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Jak zacząć oszczędzać?
Zanim rzucisz się w wir rynków ﬁnansowych, przyjrzyj się swojemu budżetowi. Zdziwisz się, jak wiele w ten sposób
oszczędzisz.

Koniecznie spisuj swoje wydatki
Tak, kartka i długopis to czasem najlepsza „lokata” (dla bardziej zaawansowanych – formularz w Excelu ;) ). Ile razy
zastanawiałeś się, co stało się z ostatnią wypłatą? Pieniądze mają zadziwiającą zdolność do ulatniania się,
zwłaszcza, gdy się ich nie pilnuje.
Ja stosuję następujący sposób – w arkuszu kalkulacyjnym mam po jednej stronie wynotowane wszystkie źródła
dochodu / zasoby („plusy”), a więc pensję, dochód z wynajmu miejsca postojowego, lokaty i odsetki z nich,
pieniądze trzymane po prostu w portfelu, etc. Po drugiej stronie są „minusy” – wszystkie moje stałe wydatki: opłaty
do wspólnoty mieszkaniowej, prąd, Internet, rachunki telefoniczne, ratę kredytu, wydatki na życie, itd. Oblicz, jakiej
kwoty potrzebujesz codziennie na wydatki typu jedzenie, przemnóż przez ilość dni w miesiącu i na bieżąco
kontroluj, czy trzymasz się planu.

Nie daj się zaskoczyć
Ile razy zdarzyło Ci się, że nagle spadł na Ciebie duży wydatek, np. ubezpieczenie samochodu? Wściekły musiałeś
wyłożyć pokaźną, rujnującą budżet sumkę. A przecież takie wydatki można przewidzieć.
Stworzyłeś, jak ja, arkusz kalkulacyjny ze swoim budżetem? Dodaj do niego nową zakładkę, powiedzmy „opłaty
stałe”. Płacisz 1200zł za OC? Odkładaj co miesiąc 100zł, będzie bolało o wiele mniej. Wypisz wszystkie tego typu
koszty. Możesz pokusić się też o stworzenie takich rubryk jak „wakacje”, czy „remont mieszkania” i regularnie
odkładać pieniądze na ten cel.

Przyjrzyj się swoim rachunkom
Płacisz za komórkę 70zł? Czas zmienić operatora! Za 39zł możesz mieć nielimitowane rozmowy, SMSy i 2GB
Internetu miesięcznie bez wiązania się z siecią wieloletnią umową. To 31zł zysku co miesiąc. Może Twój rachunek
za prąd jest zbyt wysoki, warto obniżyć cenę 1 kWh. Żeby zarobić tyle na lokacie o wartości 10 000zł, musiałaby
ona być oprocentowana na 4,6%*
* (oprocentowanie 0,046 x 10 000zł / 12 miesięcy) – 19% podatku Belki = 31,05zł zysku netto
A ile płacisz za Internet? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że więcej niż powinieneś! Sprawdź w sieci, np. tutaj ile
płacą inni i przyciśnij swojego operatora!
Warto sprawdzać oferty sieci komórkowych, dostawców Internetu, etc., pamiętać o kończących się umowach,
pilnować okresów wypowiedzenia.
Oszczędzaj!
Masz nadwyżkę? Załóż w swoim budżecie pozycję „oszczędności”, wrzucaj tam co miesiąc regularną kwotę. Nie da

się ukryć, że „luźne” pieniądze palą dziurę w kieszeni – dlatego będziemy trzymali je na lokatach ;).
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