Rentier din dobândă? Ai nevoie de multe zerouri la suma din cont!

Câți n-am visat să trăim relaxațipe seama dobânzilor bancare...
Neajunsul principal este că dobânda aferentă depozitului reprezintă,
în majoritatea cazurilor, doar o umbrelă de protecție la inflație,
pentru că economiile tale să nu se deprecieze prea mult. Ca să
trăiești însă din dobândă, chiar și modest, de pe o zi pe altă, ai
avea nevoie de un cont consistent în bancă.
Calculatorul de mai jos va ajută să aflați de câți bani aveți nevoie
pentru a trăi liniștit doar din dobânzi bancare. Introduceți două
elemente: valoarea cheltuielilor zilnice pe care o vizați (dacă nu
aveți o idee precisă puteți împărți suma lunară cheltuită la 30 sau
31) și dobânda real-pozitivă pe care o obțineți la bancă (dobândă
anualizată a depozitului din care se scade inflația ultimelor 12
luni). De exemplu, la cheltuieli zilnice de 50 de lei și o dobândă
real-pozitivă de 2% (la o inflație de 4%, dobânda bancară ar trebui să
fie de cel puțin 6%), contul din bancă ar trebui să conțină 912.500
lei. Pentru cheltuieli mai modeste-să spunem 10 lei pe zi și o dobândă
real-pozitivă de 1,5% - ar trebui să aveți puși deoparte în bancă
“doar” 243.333 lei. Sume mai rezonabile s-ar obține în cazul unor
dobânzi real-pozitive mai mari. Un astfel de caz l-am întâlnit în
prima parte a lui 2009, generozitatea băncilor fiind stimulată de
criza financiară și lipsa de lichidități, randamentele ajungând până
în zonă unor dobânzi de două cifre.
Și încă un amănunt: cum inflația oficială se calculează pe bază unui
coș de consum ce reprezintă media la nivel național, creșterea
prețurilor diferă în funcție de zonă unde locuiți: locuitorii din
urban sunt protejați cel mai puțin împotrivă creșterii prețurilor,
dobânda la termen pe care o primesc având doar rolul de a atenua
efectul creșterii acestora, în timp ce în zonă rurală, unde consumul
se face pe alte coordonate (de multe ori din gospodăria proprie),
dobânda bancară poate oferi câștiguri palpabile raportat la inflație.
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