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W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie.
Michel Eyquem de Montaigne

Większość polskich gospodarstw domowych nie dysponuje żadnymi oszczędnościami.
Prawie połowa z nas ma do spłacenia kredyt lub pożyczkę. Co dziesiąty Polak zalega z
opłatami. Poszperaj w swoim finansowym sumieniu i zastanów się, czy nie należysz do tej
części społeczeństwa, która niczym świerszcz z bajki Ezopa żyje zbyt beztrosko i nie troszczy się
o przyszłość?
Co byś zrobił, gdybyś stracił pracę lub padł ofiarą długotrwałej choroby? A co by się stało,
gdyby te nieszczęścia spadły na kogoś z Twoich bliskich? Takie rzeczy niestety się zdarzają,
a na skrzyżowaniu życiowego pecha i finansowej lekkomyślności stoi drogowskaz z napisem
„katastrofa”… Dlatego każdy z nas powinien nauczyć się planować swój budżet i to nie tylko
na najbliższy okres, na rok, dwa bądź nawet dekadę, ale wręcz do końca życia. Ta książka ma
pomóc Ci w opanowaniu domowych finansów:

•
•
•
•
•

Jak zredukować swoje wydatki?
Kiedy wziąć kredyt, a kiedy pożyczkę?
Czy karta kredytowa jest Ci naprawdę potrzebna?
Dlaczego warto się ubezpieczać?
Co zrobić, kiedy zadłużysz się nadmiernie?
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Budet domowy
Jednym z narzdzi uatwiajcych zadanie zarzdzania przepywami
pienidzy w ramach finansów domowych jest budet. Ma on za zadanie umoliwi Ci realizacj zada , o których midzy innymi mówilimy wczeniej. Budet zatem to nic innego jak zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w pewnym czasie, np. w cigu
miesica czy roku.
Taki budet, gdzie strona dochodów równa jest stronie wydatków, zwyko si okrela mianem budetu zrównowaonego. Kiedy
dochody przewyszaj wydatki, mówimy o nadwyce budetowej.
W sytuacji odwrotnej (przewaga wydatków nad dochodami) mamy
do czynienia z deficytem budetowym.
Nadwyka budetowa nie stanowi adnego problemu. Wymaga jedynie racjonalnej decyzji co do sposobu jej zagospodarowania,
wydatkowania. Niedobór w budecie, czyli deficyt, jest ju problemem — tym wikszym, im wikszy jest sam deficyt. Musi on zosta
w miar szybko co najmniej zmniejszony, jeli nie cakowicie zniwelowany. W odniesieniu do budetów domowych mona to osign
trzema drogami:
 Pokry deficyt ze zgromadzonych wczeniej oszczdnoci.
 Zacign poyczk lub kredyt.
 Ograniczy wydatki.
O tych sposobach niwelowania deficytu bdziemy jeszcze mówi.
Korzystajc z zamieszczonej tabelki 1.8, spróbuj stworzy swój
budet „wiczebny”. Lista wydatków, jak tu znajdziesz, nie zawiera oczywicie caej ich palety. T wpiszesz do swojego miesicznego
budetu, kiedy ju opanujesz niezbyt trudn sztuk tworzenia go.
Wykorzystaj w tym celu take informacje zawarte w wycigu z rachunku bankowego w polu „opis operacji”.
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Tabela 1.8. Mój miesiczny budet
WP YWY (DOCHODY)
WYNAGRODZENIE NETTO

Z

WYDATKI

Z

STAE

ODSETKI OD LOKAT BANKOWYCH

OSS

INNE

RATA KREDYTU

RAZEM WP YWY

CZYNSZ
SKADKA UBEZPIECZENIOWA
RAZEM STA E
ZMIENNE
PALIWO
JEDZENIE
RAZEM ZMIENNE
RAZEM WYDATKI

DOCHODY MINUS WYDATKI

Jak sdz, wszystkie pozycje w tej wiczebnej tabelce s jasne
i czytelne za wyjtkiem tej umieszczonej na pierwszym miejscu wydatków staych, a oznaczonej tajemniczym skrótem OSS. Skrót ten
naley czyta „Opodatkuj Si Sam”.
Istot tego prostego i niezmiernie skutecznego narzdzia mona
atwo wyjani, odwoujc si do tego, co ju powiedzielimy o podatkach. Podatków nie da si unikn. Mona stara si ogranicza
ich wysoko, korzystajc z dostpnych moliwoci, takich jak np.
ulgi i zwolnienia, ale tak czy inaczej zapaci je trzeba. OSS pozwala
zrealizowa dalekosine plany finansowe i nauczy si systematycznego oszczdzania. Opodatkuj Si Sam, a zatem zanim jeszcze wy-

