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A economisi bani în România pare a fi o aspirație de domeniul SF-ului, deoarece mulți dintre
români abia abia își pot duce traiul de azi pe mâine din banii de salariu. Cu toate acestea,
pentru a evita îndatorarea la bănci, există mulți oameni care aleg să își pună câte un ban
deoparte pentru zile negre, iar în situația în care este absolut necesar un credit, rata să fie una
mai mică.

Și totuși, de ce nu se poate să economisim? Este doar vorba de salariile mici sau suntem și
mai darnici din fire, făcând achiziții inutile?

1. Ratele însumează mai mult de jumătate de salariu

Pentru cei care au deja rate la bancă pentru o locuință sau o mașină, posibilitatea de
economisire scade considerabil. Dacă ar fi să însumăm toate ratele, impozitele și taxele care ar
trebui achitate, am rămâne cu mai puțin de jumătate de salariu pentru cheltuieli zilnice, mâncare
și eventual ieșiri în oraș. Dacă îți mai dorești să și pleci în vacanță sau concediu, lucrurile se
complică și mai mult. În majoritatea cazurilor, nu vei avea bani de pus deoparte pentru vacanță,
iar în această situație cea mai la îndemână variantă este să accesezi site-ul www.creditam.r
o
iar acolo vei
găsi oferte de credite avantajoase pe care să le poți returna într-un timp foarte scurt.
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În acest fel, nu îți vei refuza nici bucuria de a petrece vacanța alături de cei dragi departe de
rutina zilnică și vei reuși să scapi destul de repede și de credit. O variantă foarte la îndemână
de credit este creditul rapid , care îți oferă avantajul de a accesa cea mai bună alternativă de
creditare, astfel putând să alegi varianta cea mai potrivită pentru tine.

2. Prețurile comparativ cu salariile sunt disproporționate

Prețurile pentru lucruri aparent neînsemnate cum ar fi benzina, mâncarea, hainele sunt
extrem de mari raportate la nivelul salarial din România. Astfel, ajungi să cheltui o avere pe
aceste lucruri și este aproape imposibil să mai rămâi și cu bani pe lângă, pe care să îi pui
deoparte. Tot ce poți să faci este să analizezi cu atenție pe ce dai banii, dacă sunt niște
cheltuieli absolut urgente și necesare, astfel încât să îți stabilești un buget lunar de cheltuieli din
care să poți rămâne și cu o mică sumă pe care sa o pui la economii.

3. Ne place tot ce e luxos și scump
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Cu siguranță te-ai întâlnit cu această formă de snobism, unde oamenii cumpără fix cele mai
scumpe lucruri doar pentru simplul fapt că sunt la modă, iar mai apoi se plâng ca nu mai au
bani nici pentru traiul de zi cu zi. Acest lucru se datorează unei lipse atât a educației financiare,
cât și a lipsei valorii lucrurilor. Trebuie să știi că nu întotdeauna cele mai scumpe lucuri sunt și
cele mai bune calitativ, iar dacă vei încerca să găsești o variantă satisfăcătoare din punct de
vedere al raportului calitate-preț, cu siguranță îți vor rămâne și ceva bani pe care să îi poți pune
deoparte.

Așadar, românii pot găsi diverse motive pentru imposibilitatea de a pune bani deoparte, de la
cele mai întemeiate până la cele mai banale. Cu toate acestea, important este să știm cât să ne
întindem cu cheltuielile inutile și să ne gândim de fiecare dată înainte să cumpărăm ceva dacă
lucrul respectiv chiar merită banii.
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