INVESTING IN YOURSELF EXPLAINED IN ONE MINUTE
BY ONE MINUTE ECONOMICS
Як вам варто інвестувати відносно малу суму? Це звичне явище (букв: сценарій), тому що

How should you invest a relatively small amount? It's a common scenario because,
цілком відверто, багато людей просто не мають так вже й багато відкладених грошей.

quite frankly, a lot of people just don't have all that much money set aside.
Ви можете прочитати тонну* книжок по власних фінансах про диверсифікацію та

You can read a metric tonne of personal finance books about diversification and
аналіз активів,

але врешті-решт, якщо у вас є тільки,

скажімо тисяча доларів

asset analysis, but at the end of the day, if you only have, let's say a 1000 dollars
для інвестицій, більшість з того, що ви тільки-но прочитали, не можна використати з толком.

to invest, most of the stuff you just read cannot be put to good use.
Якщо сума, яку ви відклали, якраз і не є величезною, подумайте про інвестування в себе.

If the amount you’ve set aside isn't exactly huge, consider investing in yourself.
І так,

інвестувати в себе не означає

купити новесенький телевізор чи гаджет.

And
investing in yourself doesn't mean buying a brand new TV or gadget.
ІІ Іnow,
т
Натомість, це означає інвестувати у будь-що, чим ви зараз займаєтеся, щоб заробляти,

Instead, it means investing in whatever it is you currently do to make money,
таким чином, так, ви вгадали, щоб заробляти більше. Якщо ви фотограф, це може означати

so that, you've guessed it, you make more. If you're a photographer, this can mean
купівлю кращої камери, якщо ви атлет, це може означати купівлю тренувального інвентаря,

buying a better camera, if you're an athlete, it can mean buying training equipment,
якщо ви програміст,

це може означати запис на нові курси і так далі.

if you're a programmer, it can mean signing up for new courses and so on.
metric tonne – метрична тонна
(1000 кг, тобто звична тонна)
brand new – новесенький (словом
brand наголошуємо на новизні)

at the end of the day – (ідіома) врешті-решт, зрештою
to put to good use – (ідіома) використати з толком
to consider – обдумати, обміркувати,
розглянути певний варіант чогось

Припустімо, що ви заробляєте 30 доларів за годину як програміст, і маєте 2000 доларів для

Let's assume you earn 30 dollars per hour as a programmer and have $2,000 to
інвестицій. Ви можете інвестувати в акції і генерувати 10 відсотків щорічно, якщо пощастить.

invest. You can invest in stocks and generate ten percent yearly if you're lucky.
Тож 200 доларів. Але чому б не інвестувати в якісь навчальні програми, які дають вам змогу

So 200 dollars. But why not invest in some training programs which enable you to
стати кращим програмістом

натомість. Припустімо, що ви зможете заробляти 35

become a better programmer instead. Let's assume you'd end up earning 35
доларів за годину, замість 30, після закінчення навчання.

dollars per hour instead of 30 after your training is over.

generate – генерувати,
плодити, породжувати

Якщо ви щоденно працюєте 8 годин з понеділка по п’ятницю, ви заробите додаткових 40

If you work eight hours daily Monday to Friday you'll earn an extra forty
доларів за день, що означає 200 доларів за тиждень.

Іншими словами, ви б заробили

dollars per day, which is two hundred dollars per week. In other words, you'd earn
стільки додаткового доходу за один тиждень після інвестиції в себе, скільки б ви (змогли)

as much additional income in one week after investing in yourself, as you would
після одного року інвестицій в акції.

Просто щось, над чим варто задуматися.

after one year of investing in stocks. Just something to think about.

