
Pénz és boldogság

Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok

Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 9. osztályosok számára

II. Pénz és erkölcs

Azok az emberek hajlandóak sokat, vagy mindent megtenni a pénzért – így az azon keresztül
megszerezhető – dolgokért, akik számára a hatalom és presztízs különleges értékkel bír.

P élda
B iztosan ismersz Te is olyan embert, aki állandóan villogni akar az új mobiltelefonjával,
vagy ruhájával stb. E nnek számos oka lehet. P éldául az o honról hozo  téves minta, a
kitörni vágyás szándéka, valamilyen kisebbrendűségi érzés, amit ellensúlyozni akar stb.

E se anulmány

Nem feltétlenül a külsőségek vagy a gazdagság az, ami mia  jól érzi magát az ember a
bőrében. Kutatások bizonyítják, hogy a gazdagok néha boldogtalanabbak, mint az
alacsony életszínvonalon élő emberek, pusztán azért, mert még hatalmasabbak és
gazdagabbak szeretnének lenni.

A túlzo an erkölcsös emberek  a pénzben általában a gonoszt és a hatalmat
látják, ami erősen megkérdőjelezhető.

A közgazdászok és a politikusok  a pénzt szorosan kapcsolják az eredmé-
nyekhez, tisztelethez/önbecsüléshez és a hatalomhoz.

Akiknek alacsonyabb elvárásaik vannak a pénzzel kapcsolatban  inkább élnek
boldogabb, stresszmentesebb életet.

A magasabb jövedelemmel rendelkező  emberek hajlamosabbak úgy vélekedni,
hogy a pénz az eredményességüket mutatja.

Az idősebbek  kevésbé látják a pénzt „gonosz” vagy „ártó” dolognak.

Akik pozitívan állnak a pénzhez, erős gazdasági és politikai értéket tulajdonítanak a pénznek,
de vallásos értékekkel nem hozzák összefüggésbe. Ők az idősebbek közül kerülnek ki, kisebb
mértékű elégedetlenséggel és fizetéssel.

 

M eghatározás

A  pénz boldogságra gyakorolt hatása a jórészt a ól függ, hogy az embernek
mekkora a „másoknak való megfelelés igénye/(kényszere)”, illetve kikkel
hasonlítja össze magát (például M ark Z uckerberggel vagy egy hajléktalannal).

K övetkeztetés

A kiknél m agas a „m ásoknak m egfelelés igénye”, és folyam atosan összehason-
lítgatják m agukat m ásokkal, inkább értékelik a pénzt. S  ha van belőle bőven,
boldogabbak. H a azonban nincs „elég” (a szom széd fűje, m indig zöldebb…),
akkor boldogtalanabbak azoknál, m int akiket kevéssé érdekel, hogy m ások m it
gondolnak róluk. A kik tehát kevésbé akarnak m ásoknak m egfelelni, azok – m ajd
m indegy hogy m ennyi pénzük van –, általában boldogabbak.

Minden jog fenntartva! 
Jelen tananyagot vagy annak részét az O TP  Fáy András Alapítvány engedélye nélkül tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – közölni. 
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