dasz jakiekolwiek pienidze, nie daj sam sobie wyboru: naó
na siebie podatek czy — jak wolisz — wystaw sam sobie rachunek
do zapacenia w pierwszej kolejnoci, a opiewajcy na konkretn
kwot lub lepiej na pewien procent (5 – 10) Twojego miesicznego
dochodu. To te pienidze pozwol Ci zrealizowa w przyszoci zaoone cele lub mog sta si swoist „poduszk powietrzn” w razie
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zaistnienia w Twoim yciu problemów finansowych. Spotkae z ca pewnoci reklamy, gdzie zachcano do wzicia kredytu, którego
rata wynosi np. 3 z dziennie, czy wykupu ubezpieczenia na ycie
ze skadk ju od 1 z dziennie. Proponowany Ci tu model OSS
opiera si na podobnym zaoeniu — niewielki wysiek finansowy

realizowany z elazn konsekwencj da w przyszoci rzeczywicie imponujce rezultaty. Musisz tylko te kwoty odpowiednio inwestowa czy lokowa. Spójrzmy na najprostszy przykad.
Przyjmijmy, e rezygnujesz z drobnej przyjemnoci i oszczdzasz w ten
sposób kadego dnia 10 z. Jeli kwot t oszczdzisz, nie wydajc jej np.
na sodycze, papierosy czy piwo, Twój zysk obejmie dodatkowo korzyci natury zdrowotnej. Tak czy inaczej, tym sposobem w cigu miesica
oszczdzisz 300 z. Niby niezbyt wiele, ale w skali roku daje to kwot
3600 z, a zatem np. koszt cakiem przyzwoitych wakacji. Moe jednak
uda Ci si te wakacje sfinansowa inaczej, a zaoszczdzone pienidze
zainwestujesz bezpiecznie, powiedzmy w obligacje Skarbu Pa stwa. Inwestujc miesicznie 300 z w ten instrument finansowy o dwuletnim
terminie wykupu i oprocentowaniu rzdu 4%, po upywie roku bdziesz
mia do dyspozycji kwot 3654 z, ale ju po 10 latach Twój kapita
wyniesie 42 450 z wobec zainwestowanych 36 000 z. Pamita trzeba, e na rynku dostpne s obligacje o duszym terminie wykupu, np.
10 lat, dajce znacznie wysze zyski. W perspektywie 30 czy 40 lat, tj.
przy wiadomym oszczdzaniu np. na przysz emerytur czy swoisty posag dla dziecka, uzyskane kwoty wygldaj jeszcze bardziej imponujco.
Inwestowana kwota w wysokoci 300 z miesicznie da po 30 latach
kwot ponad 182 000 z przy cznej sumie wpat 108 000 z, a po 40
latach bdzie to ponad 294 000 z przy wpatach wasnych w wysokoci
144 000 z. Musisz przyzna, e robi to wraenie. Wysiek, jaki naley
uczyni, nie jest zbyt wielki, ale w poczeniu z systematycznoci dziaania, samodyscyplin i rozwag inwestowania daje doskonae rezultaty.
Zakadajc, tak jak to czyni ZUS, e emerytur bdziesz pobiera przez
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180 miesicy (niestety, wszyscy jestemy miertelni) — w pierwszym
przypadku bdziesz móg sam sobie wypaca co miesic kwot rzdu
1000 z, a w drugim — ponad 1600 z. W rzeczywistoci kwoty te mog by znacznie wysze, bowiem zgromadzony wczeniej kapita, nawet
gdy zaczniesz go uszczupla poprzez regularne miesiczne wypaty, bdzie
przecie nadal pracowa i przynosi Ci zyski.
Nie chcesz wybiega myl tak daleko w przyszo? To moe
zainteresuj Ci wyliczenia dokonane przez analityków Home Broker? Z ich analiz wynika, e rezygnacja z palenia, dajca miesiczne
oszczdnoci na poziomie 300 z, pozwalajc na zwikszenie o t
kwot raty kredytu mieszkaniowego, skutkuje moliwoci podwyszenia kredytu hipotecznego o 63 000 z, jeli zaduenie jest w euro. To za przekada si na szans zakupu mieszkania wikszego
rednio o 6 – 10 m², a w skrajnym przypadku nawet o dwa pokoje.
Dodatkowy pokój za rzucenie palenia? Moe warto to przemyle?
W ramach OSS moesz odkada wiksze lub mniejsze kwoty
i nie inwestujc ich w obligacje, umieszcza je np. na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Konto to funkcjonuje w ramach III filaru systemu emerytalnego i umoliwia uzupenienie przyszych wiadcze emerytalnych. Moe je zaoy kada osoba fizyczna, która
uko czya 16. rok ycia. Wysoko wpat na to konto jest limitowana. Obecnie stanowi ona trzykrotno przecitnego prognozowanego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej na dany
rok, okrelonego w ustawie budetowej. W roku 2010 jest to kwota 9579 z, co daje miesiczn wpat w wysokoci 798 z. Pamita
jednak naley, e jest to górny limit wpat — nisze s oczywicie
dozwolone. Wpaty dokonywane przez osob maoletni nie mog
przekroczy dochodów uzyskanych przez t osob z pracy wykonywanej na podstawie umowy o prac. Ustawodawca nie przewidzia wspólnych kont IKE np. dla maonków. Na jednym koncie
oszczdnoci gromadzi moe tylko jedna osoba.
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Zalet kont IKE jest zwolnienie z tzw. podatku Belki, pobieranego w wysokoci 19% od osignitych zysków kapitaowych. Take i brak obowizku dokonywania regularnych wpat naley zaliczy
do zalet IKE. Nie do przecenienia jest równie i to udogodnienie,
które dotyczy moliwoci wczeniejszego bezproblemowego wycofania rodków wpaconych na Indywidualne Konto Emerytalne —
zwrot czci lub caoci rodków. Traci si jednak wówczas zwolnienie z podatku od zysków kapitaowych w odniesieniu do wycofywanej
kwoty. Podmioty prowadzce IKE mog ustanawia minimalne kwoty dla takich wypat.
Zaoeniem jest, e rodki zgromadzone na IKE mona wypaca
po osigniciu okrelonego wieku oraz odpowiedniego stau w IKE.
Zakadajc, e do IKE prowadzonego przez wiodce towarzystwo
funduszy inwestycyjnych trafia bdzie przez 25 lat kadego miesica
tylko 150 z, a realna stopa zwrotu wyniesie 10%, to w efekcie ko cowym oszczdzajcy otrzyma kwot ponad 200 000 z, na któr zo si
odkadane kwoty i zyski po uwzgldnieniu mechanizmu zwanego procentem skadanym. To ten mechanizm sprawia, e inwestujc dugoterminowo stosunkowo mae kwoty, uzyskujemy satysfakcjonujce wyniki
finansowe. Nasz dodatkowy zastrzyk finansowy na przyszej emeryturze
(wypata przez 180 miesicy) wyniesie w tym przypadku ponad 1100 z.
Oczywicie, sia nabywcza zgromadzonych przez nas kwot po
tylu latach oszczdzania bdzie mniejsza ni dzi, ale z ca pewnoci bd to nadal pienidze znaczce dla emeryta, w istotny sposób
zasilajce jego budet domowy.
W ramach OSS nie musisz oczywicie caej kwoty przeznaczy na
przysz emerytur czy realizacj innego, równie odlegego w czasie
planu, tak jak i nie musisz inwestowa w obligacje Skarbu Pa stwa
czy IKE. Moesz np. swoje oszczdnoci umieszcza na lokatach i bez
ryzyka, jakie jednak istnieje w przypadku IKE prowadzonych przez
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, korzysta z dobrodziejstw
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procentu skadanego. Masz te moliwo podejmowania wikszego ryzyka i inwestowania tych kwot w akcje. Kwoty odkadane w ramach OSS moesz dowolnie dzieli z przeznaczeniem na róne cele.
Ten, o którym tu mówimy, ma Ci tylko uzmysowi potg systematycznego oszczdzania. Pamitaj jednak o jednym — wielkie

