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Ekonomia behawioralna
jako nowy nurt ekonomii – zarys problematyki
Tomasz Zalega*
Ekonomia behawioralna jest szybko rozwijajÈcym siÚ nurtem wspóïczesnej ekonomii, powiÈzanym z badaniami empirycznymi i eksperymentalnymi. WyróĝniajÈcÈ siÚ cechÈ ekonomii
behawioralnej jest jej interdyscyplinarnoĂÊ. Obserwacja podmiotów wymaga badañ psychologicznych i socjologicznych, a budowanie teorii behawioralnych integracji – wiedzy pïynÈcej
zbnauk spoïecznych. Wymaga to od ekonomistów nie tylko poszerzenia obszaru zainteresowañ,
lecz takĝe zerwania z zaïoĝeniem racjonalnoĂci podmiotów. Ekonomia behawioralna oznacza wiÚc wyjĂcie poza wÈskie granice narzucone przez koncepcjÚ homo oeconomicus. Celem
artykuïu jest przybliĝenie dokonañ ekonomii behawioralnej. Zagadnienia przedstawione
wbopracowaniu nie opisujÈ caïego jej spektrum, a jedynie wybrane elementy. W pierwszej czÚĂci tekstu skupiono siÚ na zwiÈzkach ekonomii z psychologiÈ oraz genezie, pojÚciu i cechach
ekonomii behawioralnej. W dalszej czÚĂci artykuïu mówiono najwaĝniejsze zarzuty wobec
podejĂcia behawioralnego w ekonomii, a takĝe przedstawiono behawioryzm w innych nurtach
ekonomii. Waĝniejsze wnioski koñczÈ niniejsze opracowanie.
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Behavioural Economics as a New Trend in Economics – An Overview
Behavioural economics is a fast developing field in modern economics and is associated with
empirical and experimental studies. A distinct characteristic of behavioural economics is its
multidisciplinary nature. The observation of subjects requires psychological and sociological
research, and, in order to define behavioural theories, it is necessary to integrate the knowledge
developed within social sciences. Hence, economists must not only extend their area of
interest, but also abandon the assumption about rational individuals. Behavioural economics
thus goes beyond the narrow limits imposed by the homo economicus concept. This article
aims to present the achievements of behavioural economics. The issues presented in this study
do not describe the whole range of behavioural economics, but only refer to selected elements.
The first part focuses on the relationship between economics and psychology, and the origins,
concept and characteristics of behavioural economics. Further, the most important objections
against the behavioural approach to economics are discussed, together with behaviourism in
other trends in economics. Finally, major conclusions end this study.
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1. Wprowadzenie
Ekonomia behawioralna jest jednym
zbnajintensywniej rozwijajÈcych siÚ kierunków we wspóïczesnej ekonomii, i najsilniej
powiÈzanym z badaniami empirycznymi
ibeksperymentami. Wspóïczesna ekonomia
od czasów Adama Smitha oparta jest na
koncepcji racjonalnych wyborów dokonywanych przez podmioty gospodarujÈce,
które dÈĝÈ do maksymalizacji korzyĂci
ekonomicznych. Zaïoĝenie o racjonalnoĂci
konsumenta oznacza postÚpowanie polegajÈce na dokonywaniu wyborów zgodnie
z uporzÈdkowanym zbiorem preferencji,
co do których przyjmuje siÚ, ĝe sÈ zupeïnie tranzytywne (przenoĂne) i nastÚpujÈ
wb warunkach doskonaïego poinformowania oraz zerowych kosztów informacji.
Zaïoĝenie homo oeconomicus jest typowym
elementem nie tylko klasycznych teorii
ekonomicznych, ale i tych wywodzÈcych siÚ
zb nurtu neoklasycznego. Naleĝy wszakĝe
pamiÚtaÊ, ĝe uĝytecznoĂÊ tego modelu,
jakkolwiek upraszczajÈca strukturÚ dziaïañ
ludzkich, polega na moĝliwoĂci stosowania racjonalnoĂci wyjaĂnieñ i przewidywañ
jednostek funkcjonujÈcych w sferze ĝycia
gospodarczego, poprzez formuïowanie
teoretycznych uogólnieñ oraz ïatwoĂÊ konstruowania modeli z racjonalnymi ibpozbawionymi uczuÊ podmiotami, góruje nad
budowaniem trudniejszych modeli zbquasiracjonalnymi podmiotami (Thaler, 2000,
s.b120). Ewolucja i postÚp, jakie w ostatnich
czterech dekadach dokonaïy siÚ wbnaukach
ekonomicznych, dajÈ teoretyczne podstawy
do zmiany paradygmatu homo oeconomicus. Odchodzi siÚ bowiem od klasycznego
aksjomatu czïowieka racjonalnego na
rzecz czïowieka emocjonalnego. Zdaniem
K.bDopfera (2004, s. 177–178) dynamiczny
rozwój nauk neurologicznych, kognitywnych i behawioralnych przyczyniï siÚ do
wyïonienia homo sapiens oeconomicus jako
alternatywy dla klasycznego homo oeconomicus. Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe wspóï-
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czesny czïowiek gospodarujÈcy, z jednej
strony moĝe wykorzystywaÊ najnowsze osiÈgniÚcia nauki, w tym precyzjÚ nauk Ăcisïych,
sztucznÈ inteligencjÚ oraz matematycznÈ
optymalizacjÚ danych przy podejmowaniu
decyzji, z drugiej zaĂ – pozostajÈc czïowiekiem, nie moĝe wyzbyÊ siÚ swojej emocjonalnoĂci i tzw. czynnika ludzkiego w decyzjach ekonomicznych, który nie podlega
juĝ takiej prostej kwantyfikacji. Jak sïusznie twierdzÈ R. Nelson i S. Winter (2002,
s. 41), ekonomia behawioralna próbuje
wyjĂÊ poza wÈskie granice narzucone przez
koncepcjÚ homo oeconomicus, aby zasypaÊ
przepaĂÊ, która odseparowaïa ekonomiÚ
od pokrewnych nauk spoïecznych. Podobnego zdania sÈ C.F. Camerer, G.bLoewenstein i M.b Rabin (2001), którzy uwaĝajÈ,
ĝe ekonomia behawioralna jest wïaĂnie
tÈ dyscyplinÈ, która zajmuje siÚ redukcjÈ
racjonalnoĂci ekonomicznych tkwiÈcych
wb ewolucyjnej naturze czïowieka. Natomiast wedïug N. Wilkinsona (2008, s. 29)
ekonomia behawioralna jest naukÈ poszerzajÈcÈ standardowÈ teoriÚ ekonomii przez
zapewnienie jej bardziej realistycznych podstaw psychologicznych. Z kolei J.F.bTomer
twierdzi, ĝe z uwagi na to, ĝe wielu ekonomistów behawioralnych jest niezwykle
zmotywowanych do dalszego rozwijania
swojej dyscypliny, bardzo prawdopodobne
jest, iĝ podejĂcie to niebawem moĝe zakoñczyÊ dominacjÚ gïównego nurtu ekonomii
wbjego obecnej formie (Tomer 2007, s. 468).
