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77% iedzīvotāju atvaļinājuma laikā atļaujas lielākus tēriņus nekā plānots
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) nebanku kreditēšanas
nozares pārskata datiem, pērn augustā bija novērojams lielākais iedzīvotāju
pieprasījums pēc nebanku kredītiem, kad kopējais jaunu kredītu izsniegšanas apjoms
sasniedza 57,22 miljonus eiro. PTAC lēš, ka nebanku kredītu apjoma pieaugums
augustā varētu būt saistīts ar atvaļinājuma laiku un gatavošanos jaunajam mācību
gadam. To apliecina arī PTAC veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti - 77%
iedzīvotāju atvaļinājuma laikā atļaujas lielākus tēriņus nekā plānots, bet 34% atzīst,
ka pēc atvaļinājuma saskaras ar finanšu grūtībām.
PTAC aptaujā secināts, ka 77% iedzīvotāju atvaļinājuma laikā atļaujas tērēt vairāk nekā
plānots. Galvenokārt, papildus finanšu avoti nepieciešami gan ceļojuma plānošanai, gan
izdevumiem ceļojuma laikā. Aptaujā secināts, ka visbiežāk aizņēmums izmantots
lidmašīnas, kuģa, autobusa u.c. transporta biļešu iegādei (42%) pirms ceļojuma, vai
ceļojuma laikā personīgiem tēriņiem (41%), kā arī viesnīcas, apartamentu un dzīvokļa īrei
(35%), kā arī ekskursiju iegādei (21%) un neparedzētiem izdevumiem (20%). Vienlaikus
34% aptaujāto atzīst, ka pēc atvaļinājuma ir saskārušies ar finanšu grūtībām ikmēneša
izdevumu segšanai , bet 11% norāda, ka ir spiesti aizņemties finanšu līdzekļus no aizdevēja
vai radiem un draugiem, lai spētu segt savas ikmēneša finanšu saistības pēc atvaļinājuma.
Kā norāda PTAC direktore Baiba Vītoliņa, strauji augošais Latvijas iedzīvotāju
kredītsaistību apjoms liecina par sabiedrības zemo finanšu pratību. “Iedzīvotāji pēc būtības
vēlas dzīvot šeit un tagad, iegādāties to, ko vēlas un ceļot, kad vēlas. Kredīts pēc būtības ir
iespēja iegādāties sen kārotu preci vai pakalpojumu uzreiz, taču lēmumam par tā
izmantošanu vajadzību apmierināšanai ir jābūt racionālam un izsvērtam, atbilstoši
iedzīvotāju kredītspējai, tāpat jānoskaidro atmaksas nosacījumi. Lielai daļai nebanku
kredītu atmaksas summa ir jāatdod vienā maksājumā vai ir jārēķinās ar papildu
izdevumiem kredīta atmaksai. Nespēja savlaicīgi veikt atmaksu ir iemesls, kredīta atmaksas
pagarināšanai, kā rezultātā šī kredītsaistību cilpa uz kakla var palikt uz gadiem. Tādēļ
PTAC aicina plānot savas finanses atbildīgi, plānot savu budžetu ilgtermiņā un rūpīgi
izvērtēt nepieciešamību aizņemties.”
Ar mērķi izglītot sabiedrību finanšu pratībā PTAC īsteno informatīvi izglītojošu kampaņu
“Atbildīga aizņemšanās - redzi parādam cauri!” ar mērķi vērst iedzīvotāju uzmanību uz
atbildīgu aizņemšanos un veicināt sabiedrības finanšu pratību.
Kampaņas ietvaros PTAC izstrādājis izglītojošus materiālus, kur apkopota informācija par
kreditēšanas instrumentiem un to piemērotību dažādu vajadzību apmierināšanai
nepieciešamības gadījumā, kā arī izstrādājis padomu karti kredītņēmējiem, kam radušās
problēmas ar parādu atmaksu.
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PTAC iedzīvotāju aptauja tika īstenota š.g. jūlijā interneta vidē, aptaujā piedalījās 1007
Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18-74 gadiem, runājoši latviešu un krievu valodā.
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