אז מה יצא לנו טוב ממשבר הקורונה?

מאמר מערכת

משבר הקורונה הגיע בהפתעה ,אנחנו רגילים כבר שנים לתופעה של שפעת בחורף ,אבל הפעם זה
היה שונה ,משהו שלא הכרנו ,בתחילה הייתה תחושה שזה בסין ,משהו רחוק שלא בדיוק קשור
אלינו ,אבל איך אומרים :אנחנו כפר גלובלי קטן ומהר מאוד זה הגיע כמעט לכל מקום בעולם.
אנחנו כבר שבועות סגורים בבתים ,שוק העבודה כמעט בקיפאון ,מעל מיליון ישראלים נמצאים
בחל"ת ,אז מה הטוב שאנחנו יכולים לקחת במצב הזה?
ריכזנו עבורכם  5טיפים בתחום הכלכלי שניתן לקחת מתקופת "משבר הקורונה"

טיפ ראשון – חיסכון ליום סגריר
אחד הטיפים החשובים ביותר בתחום התכנון הפיננסי שחייבים לייצר קרן על כל צרה שלא תבוא ,קרן
שתהייה נזילה ,שתאפשר לנו להמשיך ולהתנהל כלכלית לתקופה של חצי שנה ועד שנה.
מאות אלפי אזרחים איבדו את מקום עבודתם ,רבים מגיעים לקושי בתשלומים השוטפים כבר
מהחודש הראשון של הפסקת העבודה או ירידה בהכנסה ,קרן למצב חירום מאפשרת לכם להתנהל
מספר חודשים ועד שנה מבלי להגיע למצב של משבר.

טיפ שני – התנהלות כלכלית נבונה
בימים אלו שאנחנו יותר בבית ,זה הזמן לעשות "בדק בית כלכלי" ,על מה אנחנו מוציאים כסף ,מה
באמת נחוץ ,איך אנחנו יכולים להגביר את החיסכון ,כל אחד יכול לחסוך בין  10%ועד 20%
מההוצאות החודשיות .ומדובר בהמון כסף.
מה עושים? מתחילים מזה שעוברים על ההוצאות בשלושה חודשים האחרונים ,מכירים לעומק את
ההוצאות שלכם ,ומחלקים את ההוצאות לכאלו שהן חובה ,לאלו שהן חשובות ולסיום את אלו שניתן
לקצץ – תתפלאו לגלות כמה באמת אפשר לחסוך.

טיפ שלישי – מתייעלים בעבודה
משבר הקורונה הכיר לנו את המערכות לחיבור מרחוק ,חלק גדול מהאנשים מקיימים ישיבות ופגישות
מכירה עם לקוחות ונוסעים קילומטרים רבים ביום ,שימוש מושכל ( היכן שצריך ונכון ) במערכות
דוגמאת הזום ( )zoomעשוי לייצר לנו חיסכון גדול ,היתרון שכבר כולם מכירים ויודעים איך להשתמש
במערכת ,תנסו לראות איך אתם מעבירים חלק מהפעילות שלכם לפעילות מרחוק ,תרוויחו המון זמן,
דלק ,תהיו יעילים וממוקדים.

טיפ רביעי – לומדים מרחוק
�
כמות פגישות והדרכות בזום שעברנו הספיקה לנו להרבה שנים �
אבל ברצינות ,אנחנו יכולים לשפר לא מעט מיומנויות באמצעות לימודים מרחוק ,רכישת קורסים
דיגיטליים מאפשר לנו ללמוד תחומים בהם אנחנו רוצים להשתפר ,למידה מרחוק מאפשרת לנו
ללמוד בזמן ובשעות שמתאים לכם ,ולא פחות חשוב לחסוך לא מעט כסף ( עלות קורסים דיגיטליים
זול משמעותית ממפגשי למידה פיזיים)

טיפ חמישי – אל תטלטלו את הכסף שלכם
בתקופה האחרונה אנחנו עדים לעצבנות רבה בשוק ההון ,משבר ו"יורוס הקורונה" בתוספת מחירי
הדלק מייצרים עצבנות בשווקים ,זה הזמן לגלות ניהול אחראי ורגוע של הכסף שלכם.
הניסיון של רבים מאיתנו לתזמן את השוק לא מצליחה וגורמת ללא מעט הפסדים בסופו של יום .אם
מדובר בכספים לתקופה לטווח ארוך ,פשוט תניחו להם ,כמו שהם ירדו כך הם יעלו בסופו של יום ,גם
אם ייקח מספר חודשים או מספר שנים ,השוק מתקן את עצמו וחוזר לצמיחה.
לעומת זאת כספים לטווח קצר היו צריכים להיות מראש במסלולים סולידיים ,אם הם מושקעים ברמת
סיכון גבוה יותר ,נסו להמתין להתאוששות השוק כדי לא לקבע את ההפסדים שכבר נוצרו בתיק.

לסיכום ,הפיקו מהתקופה את הטוב ביותר שניתן ,קחו מפסק הזמן שנכפה עלינו במרוץ היום יומי,
החלטות ומעשים שיסיעו להתנהלות כלכלית נכונה יותר ,יותר רוגע ופחות לחצים.

ועוד נראה ימים טובים מאלה....