Celem artykuïu jest przybliĝenie dokonañ ekonomii behawioralnej. Zagadneinia
przedstawione w opracowaniu nie opisujÈ
caïego jej spektrum, a jedynie wybrane elementy. W pierwszej czÚĂci tekstu skupiono
siÚ na zwiÈzkach ekonomii z psychologiÈ
oraz genezie, pojÚciu i cechach ekonomii
behawioralnej. W dalszej czÚĂci artykuïu
omówiono najwaĝniejsze zarzuty kierowane
wobec podejĂcia behawioralnego w ekonomii, a takĝe przedstawiono behawioryzm
wb innych nurtach ekonomii. Waĝniejsze
wnioski koñczÈ niniejsze opracowanie.
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2. ZwiÈzki ekonomii z psychologiÈ
– rys historyczny
ZwiÈzki ekonomii i psychologii siÚgajÈ
staroĝytnoĂci i sÈ widoczne w dzieïach Ksenofonta czy Arystotelesa. A. Smith w swoim
dziele The Theory of Moral Sentiments opisywaï psychologiczne pryncypia indywidualnych zachowañ. Twierdziï, ĝe wpïyw na
podejmowanie decyzji przez jednostki majÈ
emocje, aprobaty, dezaprobaty, uczciwoĂÊ
i awersja do strat (Polowczyk 2009, s. 3).
Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe dziÚki A. Smithowi ekonomiĂci, którzy wczeĂniej koncentrowali siÚ gïównie na wïasnoĂci dóbr
i ich wymianie, zwrócili uwagÚ na wpïyw,
jaki wïasny interes wywiera na zachowanie
czïowieka. Podobnie J. Bentham w swoim
dziele An Introduction to the Principles of
Morals and Legislation postulowaï, aby
dokonywaÊ nie tylko pomiaru uĝytecznoĂci
z konsumpcji, ale takĝe uczucia szczÚĂcia
odczuwanego przez czïowieka. Natomiast
W.S. Jevons i F.Y Edgeworth wïÈczyli do
rozwaĝañ ekonomicznych odkrycia niemieckich psychologów. Z kolei J.M. Clark
(1918, s. 4) wielokrotnie zwracaï uwagÚ na
to, ĝe ekonomiĂci powinni braÊ pod uwagÚ
naturÚ ludzkÈ i opieraÊ siÚ na pracach psychologów. Twierdziï bowiem, ĝe obliczenia
mogÈ jedynie powiedzieÊ czïowiekowi,
co moĝe straciÊ, postÚpujÈc w okreĂlony
sposób, natomiast nie mogÈ mu podpowiedzieÊ, czy chce tego wystarczajÈco mocno,
aby zaakceptowaÊ te straty.
Odwrót od psychologii w ekonomii
nastÈpiï wraz z akceptacjÈ poglÈdu wïoskiego ekonomisty V. Pareto, który twierdziï, ĝe nauki przyrodnicze zawdziÚczajÈ
swój sukces porzuceniu prób wyjaĂnienia „istoty rzeczy” i skoncentrowaniu siÚ
wyïÈcznie na wyjaĂnieniu „wtórnych zasad”.
Z tych teĝ wzglÚdów, zdaniem V. Pareto,
ekonomia powinna oderwaÊ siÚ od psychologii, poniewaĝ teorie ekonomiczne
powinny byÊ dowodzone wyïÈcznie na podstawie dobrze ustalonych empirycznych
faktów dotyczÈcych ludzkich wyborów, bez
uĝycia pojÚÊ takich jak uĝytecznoĂÊ, wraĝenia czy przyjemnoĂÊ. Przykïadem zastosowania tej normy u V. Pareto byïo zaniechanie starañ nad znalezieniem obiektywnego
miernika uĝytecznoĂci i utoĝsamianie
subiektywnych preferencji z obserwowanym
aktem wyboru. NastÚpnie w latach 30. i 40.
XX w. proces eliminowania psychologii
zb ekonomii byï kontynuowany m.in. przez
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J.R. Hicksa, R.bAllena i P.A. Samuelsona.
EkonomiĂci ci stworzyli teorie konsumpcji
wyïÈcznie na podstawie aksjomatów dotyczÈcych obserwowalnych wyborów jednostek.
W ostatnich latach, po wielu dziesiÚcioleciach oddalenia od siebie, ekonomia
i psychologia ponownie zbliĝyïy siÚ, pokazujÈc dobitnie, ĝe siÚgniÚcie do wiedzy psychologicznej umoĝliwia znacznie dokïadniejsze zrozumienie i wyjaĂnienie decyzji
ekonomicznych. O ile ekonomia proponuje
formalne, normatywne modele zachowania, które wyznaczajÈ zasady racjonalnego
dokonywania wyborów, o tyle psychologia
przyglÈda siÚ temu, jak w rzeczywistoĂci
ludzie podejmujÈ decyzje finansowe i swoje
obserwacje konfrontuje z teoriami ekonomicznymi. W niektórych przypadkach taka
konfrontacja ujawnia, ĝe zachowanie ludzi
na rynku nie jest spójne z zaïoĝeniami
modelu normatywnego. Wynika to oczywiĂcie z odmiennego konstruowania teoretycznych modeli. W psychologii dominuje
podejĂcie badawcze oparte na wnioskowaniu indukcyjnym, natomiast metodologia ekonomii bazuje na wnioskowaniu
dedukcyjnym. Pokazuje to dobitnie róĝnicÚ miÚdzy ekonomiÈ a psychologiÈ. O ile
w ekonomii dominujÈ teorie normatywne
okreĂlajÈce zasady racjonalnego postÚpowania, o tyle psychologia operuje teoriami
opisowymi, tworzonymi na podstawie empirycznych testów i opisujÈcymi rzeczywistoĂÊ
takÈ, jaka naprawdÚ jest (Brzeziñski, Gorynia i Hockuba 2008, s. 216).
