6 μυστικά για να κάνεις οικονομία
Δώσε μια ανάσα στα οικονομικά σου ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές
Γράφει:Κέλλυ Δεσύπρη

Αν ανήκεις στην κατηγορία των γυναικών που βλέπουν τα οικονομικά τους να παίρνουν την κάτω
βόλτα, και τα χρέη τους την…πάνω, βεβαιώσου ότι δεν πέφτεις σε παγίδες. Τα παρακάτω μυστικά θα
βελτιώσουν τα οικονομικά σου τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και στο μέλλον.
Διπλασίασε την ελάχιστη πληρωμή στις κάρτες σου

Σύμφωνα με έρευνες μια μικρή αύξηση στην ελάχιστη πληρωμή της πιστωτικής σου κάρτας θα σε
κάνει να πληρώσεις ακόμα περισσότερα χρήματα και άρα να ξεχρεώσεις σε λιγότερο χρόνο. Έτσι την
επόμενη φορά που η τράπεζα θα ορίσει ένα ελάχιστο ποσό αποπληρωμής 50 ευρώ, εσύ δώσε 100.
Ξέχνα τα οικονομικά των φίλων σου

Όταν νιώθεις πως όλοι υποφέρουν τις ίδιες δυσκολίες στα οικονομικά τους, τέινεις να μην τα
αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα. Όσο συνηθισμένο κι αν φαίνεται, το να έχεις χρέος από πιστωτικές
κάρτες, δεν είναι φυσιολογικό. Μην επαναπαύεσαι στη σκέψη πως όλοι είναι στην ίδια κατάσταση.
Επίλεξε έξυπνα τις κάρτες σου

Μπορεί οι πιστωτικές κάρτες με διάφορα bonus να αποτελούν πειρασμό, αλλά συχνά έχουν πολύ

μεγαλύτερο τόκο απ’ όσο αξίζουν. Αν πληρώνεις ολόκληρο το ποσό τους κάθε μήνα, τότε διάλεξε τες
άφοβα, αλλά αν όχι, επέλεξε κάποια κάρτα με χαμηλότερο τόκο.

Χρησιμοποίησε την τεχνολογία

Για τα πάντα πλέον υπάρχει μια εφαρμογή! Εκμεταλλεύσου το και ψάξε για εφαρμογές που θα σε
βοηθήσουν να υπολογίσεις με ακρίβεια τα έσοδα και τα έξοδά σου. Μια καλή επιλογή για iphone είναι
η εφαρμογή iΠαραδάκι αφού κρατάει στατιστικά στοιχεία των κινήσεών σας, καθώς και αναλυτικές
λίστες εξόδων.
Προνόησε από τώρα για το μέλλον

Μπορεί να σου φαίνεται πολύ νωρίς αλλά η καλύτερη εποχή για να ξεκινήσεις να αποταμιεύεις
χρήματα για τη συνταξιοδότησή σου είναι κάπου στην τρίτη δεκαετία της ζωής σου. Άνοιξε έναν
αποταμιευτικό λογαριασμό, ακόμα και με ελάχιστα χρήματα έτσι ώστε να συσσωρεύουν τόκους.

Ζήτησε την βοήθεια ειδικού

Δυστυχώς, αν το χρέος σου είναι σε τέτοιο σημείο που δεν μπορείς να το διαχειριστείς, ζήτησε τη
βοήθεια κάποιου πριν να είναι αργά. Αν το μηνιαίο σου χρέος ξεπερνά το μισό του εισοδήματός σου,
μίλησε σε κάποιον ειδικό όσο πιο νωρίς γίνεται.
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