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Jak radzimy sobie z finansami w okresie świątecznym? Czy 500+ pomaga?
Święta za rogiem. Niezależnie od tego, czy spędzimy je w domu czy poza domem, zapotrzebowanie na
gotówkę w tym czasie mamy zdecydowanie większe. Najnowsze badanie YOLO S.A. pokazuje, że tylko 5%
badanych nie ma większych wydatków w tym okresie, a 1% badanych nie obchodzi Świąt w ogóle.
Najczęściej na przygotowania świąteczne wydajemy od 500 do 1.500 zł. Czy dajemy się zwariować?
Wydajemy za dużo? Jak na naszą kondycję finansową wpływa program 500+? Czy Polacy ratują się
pożyczkami?
Zdecydowanie

największe

wydatki w okresie świątecznym to
prezenty, jakimi obdarowujemy
najbliższych - wskazało na to aż
56% badanych. Drugim głównym
wydatkiem jest żywność - 35%.
Choć

Polacy

wybierają

coraz

wyjazd

częściej
rodzinny

zamiast tradycyjnie spędzonych
Świąt, to tylko 3% badanych osób
wskazało, że będzie to ich główny
wydatek.
Kwota, jaką respondenci planują wydać na przygotowania świąteczne to najczęściej kwota w przedziale 500-1.500
zł. Aż 33% badanych przeznaczy na przygotowania kwotę od 500 do 1.000 zł, natomiast 21% kwotę do 500 zł oraz
22% pomiędzy 1.000 a 1.500 zł. Rzadko, kto wyda na ten cel kwotę powyżej 3.000 zł - zaledwie 3% badanych.

33% badanych wskazało, że rządowy program 500+ nie jest wystarczający i nie pokryje wszystkich wydatków
okołoświątecznych, dlatego wciąż będą potrzebować wsparcia finansowego w postaci pożyczki. Finansowanie
wydatków świątecznych poprzez pożyczkę konsumencką zadeklarowało 38% badanych osób. 35% badanych
jeszcze nie podjęło decyzji, natomiast 27% uznało, że pożyczki nie będzie potrzebować.
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Na pytanie o kwotę planowanej pożyczki, 32% respondentów odpowiedziało, że jeszcze tego nie zaplanowali.
Część ankietowanych, tj. 13% zamierza pożyczyć kwotę od 1.000 do 1.500 zł, przedział kwotowy 1.500 -2.000 zł
wskazało niewiele mniej, gdyż 12% badanych. Małą kwotę, do 500 zł planuje pożyczyć zaledwie 6% badanych
osób.

Chociaż tylko nieliczni deklarują przeznaczenie kwoty powyżej 3.000 zł na wydatki świąteczne (zaledwie 3%), to
duża grupa (18%) wykazuje chęć wzięcia pożyczki w kwocie przewyższającej 3.000 zł. Oznacza to, że część
ankietowanych jest zainteresowana sfinansowaniem poprzez pożyczkę nie tylko wydatków związanych z okresem
świątecznym.

* Badanie zostało przeprowadzone przez YOLO S.A., spółkę udzielającą pożyczek konsumenckich do 10.000 zł.
Sprawdź www.yolo.pl