W latach 30. XX w. J.M. Keynes, zaĂ
na przeïomie lat 70. i 80. XX w. L. Garai,
stworzyli teoriÚ podejmowania decyzji pod
wpïywem przypadkowych wydarzeñ ibnawyków konsumenckich. Z kolei wb 1957b r.
H.A.b Simon w koncepcji ograniczonej
racjonalnoĂci (bounded rationality), za
pomocÈ badañ psychologicznych, wyjaĂniï
róĝnice w podejmowaniu decyzji w podobnych sytuacjach. Jako pierwszy zaproponowaï termin „ograniczona racjonalnoĂÊ”,
co miaïo uczyniÊ koncepcjÚ rozwiÈzywania
problemów ekonomicznych przez czïowieka bardziej realistycznÈ (Simon 1955,
s. 99). Wb koncepcji tej H.A. Simon uwypukliï ujÚcie subiektywne i intersubiektywne racjonalnoĂci, dodajÈc przy tym, ĝe
przebieg procesów decyzyjnych nadaje jej
charakter proceduralny, warunki zaĂ posiadanej wiedzy i niepewnoĂÊ czyniÈ jÈ takĝe
ograniczonÈ (Simon 1976, s. 147). Naleĝy
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wb tym miejscu zaznaczyÊ, ĝe teoria ograniczonej racjonalnoĂci wskazuje na dwa
istotne aspekty: po pierwsze, nie wszyscy
konsumenci sÈ zainteresowani osiÈganiem
optymalnych rezultatów, poniewaĝ posiadajÈ ograniczone poznawcze zdolnoĂci
umoĝliwiajÈce im rozwaĝenie wszystkich
racjonalnych moĝliwoĂci. Po drugie, konsumenci przy podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych kierujÈ siÚ koniecznoĂciÈ
zaspokajania potrzeb, a takĝe uwzglÚdniajÈ
spoïeczne uwarunkowania. Oznacza to, ĝe
zgodnie z koncepcjÈ racjonalnoĂci proceduralnej jest istotny nie tyle rezultat gospodarowania, ile samo postÚpowanie wedïug
okreĂlonych reguï, bÚdÈce podstawÈ oceny
racjonalnoĂci gospodarowania dochodami
(Zalega 2012, s. 81).
Dla wielu autorów, takich jak N. Wilkinson, C. Jolls, C.R. Sunstein, R. Thaler
czy R.J. Shiller, podstawowym elementem
ekonomii behawioralnej jest ograniczona
racjonalnoĂÊ podmiotów gospodarujÈcych
na rynku.
Koncepcja ograniczonej racjonalnoĂci
H.A. Simona zostaïa nastÚpnie pogïÚbiona
w pracach m.in. R. Cyerta i J. Marcha
(1963), twórców behawioralnej teorii firmy,
D. Kahnemana i A. Tversky’ego (1979),
twórców teorii perspektywy, i uwaĝanych
za najwybitniejszych przedstawicieli ekonomii eksperymentalnej i ekonomii behawioralnej, G.A. Akerlofa (1984) – prekursora
badañ nad asymetriÈ informacji, ab takĝe
neoinstytucjonalistów – D.C. Northa
ib O.E.b Williamsona (1985) – twórcy hipotezy obniepewnoĂci behawioralnej.
KoncepcjÈ zbliĝonÈ do ograniczonej
racjonalnoĂci jest zaproponowana przez
G.A. Akerlofa i J.L. Yellen (1985) koncepcja zachowania suboptymalnego (nearrational), powodujÈca stosunkowo niewielkie
indywidualne straty dla podmiotów gospodarujÈcych w porównaniu z decyzjami optymalnymi.
W latach 70. XX w. D. Kahneman
ib A.b Tversky w pracy pt. Prospect theory:
An analysis of decisions under risk, wprowadzili do ekonomii badania o behawioralnym podejmowaniu decyzji. Co prawda, nie
odrzucili wprost behawioralnych zaïoĝeñ
obracjonalnoĂci, ale, jak pisze C.F. Camerer
(2006, s. 189), potraktowali je jako punkt
wyjĂciowy i badali odchylenia od niego,
traktowane jako anomalie od racjonalnoĂci
jako pewnego rodzaju zachowania wzorcowego.
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Wykorzystanie psychologii w ekonomii
propagowali takĝe J. Lesourne, G. Katona
ib H. Leibenstein, którzy w latach 40. i 50.
XX w. analizowali proces podejmowania
decyzji przez konsumentów, pracowników
i przedsiÚbiorców, biorÈc pod uwagÚ motywacje, postawy i oczekiwania (Hosseini,
2011, s. 977–978). Francuski ekonomista
ib psycholog J. Lesourne wïÈczyï do analizy zachowañ ludzkich róĝnorodne aspekty
behawioralne, takie jak potrzeby i pragnienia jednostki, rzeczywisty i postrzegany
status spoïeczny oraz róĝne role, w jakich
wystÚpuje jednostka, a takĝe pozaekonomiczne ograniczenia zachowañ, takie jak
stan zdrowia jednostki, jej zdolnoĂci do
poszukiwania i przetwarzania informacji
czy rodzaj odgrywanych ról spoïecznych
(Lesourne, 1977, s. 138–139). Amerykañski psycholog i ekonomista wÚgierskiego
pochodzenia G. Katona podkreĂlaï natomiast koniecznoĂÊ empirycznych obserwacji wbcelu poznawania ludzkich oczekiwañ,
zwyczajów i stereotypów. Dowodziï, ĝe
istniejÈ pewne prawa, których znajomoĂÊ
moĝe byÊ przydatna ekonomistom, poniewaĝ mogÈ one wzbogaciÊ ich myĂlenie.