oszczdnoci powstaj z drobnych kwot.
Musisz take mie wiadomo, e Twoje dochody s ograniczone, co zmusza Ci do podejmowania przemylanych i wywaonych
decyzji dotyczcych ich wydatkowania. Znasz zapewne bajk Ezopa
o beztroskim wierszczu i pracowitej mrówce. adn miar nie powiniene bra przykadu ze wierszcza z tej bajki. OSS ma by zasad, której bdziesz przestrzega przez cae ycie. Im wczeniej wyksztacisz w sobie nawyk systematycznego oszczdzania, tym lepiej.

Czy i jak moesz zredukowa swoje wydatki
Wiem, wielokrotnie próbowae racjonalizowa swoje wydatki i zawsze dochodzie do tego samego wniosku — przy moich dochodach
to niewykonalne, nie da si tu niczego ograniczy.
Czy rzeczywicie?
Popatrzmy na kilka sytuacji, które z ca pewnoci mog sta si
Twoim udziaem (jeli ju Ci nie dotycz), i postarajmy si znale
narzdzia chronice Twój portfel przed nadmiernym wychudzeniem.
Przyjrzymy si zatem wydatkom na prd, ogrzewanie, wod — sowem, wydatkom na media. Obejrzymy wydatki na komunikacj (dojazd do pracy). Zobaczymy, czy mona nieco oszczdzi na przyjemnociach, nie rezygnujc z nich. Poszukamy odpowiedzi na pytanie,
jak obniy rachunki za dokonywane zakupy i nie da si zwie reklamie. Zastanowimy si, co zrobi, by paci mniej za usugi bankowe, a take czy i w jakim zakresie pomoc ssiedzka moe obniy
nasze domowe wydatki.
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