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IV. Gazdasági szocializáció

Mindenkiben élnek hiedelmek, előítéletek, feltételezések mindennel, így a pénzzel kapcsolatban
is. E hhez először elsősorban a családból, a szűkebb környezetünkből, a számunkra fontos
személyektől kapunk mintákat, ezek melle  az oktatási intézményekből, a médiából, a
társadalomból, a minket körülvevő tágabb világból is érkeznek információk.

M eghatározás

A  szocializáció – „belenövés”, beilleszkedés, beletanulás a társadalomba.
E nnek a folyamatnak része a gazdasági szocializáció, ami a gazdasági
fogalmak és eszközök használatának elsajátítását jelenti elsősorban o honról
hozo  „minták” alapján. (H unyady, 2003)

A gazdasági fogalmak megértése milyen fejlődési szabályszerűségeket mutat?
Hogyan válnak résztvevőivé a gyerekek a gazdasági folyamatoknak, milyen mechaniz-
musok segítik ebben a gyerekeket és szüleiket?
Milyen módon öröklődik a szülők gazdasági gondolkodása, viselkedése?

S okan úgy vesszük át szüleink pénzzel kapcsolatos szemléletét, hogy észre sem vesszük, mások
pedig erőteljesen szembeszállnak ezekkel a szülői mintákkal, megfogadva, hogy soha nem
lesznek olyanok, mint garasoskodó apjuk, vagy mint költekező anyjuk (Mellan, 1997).

P élda
„A szüleimtől azt lá am és a mai napig is tapasztalom, hogy máról-holnapra élnek. A
boltból hitelre vásárolnak, és a nyugdíjukból fizetik ki. Nálam a pénz kifolyik a kezemből
úgy jelenik meg, hogy A vagy B  hitelem van és 150 000 F t-os hitelkeretem felhasz-
nálásával oldom meg a család megélhetését. Görgetem magam elő  az adósságot, s még
a szüleimnek is kölcsönadok a semmiből. Mindig eszembe jut – apukám beteg, a szüleim
idősek, s temetésre vagy orvosi ellátásra sincs pénzük – hogy hogyan lesz majd, ha gond
adódik?”

K övetkeztetés

A  gazdasági fogalm ak és jelenségek m egértése az életkorral fejlődik, a fejlődés
iránya a szociális helyze ől, a családon belüli szem léle ől is függ. N agyon fontos,
hogy tudatosuljon B enned, hogy Te m it lá ál ezen a téren a szüleidtől, s m ind-
ebből m it szeretnél „továbbvinni”, s m itől szeretnél m egszabadulni, m ert úgy ér-
zed, hogy nem  szolgálja a Te szem élyes jövődet.
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