Dla G. Katony Ăwiadomy wybór nie jest
najbardziej typowym zachowaniem jednostek, poniewaĝ dominujÈ zachowania
impulsywne, zachodzÈce pod wpïywem
chwili, których z pewnoĂciÈ nie moĝna
uznaÊ za w peïni racjonalne. Jedynie wbnielicznych przypadkach G. Katona uwaĝaï
zachowanie konsumenta za racjonalne,
np. wb sytuacji zakupu nieruchomoĂci, niektórych drogich dóbr trwaïego uĝytku,
przedmiotów nabywanych po raz pierwszy,
przedmiotów drobnych ib tanich, ale majÈcych szczególne znaczenie dla nabywcy
(np. prezenty), dóbr restytucyjnych, których uĝytkowanie w przeszïoĂci wiÈĝe siÚ
z negatywnym doĂwiadczeniem (Katona,
1975, s. 201 – 218). A zatem G.b Katona
uwaĝaï, ĝe racjonalne zachowanie cechuje
gïównie konsumentów, którzy majÈ co najmniej Ărednie dochody, sÈ mïodzi i lepiej
wyksztaïceni, oraz takich, dla których
zakupy dóbr stanowiÈ przyjemnoĂÊ, a nie
sÈ przykrym obowiÈzkiem (Katona ibMueller, 1954, s. 80). Z kolei H. Leibenstein
wbkoncepcji racjonalnoĂci selektywnej, zwanej takĝe teoriÈ efektywnoĂci X, dowodziï,
ĝe konsument wyposaĝony jest wb pewien
zespóï cech osobowoĂciowych, który skïada
siÚ na stopieñ, w jakim jest Ăwiadomy ograniczeñ zwiÈzanych z kalkulacjÈ przy reali-
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zacji okreĂlonych celów. WystÚpuje jednak
takĝe róĝny poziom presji wewnÚtrznej
lub zewnÚtrznej, wymuszajÈcej wyĝszy lub
niĝszy poziom kalkulatywnoĂci wbpodejmowaniu dziaïañ. W koncepcji racjonalnoĂci
selektywnej wyróĝniÊ moĝna dwa stopnie
kalkulacji: kalkulacjÚ rygorystycznÈ (ĂcisïÈ),
oznaczajÈcÈ bardzo rozwaĝne, sprawdzone
i korygowane kalkulowanie, oraz kalkulacjÚ przybliĝonÈ (luěnÈ), którÈ moĝna traktowaÊ jako zmiennÈ w pewnym wymiarze
ibprzedziale, w efekcie czego kalkulowanie
staje siÚ nieprecyzyjne (Leibenstein 1979,
s. 479). Wedïug H. Leibensteina ludzie sÈ
racjonalni tylko w niektórych dziedzinach
swojego ĝycia. Nie da siÚ bowiem wygenerowaÊ 100% efektywnoĂci, poniewaĝ czïowiek nie jest racjonalny do koñca, w efekcie
czego zostaje pewien margines nieefektywnoĂci, który podwaĝa zaïoĝenia koncepcji
homo oeconomicus.
DwoistoĂÊ struktury racjonalnych
zachowañ, jaka zostaïa dostrzeĝona przez
H.b Leibensteina, zostaïa nastÚpnie rozwiniÚta przez przedstawicieli nurtu radykalno-krytycznego w ekonomii, a zwïaszcza
przez A. Etzioniego i R. Lutza. Autorzy
ci wywodzÈ formowanie preferencji konsumenta z tzw. koncepcji podwójnej jaěni
(dual self) i w efekcie ksztaïtowania siÚ
preferencji pierwszego i drugiego rzÚdu.
A.bEtzioni ibR. Lutz dowodzÈ, ĝe klasyczne
koncepcje ekonomiczne koncentrujÈ siÚ
wyïÈcznie na strukturze preferencji pierwszego rzÚdu, pomijajÈc caïkowicie preferencje drugiego rzÚdu, do których zaliczamy
samoĂwiadomoĂÊ jednostek i ich zdolnoĂÊ
do samorefleksji, bardzo czÚsto moralnej,
nad strukturÈ dokonywanych wyborów.
Moĝna zatem mówiÊ o tzw. hamowanej
racjonalnoĂci (restrained rationality), bazujÈcej na dwoistym systemie wartoĂciowañ,
metarankingach i metafunkcjach uĝytecznoĂci (Etzioni 1988, s. 47). Taki typ zachowañ okreĂlany jest czÚsto w literaturze
przedmiotu zachowaniem rozsÈdnym (reasonable).

3. Behawioryzm – podwaliny
ekonomii behawioralnej
Korzenie ekonomii behawioralnej siÚgajÈ nurtu nazywanego w psychologii
behawioryzmem, który koncentruje siÚ na
zachowaniu czïowieka i kontrolujÈcych
go boděcach Ărodowiskowych. Powstanie
ib rozwój tego nurtu nastÈpiïy w latach 30.
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XXbw., a za jego ojców uwaĝa siÚ J.B. Watsona i B.F. Skinnera.
Behawioryzm definiowany jest jako kierunek naukowy zakïadajÈcy, ĝe caïoksztaït
zachowañ organizmów moĝna wyjaĂniÊ
poprzez ustalenie zwiÈzków miÚdzy boděcami i reakcjami lub zwiÈzków miÚdzy
reakcjami i nagrodami (Strelau 2003, s. 42).
