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„The worst mistake in the history of human race”

adoption of agriculture, supposedly 
our most decisive step toward a 

better life, was in many ways a 
catastrophe from which we have 

never recovered

Jared Diamond



łowcy i zbieracze



Ile pracy?



∎"Why should we, 
when there are so 
many mongongo nuts 
in the world?"



rolnictwo

∎ złe dla zdrowia (dieta)

∎ ryzyko głodu

∎ społeczeństwa żyjące w dużych 

skupiskach

∎ podział na klasy społeczne

∎ nierówności pomiędzy płciami



John Maynard 
Keynes

∎Economic Possibilities for our Grandchildren
(1930)



Przewidywania 
Keynes’a

W roku 2030 nie będzie wzrostu gospodarczego
a niezbędna do wykonania ilość pracy spadnie 

do zera.
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Godziny 
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GDP versus well-being



Easterlin paradoks 



OECD better life 
index

https://www.oecdbetterlifeindex.org/


Happy planet 
index

https://happyplanetindex.org/hpi/


World Happiness
report 2022

https://worldhappiness.report/ed/2022/happiness-benevolence-and-trust-during-covid-19-and-beyond/#ranking-of-happiness-2019-2021
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Klątwa 
wygranej?



„Wygranie na loterii to 
najgorsza rzecz, jaka mi się
przytrafiła”.



∎Presja rozsądnego gospodarowania

∎Praca, czyli teraz mi to lotto

∎Niedojrzałość



Czy warto więc 
grać na loterii?
∎Tak, większość osób jest bardziej zadowolona z życia



Pieniądz jest środkiem





Bez środka Ze środkiem

Lekka praca Lody waniliowe 60 pkt. – lody 

waniliowe

Ciężka praca Lody pistacjowe 100 pkt. – lody 

pistacjowe



Nie porównuj się



Porównania 
∎1976 – wynagrodzenie CEO’s = 36 
x średnia płaca

∎1993 - 131
∎2008 – 369
∎2020 -351



Nie mają a są szczęśliwi



Amisze





Skala 1-7, 
1 - „nie jestem zadowolony z mojego życia”
7 - „jestem całkowicie zadowolony”

1 2 76543

2.8
Bezdomni w 

Kalkucie 

5.8 
Amerykańscy 

multimilionerzy

5.8 
Masaje z Kenii

5.8 
Inuici z Grenlandii



Czy 
pieniądze 
dają
szczęście?



błąd przeceniania



Czy pieniądze dają
szczęście?

👉 kupowanie czasu (Whillans et al. 2017)



Czy pieniądze dają
szczęście?

👉 kupowanie doświadczeń



Czy pieniądze dają
szczęście?

👉 dawanie innym



Pieniądze –perspektywa indywidualna

∎Bogactwo zwiększa szczęście, kiedy pozwala 
wyjść z biedy i przejść do klasy średniej, a 
potem jego wzrost nie ma już znaczenia



∎Dopóty wspaniale jest mieć pieniądze, 

dopóki nie zagubi się mądrości 
dostrzegania rzeczy, 

których nie można za nie kupić.

Salvador Dali 
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