Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok
Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 10. osztályosok számára

VI. Pénzügyi intelligencia
Az tekinthető pénzügyileg intelligensnek, aki annyi pénzt keres, amiből meg tudja a saját
maga számára teremteni minden téren a döntési szabadságot, saját maga és családja
egészségét, boldogságát és választási lehetőségét, s van elég szabad ideje magára és családjára.
Nem tekinthető magas pénzügyi intelligenciával rendelkezőnek az, aki halálra dolgozza magát
a pénzéért, hatalmas vagyont halmozo fel és most aggódással teli az élete az ingatlanárak
csökkenése mia , nem tud aludni, egészsége megkérdőjelezhető.

Meghatározás
A pénzügyi intelligencia nem azt jelenti, hogy ki mennyit keres, hanem azt,
hogy a megkerese pénzéből mennyit tud megtartani, s azt a saját céljainak
megfelelően használni, illetve a jövője érdekében tőkejövedelmet kialakítani, (a
pénze dolgozzon neki!) ezzel meg tudja-e teremteni belőle a saját biztonságát,
miközben jól érzi magát a bőrében.

A pénzügyi intelligencia összetevői
Annyi pénz keresünk, amennyire szükségünk van családunk jelenlegi és jövőbeli
szükségleteinek fedezésére, s amivel bánni is tudunk, nem okoz feszültséget bennünk.
Fontos, hogy olyan állást, vállalkozási lehetőséget keressünk magunknak, amiben ki tudunk
teljesedni, amit szeretünk!
Pénzünk megvédésének képessége a „pénzügyi ragadozóktól”.
Pénzügyi tájékozo ság javítása arra vonatkozóan, hogy mit tudok kezdeni a pénzemmel, hová tegyem, mibe fektessem be.
Pénzügyi tervezés Érdemes nyomon követni, hogy milyen bevételeink és kiadásaink
vannak, költségvetési-pénzügyi tervet készíteni rövid és hosszú távon, a pénzügyileg sikeres
emberek ezt mind megteszik! ő nehezíti a késleltetési képesség hiánya, a „most” hatalma
jelenség.
Hatástöbbszörözés Ha már van megtakaríto pénzünk, érdemes ﬁgyelni rá, hogy hol
tudjuk azt „dolgoztatni”.

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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