Nie jest to jednak nurt jednolity, poniewaĝ
w jego ramach wyróĝniÊ moĝna behawioryzm: klasyczny (J.B. Watson), radykalny
(B.F. Skinner), celowoĂciowy (E. Tolman)
i metodologiczny1. Najogólniej mówiÈc,
behawioryzm opiera siÚ na zaïoĝeniu, ĝe
cokolwiek dany „organizm” robi, niezaleĝnie od tego, czy jest to dziaïanie, którego
przebieg i konsekwencje moĝna obserwowaÊ, ruch, czy wreszcie myĂli i emocje,
wszystko to powinno byÊ traktowane jako
„zachowanie”, i nie ma po co zastanawiaÊ
siÚ nad tym, co dzieje siÚ „w gïowie”. Behawioryzm traktowany jest przez ekonomistów jako jedno ze ěródeï instytucjonalizmu. Ten zaĂ jest traktowany jako próba
adaptacji socjologii i psychologii na uĝytek
ekonomii. PoczÈtki behawioryzmu siÚgajÈ
1913 r., kiedy J.B. Watson na posiedzeniu
Nowojorskiego Oddziaïu Amerykañskiego
Towarzystwa Psychologicznego wygïosiï
wykïad, tzw. manifest behawiorystyczny,
na temat psychologii, wykluczajÈc zupeïnie zjawiska zachodzÈce w ludzkiej ĂwiadomoĂci ibdajÈc poczÈtek nowemu nurtowi
psychologicznemu. J.B. Watson podkreĂlaï
potrzebÚ rezygnacji z pojÚcia ĂwiadomoĂci
na rzecz badañ nad obserwowalnymi zachowaniami oraz identyfikowaniem zwiÈzków
miÚdzy boděcami (stimulus) a reakcjami
(response). W pierwszym brzmieniu, psychologia, jak widziaï jÈ behawiorysta
J.B.b Watson, miaïa byÊ eksperymentalnÈ
dziedzinÈ nauk przyrodniczych, a jej celem
byïo przewidywanie i kontrola zachowania,
bez odwoïywania siÚ do stanów ĂwiadomoĂci, w duĝej mierze inspirowanÈ badaniami
zachowañ zwierzÈt (Watson 1990, s. 441).
W tym ujÚciu behawioryzm ma za zadanie
wyjaĂniÊ, przewidywaÊ i kontrolowaÊ zachowanie; jest to tzw. behawioryzm metodologiczny (Encyclopedia of Neuroscience
2008, s. 1210). J.B.b Watson zakïadaï, ĝe
przedmiotem badañ psychologii powinno
byÊ zachowanie, a nie ĂwiadomoĂÊ, poniewaĝ ĂwiadomoĂci nie da siÚ zbadaÊ na drodze eksperymentu. Behawioryzm w takiej
postaci spotkaï siÚ jednak z ostrÈ krytykÈ
ze strony Ărodowiska. Wb1964 r. B.F. Skin-
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ner rozszerzyï pole badañ behawiorystów,
wprowadzajÈc pojÚcie tzw. radykalnego
behawioryzmu, przyjmujÈc, ĝe zachowania
sÈ dobrowolne i uzaleĝniï je od filozofii.
Ponadto, jako pierwszy wskazaï wykorzystanie behawioryzmu w ekonomii, twierdzÈc,
ĝe (…) ekonomia zamknÚïa siÚ w krÚgu
bogatych danych (…). W zastosowaniu do
nauk spoïecznych, podobnie jak w psychologii, behawioryzm oznacza coĂ wiÚcej niĝ
tylko opowiedzenie siÚ po stronie obiektywnego pomiaru. Zastosowanie behawioryzmu jako filozofii nauki do badania
zachowañ politycznych ib spoïecznych, do
badania zachowania ludzi w grupach, do
badania ludzi mówiÈcych ib sïuchajÈcych,
nie oznacza „psychologizowania”. Jest to
po prostu zastosowanie sprawdzonych sposobów postÚpowania badawczego do waĝnych dziedzin zachowania czïowieka (Skinner, 2002, s. 120–121). Z kolei E. Tolman
dowodzi, ĝe procesy psychiczne zachodzÈce
wbumyĂle czïowieka sÈ uwarunkowane m.in.
emocjami, uwagÈ, postawami, potrzebami
i motywami. Jak twierdzi, czïowiek w procesie uczenia siÚ nabywa dwa kluczowe
komponenty – mapy poznawcze stanowiÈce
endogeniczne reprezentacje sytuacji uczenia siÚ jako caïoĂci, oraz oczekiwania dotyczÈce konsekwencji dziaïania ibbÚdÈce konsekwencjÈ nabywanego dziaïania. Dzieje
siÚ to w wyniku warunkowania instrumentalnego, które polega na wzmocnieniu
bÈdě osïabieniu zachowañ poprzez system
nagród lub kar. Reakcje, po których wystÚpuje nagroda, przynoszÈ satysfakcjÚ ib sÈ
utrwalane, natomiast reakcje, po których
wystÚpuje kara, sÈ tïumione i osïabiane.
Mechanizm ten zostaï potwierdzony przez
amerykañskiego psychologa E.bThorndike’a.
Idee behawiorystyczne sÈ nadal ĝywe
w dzisiejszej psychologii. NiewÈtpliwie
behawioryzm przyczyniï siÚ do wyostrzenia
samoĂwiadomoĂci metodologicznej wĂród
psychologów, spowodowaï, ĝe zaczÚto przywiÈzywaÊ wiÚkszÈ wagÚ do precyzyjnego
okreĂlenia warunków eksperymentowania
itp. Podstawowe wÈtpliwoĂci w stosunku do
behawioryzmu dotyczÈ samej teorii uczenia
siÚ2.

4. PojÚcie i cechy ekonomii
behawioralnej
Przez wielu ekonomistów A. Smith jest
uznawany za pioniera ekonomii behawioralnej. W opublikowanej w 1759 r. pracy
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The Theory of Moral Sentiments zawarï
liczne tezy, które wykraczajÈ poza schemat
homo oeconomicus autorstwa J.S. Milla.
