszczędności.

Zdolność do systematycznego odkładania nawet niewielkich
kwot pieniędzy to bardzo cenny nawyk.

Dzięki zgromadzonym oszczędnościom możesz pozwolić
sobie na kupno rzeczy, których nie byłbyś w stanie sfinan-
sować z Twoich miesięcznych dochodów.

Planuj swoje wydatki i kupuj jedynie te rzeczy, które są Ci na-
prawdę potrzebne.  

Zgromadzone oszczędności zwiększają Twoje poczucie sta-
bilności finansowej. 

Oszczędzaj, by mieć pieniądze na nieprzewidziane wydatki. 

Oszczędzanie nie musi istotnie obciążać Twojego domowego
budżetu. Wystarczy, że regularnie będziesz odkładał np. 5 %
swoich miesięcznych dochodów. Wkrótce okaże się, że w łat-
wy sposób zgromadziłeś sporą sumę pieniędzy.

Ulotka powstała w ramach akcji Tydzień dla Oszczędzania, której organizatorem
jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

www.tdo.edu.pl
Prosty link do wiedzy!
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Co?
Oszczędności to wszystkie środki finansowe, które nie zostają
przeznaczone na bieżącą konsumpcję. Można je nazwać niewy-
daną nadwyżką budżetową w gospodarstwie domowym, środ-
kami, które są gromadzone z przeznaczeniem na zakup jakiejś
rzeczy lub usługi w przyszłości.  

Gdzie?
Niezależnie od tego, czy będą to sumy wkładane do świnki-skar-
bonki czy na konto w banku, zamysł jest ten sam – odkładamy
niewykorzystane środki finansowe. Jednak korzyści płynące z po-
wyższych rozwiązań różnią się między sobą.

Trzymanie pieniędzy w domu – oprócz bieżącego, osobistego
nadzoru nad nimi – ma w praktyce wiele wad. Gotówka trzyma-
na w domu traci na wartości z powodu tak zwanej inflacji, którą
można opisać jako wzrost średniej ceny dóbr w pewnym okre-
sie czasu. Wysoka inflacja sprawia, że za określoną sumę pie-
niędzy możesz kupić mniej towarów. 

Kolejnym minusem trzymania nadwyżki pieniędzy w domu jest
fakt, że leżą one w zasięgu wzroku, zatem pokusa wykorzysta-
nia ich przy najmniejszej pojawiającej się okazji może okazać
się nie do pokonania. 

Dlatego, jeśli chcemy efektywnie oszczędzać, powinniśmy prze-
kazać pieniądze tam, gdzie będą na siebie pracować, czyli do
banku. Zgromadzone środki podlegają oprocentowaniu.
Jest ono pewnego rodzaju wynagrodzeniem, które wypłaca nam
bank za udostępnienie mu naszych zasobów finansowych.

Wysokość oprocentowania jest uzależniona od ilości powie-
rzonych bankowi pieniędzy, jak również okresu, na jaki są one
wpłacane. Im dłuższy czas, na który deponuje się w banku
pieniądze, tym zysk w postaci odsetek jest wyższy. 

Jak? 
Oszczędzaj cierpliwie i mądrze. Pamiętaj, że nie musisz od ra-
zu odkładać dużych sum. To mogą być drobne pieniądze, któ-

r

re skumulowane w określonym czasie dadzą Ci większą kwo-
tę. Jeśli wyrobisz w sobie nawyk oszczędzania, zaczynając od
niewielkich kwot, łatwiej przyjdzie Ci odkładanie większych
środków. Żeby pieniądze pracowały na siebie, muszą zostać
odpowiednio zainwestowane, dlatego też, zanim zdecydujesz
się na ulokowanie ich w banku, dokładnie przemyśl swoją de-
cyzję. Możesz też zasięgnąć opinii specjalisty, który ułoży plan
oszczędnościowy pasujący do Twojej sytuacji finansowej. 

Oszczędności:

Co, 
Gdzie, 
Jak?

Nie ulegaj zbyt łatwo pokusie sięgania po kredyty, zwłaszcza 
te, które nietrudno uzyskać. Ich spłata może się bowiem 
wiązać się z poważnymi konsekwencjami.


