Inflacja szaleje, coraz bardziej zaciskamy pasa i przestajemy
kupować
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Po częściowym zażegnaniu finansowego kryzysu spowodowanego pandemią nadszedł
kolejny kryzys związany z inflacją. Ceny w sklepach są coraz wyższe i będą rosnąć.

Inflacja będzie nadal rosła i uderzy nas po kieszeniach
Poziom inflacji w Polsce dobija do prawie 7%, a na początku roku może osiągnąć 8%. Bardzo
prawdopodobny jest scenariusz, że już w niedługim czasie sięgniemy do poziomu 10% inflacji, jak
miało to miejsce w 2020 roku. Rosnąca inflacja oznacza jednocześnie spadek wartości pieniądza –
najprościej rzecz ujmując, za tę samą kwotę będziemy mogli kupić znacznie mniej. Nie ma chyba
osoby, której rosnąca inflacja nie uderzy po kieszeni. Ze wzrostem cen mamy do czynienia w
zasadzie wszyscy – rosną zarówno ceny towarów, jak i usług. Litr benzyny kosztuje już prawie 6 zł, a
warzywa podrożały o 20-50%.

Już teraz kupujemy coraz tańsze produkty
Już ponad 50% kupujących deklaruje zmniejszenie wielkości swoich zakupów, wybór tańszych
produktów i częstsze korzystanie z promocji. Z badania GFK wynika, że aż 2/3 osób szukających
oszczędności wstrzymuje się od kupowania zbędnych rzeczy. Zewsząd dochodzą do nas informacje o
szalejących cenach i scenariuszu, który może się ziścić już za kilka tygodni lub miesięcy, a który

zakłada, że ceny w sklepach będą tak wysokie, że mało kogo będzie stać na życie na takim poziomie,
jak miało to miejsce przed wzrostem inflacji.
Ostrożne decyzje zakupowe nie powinny nikogo dziwić. Drastyczny wzrost cen skłania nas
wszystkich do zastanowienia, jak będzie wyglądała nasza finansowa przyszłość. Obecnie
oszczędności topnieją nam dosłownie w oczach, a wiele dobór, które jeszcze jakiś czas temu były w
zasięgu naszej ręki, teraz wydają nam się już tylko marzeniem, na które jeszcze długo trzeba będzie
poczekać. W najgorszej sytuacji są gospodarstwa domowe osiągające najniższe dochody. W ich
przypadku wzrost cen o kilka procent może powodować nawet trudność związania końca z końcem,
nie mówiąc już o ważniejszych inwestycjach. Czasami niektóre wydatki nie mogą poczekać, a przez
brak zdolności kredytowej finansowanie inwestycji z kredytów jest niemożliwe.

Łatanie domowego budżetu pożyczką na dowód
Z dużym prawdopodobieństwem wiele gospodarstw domowych będzie musiało przeczekać okres
szalejącej inflacji poprzez wspomaganie się zewnętrznym finansowaniem z pożyczek pozabankowych.
Obecnie trudno jest oczekiwać prywatnych pożyczek od rodziny lub przyjaciół, dlatego że każdy z
nas i naszych bliskich zmaga się z tak samo trudną sytuacją. Dla wielu wyjściem może być
wnioskowanie o szybkie pożyczki na dowód z 7pozyczki.pl/pozyczki-na-dowod, a pozyskane z nich
pieniądze zostaną spożytkowane na bieżące zakupy spożywcze, uregulowanie rachunków, naprawę
samochodu czy inne pilne wydatki.

Jak wziąć pożyczkę, żeby nie żałować?
W dobie szalejącej inflacji możliwość wzięcia pożyczki na dowód jest z jednej strony budująca, ale z
drugiej obwarowana obawami. Pożyczkobiorca musi zawsze mierzyć swoje siły na zamiary.
Niezbędne jest precyzyjne porównanie ofert pożyczek przy użyciu rankingu prezentującego aktualne
warunki poszczególnych ofert i oczywiście rozsądne określenie zarówno kwoty, jak i terminu spłaty
pożyczki. Być może lepszym rozwiązaniem będzie zakup niektórych towarów jeszcze, teraz gdy ceny
nie są maksymalnie wywindowane. Z niektórymi zakupami natomiast lepiej będzie poczekać do
noworocznych wyprzedaży i jednocześnie do następnej wypłaty.

Jak pożyczać i wydawać, kiedy inflacja szaleje?
Pożyczanie i wydawania w czasach, kiedy wzrost inflacji jest tak dynamiczny, jak obecnie, może być
trudne szczególnie dla młodych ludzi, którzy nie mieli jeszcze możliwości zapoznać się z przebiegiem
oraz konsekwencjami takiej sytuacji i to ta grupa powinna być szczególnie ostrożna. W tym trudnym
czasie warto postawić na oszczędzanie i pożyczać tylko wtedy, kiedy mamy absolutną pewność, że
warunki pożyczki na dowód są na tyle korzystne, że nie będziemy mieli problemu w jej spłacie.
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