Stwierdziï mianowicie, ĝe czïowiek, mimo
wrodzonego egoizmu, bywa teĝ altruistÈ,
zaĂ altruizm ten, w poïÈczeniu z uczciwoĂciÈ, pozwala na dokonanie powtarzalnych transakcji opartych na wzajemnym
zaufaniu i osiÈganie korzyĂci. Ponadto
wskazaï na waĝnoĂÊ emocji w zachowaniach ekonomicznych, z których kluczowe
sÈ wdziÚcznoĂÊ i resentyment. Jak twierdzi J.b Polowczyk, A. Smith juĝ na 210 lat
przed D.b Kahnemanem i A. Tverskym
przewidziaï prawo bÚdÈce jednym z fundamentów ekonomii behawioralnej. Twierdziï mianowicie, ĝe obawa przed stratÈ jest
uczuciem silniejszym niĝ radoĂÊ z zysku.
A.b Smith zaobserwowaï takĝe zjawisko
nazywane „efektem ramy”, które polega na
tym, ĝe straty lub zyski danej osoby wydajÈ
siÚ nieproporcjonalnie wiÚksze od tych,
które dotyczÈ innych, co oznacza, ĝe jesteĂmy zaleĝni nie od kontekstu podejmowania decyzji, ale skupieni gïównie na sobie.
Do tego jesteĂmy czÚsto krótkowzroczni
wb podejmowaniu decyzji, poniewaĝ interesujÈ nas nagrody bliskie w czasie, zaĂ te
odlegïe zdecydowanie mniej (Polowczyk,
2010, s. 508–514).
Ponadto moĝna stwierdziÊ, ĝe A. Smith
stworzyï podwaliny pod opracowanÈ znacznie póěniej teoriÚ perspektywy. Twierdziï,
ĝe „cierpienie (…) jest bardziej przejmujÈcym doznaniem niĝ przeciwna mu odpowiednia przyjemnoĂÊ” (Smith 1989, s. 179).
Podejmowaï równieĝ kwestie dotyczÈce
dokonywania wyborów w czasie, twierdzÈc,
ĝe przyjemnoĂÊ, którÈ mamy doĂwiadczyÊ
za dziesiÚÊ lat, interesuje nas niewiele
wbporównaniu z tÈ, której moĝemy doznaÊ
dzisiaj, co jest zbieĝne z wnioskami wynikajÈcymi z modelu dyskontowanej uĝytecznoĂci.
PojÚcie „ekonomia behawioralna” po
raz pierwszy zostaïo uĝyte w 1958 r. przez
K. Bouldinga, który napisaï o potrzebie
badania tych aspektów ludzkich wyobraĝeñ czy poznawczych i emocjonalnych
struktur, które majÈ wpïyw na decyzje
ekonomiczne (Angner, Loewenstein 2012,
s. 658)3. Powstanie nowej ekonomii behawioralnej datowane jest natomiast na rok
1979, kiedy to opublikowane zostaïo dzieïo
D. Kahnemana i A. Tversky’ego Prospect
Theory: An Analysis of Decisions under Risk,
w którym autorzy skupili siÚ na mechani-
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zmach podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Zaproponowali mianowicie
zastÈpienie klasycznego modelu peïnej
racjonalnoĂci modelem uwzglÚdniajÈcym
stopieñ awersji do ryzyka i jego wpïyw
na preferencje podmiotów gospodarujÈcych. Na podstawie uzyskanych wyników
D.b Kahnemana4 i A.b Tversky’ego, wb niespeïna rok póěniej, R.H. Thaler opublikowaï w „Journal of Economic Behavior and
Organizations” artykuï Toward ab Positive
Theory of Consumer Choice, który uwaĝa
siÚ powszechnie za podstawowy dla wyjaĂniania zaïoĝeñ ib metody ekonomii behawioralnej. Jak sïusznie twierdzÈ M. Brzeziñski, M. Gorynia i Z. Hockuba (2008,
s.b 208), ekonomia behawioralna bez wÈtpienia stanowi nurt wpisujÈcy siÚ w trwajÈcy
od lat 80. XXb w. proces tzw. odwrotnego
imperializmu, wb ramach którego ekonomia uczy siÚ i czerpie z innych dyscyplin,
kooperuje z nimi, a czasami poddaje siÚ
im. Wedïug wspomnianych autorów ekonomia behawioralna stara siÚ skonstruowaÊ
ekonomiczne modele ludzkiego myĂlenia
ibzachowania, które, czerpiÈc silnie z osiÈgniÚÊ psychologii, byïyby bardziej realistyczne i opisywaïyby uïomnoĂci, ograniczenia i niedostatki ludzkiej racjonalnoĂci
poprzez deskryptywnie adekwatnÈ teoriÚ
podejmowania decyzji (Brzeziñski, Gorynia, Hockuba, 2008, s. 217–218). S. Matial
definiuje natomiast ekonomiÚ behawioralnÈ jako dyscyplinÚ naukowÈ, która zajmuje siÚ analizowaniem zachowañ czïowieka w sprawach ekonomicznych. Poprzez
analizÚ mechanizmów spoïeczno-psychologicznych leĝÈcych ub podstaw zachowañ
ekonomicznych zajmuje siÚ tworzeniem
modelu „czïowieka rzeczywistego”, a nie
„czïowieka ekonomicznego”. „(…) zmierza
do (…) nadania modelom ekonomicznym
bardziej realistycznego wymiaru i przez
to zwiÚkszenie ich trafnoĂci” (Wärneryd,
2004, s. 26). Zbkolei E. Wanner, który jako
prezes Russel Sage Fundation przyczyniï
siÚ do wyodrÚbnienia ekonomii behawioralnej jako subdyscypliny naukowej, napisaï,
ĝe ekonomia behawioralna jest zastosowaniem nauki o poznaniu do rzeczywistego
procesu podejmowania decyzji i ĝe nienazwanie jej ekonomiÈ kognitywnÈ oznacza,
ĝe „nie byliĂmy dostatecznie odwaĝni”
(Angner ibLoewenstein, 2012, s. 658).
W ramach ekonomii behawioralnej
istniejÈ dwa gïówne nurty bÚdÈce w stosunku do siebie niemalĝe niezaleĝnymi
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dyscyplinami (tzw. stara i nowa ekonomia
behawioralna). Pierwszy z nich rozwinÈï
siÚ na gruncie nauki o zachowaniu, ïÈczÈc
w sobie metodologie psychologicznych
badañ nad zachowaniem z bogactwem wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii. Do
tego nurtu ekonomii behawioralnej zaliczani sÈ tacy ekonomiĂci jak: H. Simon,
J.b March, G.b Katona, H. Leibenstein,
T.b Scitovsky, R.R. Nelson i S.G. Winter
(Frantz, 2013, s. 13–14). Drugie podejĂcie
do badañ zb zakresu ekonomii behawioralnej koncentruje siÚ natomiast wokóï
dokonañ takich badaczy jak D. Kahneman,
A.bTversky i R.bThaler, którzy reprezentujÈ
drugiebpokolenie ekonomii behawioralnej.
Wbtym nurcie badania skupiajÈ siÚ na analizie odstÚpstw od zachowania racjonalnego.
WewnÚtrzny podziaï ekonomii behawioralnej wynika gïównie z tradycji badawczych
ibkierunków rozwoju wspóïczesnej psychologii. OczywiĂcie, granice obydwu ujÚÊ sÈ
doĂÊ pïynne i choÊ nieczÚsto, to czasami
moĝna spotkaÊ wzajemne odwoïania, przewaĝnie niepozbawione krytyki. Z kolei
H. Rachlin, zwiÈzany z nurtem ekonomii
behawioralnej wywodzÈcej siÚ z analizy
zachowania, twierdzi, ĝe badania koncentrujÈce siÚ na wykazaniu anomalii, z dalszej perspektywy prowadzÈ donikÈd, gdyĝ
potrzebna jest jedna, spójna koncepcja na
której gruncie bÚdÈ odkrywane prawidïowoĂci tworzÈce zgodny system (Rachlin
1995, s. 136–143).
Jak dowodzÈ J.F. Tomer (2007,
s.b 463 – 464) i R. Frantz (2013, s. 7–8),
ekonomia behawioralna nie jest jednolitÈ
szkoïÈ, lecz stanowi zbiór róĝnych teorii,
do których zalicza siÚ: ekonomiÚ psychologicznÈ (R. Thaler, E. Fehr, G. Loewenstein,
M.b Rabin, P. Slovic, D.b Ariely), makroekonomiÚ behawioralnÈ (G.A. Akerlof,
R.bKranton), neuroekonomiÚ (C.F.bCamerer, V.S. Ramachandran, S. McClure,
M.bPlatt, P. Glimcher, K.bMcCabe), ekonomiÚ ewolucyjnÈ (R.R.b Nelson, S.G.b Winter), finanse behawioralne (R.b Schiller, H.b Shefrin, R. Thaler, A. Shleifer,
W.F.M.b de Bondt), ekonomiÚ eksperymentalnÈ (V.b Smith, D. Prelec, D. Simesterto), ekonomiÚ zïoĝonoĂci (W.B. Athur,
E.D.bBeinhocker) oraz neurorachunkowoĂÊ
(M.D. Hauser, J. Dickhaut, G. Waymire).
U podstaw ekonomii behawioralnej
legïo zakwestionowanie racjonalnoĂci jednostek oraz podwaĝenie zaïoĝenia o znajomoĂci mechanizmów rynkowych oraz
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danych rynkowych niezbÚdnych do podjÚcia decyzji. Behawioralni ekonomiĂci skupiajÈ swojÈ uwagÚ na identyfikacji rzeczywistych mechanizmów leĝÈcych u podstaw
decyzji rynkowych podejmowanych przez
jednostki. Identyfikacja ta dokonuje siÚ
wbzróĝnicowany sposób, od prostych obserwacji socjologicznych, analizy danych statystycznych, poprzez zaplanowane eksperymenty psychologiczne.
Ekonomia behawioralna jest dziedzinÈ
wiedzy ïÈczÈcÈ dokonania ekonomii i psychologii. Nie naleĝy jej jednak myliÊ z psychologiÈ ekonomicznÈ. IstotÈ ekonomii
behawioralnej jest wykorzystanie dorobku
z psychologii, socjologii czy neurobiologii
do wyjaĂnienia zachowañ i zjawisk, wbprzypadku których zawodzi ekonomia neoklasyczna. C.F. Camerer i G. Loewenstein
(2004, s. 3) dowodzÈ, ĝe istotÚ ekonomii
behawioralnej stanowi próba zwiÚkszenia
uĝytecznoĂci teorii ekonomicznych poprzez
wzmocnienie zdolnoĂci do wyjaĂniania
ib przewidywania zachowañ jednostek, za
pomocÈ bardziej rzetelnych realnych zaïoĝeñ, uwzglÚdniajÈcych czynnik spoïeczny.
Psychologia i ekonomia stosujÈ
odmienne metody prowadzenia badañ
empirycznych. W psychologii typowÈ
metodÈ jest eksperyment, natomiast
wb ekonomii – modelowanie ekonometryczne. Eksperyment jako sposób prowadzenia badañ, u zarania ekonomii, zostaï
wykluczony z kanonu metod ekonomicznych, za sprawÈ J.S. Milla. Dowodziï on,
ĝe naleĝy dokonaÊ wyraěnego rozgraniczenia miÚdzy naukami spoïecznymi a fizycznymi, poniewaĝ te drugie opierajÈ siÚ na
moĝliwoĂci wykorzystania metod eksperymentalnych (Guala, 2005, s. 2). Dopiero
w XIX w. eksperyment zaczÈï ponownie
funkcjonowaÊ jako uznana metoda badawcza. Wb latachb 60. XX w. R.K. Davis, jako
jeden z pierwszych, wprowadziï tÚ metodÚ,
wykorzystujÈc metodÚ wyceny warunkowej
do badania wartoĂci Ărodowiska (Davis,
1963, s. 28–32). Obecnie ekonomiĂci coraz
czÚĂciej korzystajÈ w swoich badaniach
zbeksperymentów. Ekonomia behawioralna
koncentruje siÚ na wynikach eksperymentalnych, które wskazujÈ nieprawidïowoĂci i odstÚpstwa od teorii neoklasycznej,
obserwowane na podstawie zachowañ jednostek. Ponadto, poprzez koncentracjÚ na
uprzedzeniach i bïÚdach w podejmowaniu
decyzji, tym bardziej kieruje analizy zachowañ w stronÚ podïoĝa psychologicznego
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(Pesendorfer, 2006, s. 712–713). Zdaniem
N. Wilkinsona (2008, s. 29–30) nie oznacza
to, ĝe odrzuca dotychczasowy dorobek ekonomii. WrÚcz przeciwnie: wykorzystuje szeroki wachlarz metod i podejĂÊ opartych na
dwóch filarach: ekonomii klasycznej i psychologii, a takĝe licznych zapoĝyczeniach
z innych dziedzin. Natomiast obserwacje
i eksperymenty, prowadzone czÚsto przy
wykorzystaniu symulacji komputerowych
oraz moĝliwoĂci poznawczych umysïu, prowadzÈ do konsiliencji koncepcji ekonomii
behawioralnej.
Eksperyment przeprowadza siÚ na drodze badañ doĂwiadczalnych majÈcych na
celu poznanie informacji o faktach, obiektach, zjawiskach lub procesach. Wb ekonomii wykorzystuje siÚ dwa rodzaje eksperymentów: laboratoryjne i terenowe.
Pierwsze z nich polegajÈ na podejmowaniu
przez osoby badane decyzji o charakterze
ekonomicznym w warunkach kontrolowanych. Na zakoñczenie sesji najczÚĂciej
wypïaca siÚ jej uczestnikom sumy pieniÚĝne
– tym wyĝsze, im lepsze decyzje podejmowali. Zbkolei eksperymenty terenowe (field
experiments) wypeïniajÈ lukÚ miÚdzy badaniami laboratoryjnymi a biernymi obserwacjami rzeczywistoĂci spoïeczno-gospodarczej. Przykïadem takich badañ mogÈ byÊ
badania modelu cenowego dostaw energii
elektrycznej przeprowadzone w latach 90.
XX w. w Wielkiej Brytanii.
Metodologiczne omówienie eksperymentu w ekonomii zaprezentowaï
V.I.b Smith w artykule Economics in the
Laboratory opublikowanym w „Journal
of Economic Perspective”. Wedïug niego
kaĝdy eksperyment laboratoryjny definiowany jest przez trzy elementy (Smith, 1994,
s. 113–131):
1. ¥rodowisko – na które skïadajÈ siÚ fundusze poczÈtkowe oraz okreĂlone koszty,
motywujÈce osobÚ poddawanÈ eksperymentowi do wymiany. ¥rodowisko kontrolowane jest przez pieniÚĝne nagrody
w celu wygenerowania specyficznej konfiguracji kosztów i wartoĂci.
2. Instytucje – które definiujÈ jÚzyk komunikatów pïynÈcych ze sztucznej laboratoryjnej sytuacji imitujÈcej rynek. To
zespóï zasad okreĂlajÈcych sposób konstruowania oferty, jej akceptacjÚ, zawieranie umowy itp.
3. Obserwowane zachowanie – które jest
funkcjÈ zmiennych okreĂlanych przez
Ărodowisko i instytucje.
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V.I. Smith wyróĝniï siedem powodów, dla
których ekonomiĂci prowadzÈ lub powinni
prowadziÊ eksperymenty. Jego zdaniem
eksperymenty przydajÈ siÚ wb(Smith, 1994,
s. 79–100):
1) testowaniu teorii oraz wyborze miÚdzy
konkurencyjnymi teoriami,
2) okreĂleniu powodów niepowodzenia
teorii,
3) ustaleniu regularnoĂci empirycznych,
które mogÈ staÊ siÚ zaczÈtkiem nowej
teorii,
4) testowaniu róĝnych Ărodowisk z zachowaniem tych samych instytucji,
5) testowaniu róĝnych instytucji z zachowaniem tego samego Ărodowiska,
6) opracowaniu najlepszych propozycji
wbzakresie nowej polityki,
7) testowaniu zaproponowanych rozwiÈzañ
instytucjonalnych.
Przedstawiony szczegóïowy podziaï
funkcji eksperymentów dowodzi silnych
ib zarazem zïoĝonych powiÈzañ miÚdzy
eksperymentami i teoriÈ ekonomii. Z jednej strony nowe hipotezy dajÈ asumpt do
nowych eksperymentów, z drugiej zaĂ –
wyniki eksperymentów podpowiadajÈ kierunki rozwoju teorii. Naleĝy jednak mieÊ
na uwadze, ĝe eksperyment nie jest rozsÈdnym sposobem weryfikacji poprawnoĂci danego modelu teoretycznego. Metoda
eksperymentalna moĝe wyjaĂniÊ kwestie
zwiÈzane z odpornoĂciÈ przewidywañ danej
teorii na odstÚpstwa od zaïoĝeñ. Z tego teĝ
wzglÚdu bardzo duĝÈ wagÚ przywiÈzuje siÚ
do poprawnoĂci przeprowadzonego eksperymentu. Do kluczowych cech dobrego eksperymentu zalicza siÚ: kontrolÚ zmiennych,
test skutecznoĂci manipulacji (manipulation
check), kontrolÚ preferencji opartÈ na teorii wartoĂci indukowanej (induced value
theory), losowy przydziaï do grup eksperymentalnych, powtarzalnoĂÊ, anonimowoĂÊ,
prostotÚ oraz przejrzystoĂÊ.
Eksperymentów ekonomicznych nie
moĝna jednoznacznie utoĝsamiaÊ z eksperymentami psychologicznymi. Zdaniem
M.bKrawczyka eksperymenty ekonomiczne
od psychologicznych odróĝniajÈ (Krawczyk,
2012, s. 28):
• koncentracja na treĂci podejmowanej
decyzji, nie na procesie decyzyjnym,
• skupienie siÚ na cechach instytucji, a nie
jednostek,
• wykorzystanie zachÚt finansowych zaleĝnych od „jakoĂci” podejmowanych przez
badanych decyzji,
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• unikanie wprowadzania badanych wbbïÈd,
• konsekwentnie brak tzw. debriefingu,
czyli procedury wyjaĂniania badanym ex
post, na czym tak naprawdÚ polegaï eksperyment oraz w których punktach i po
co staraliĂmy siÚ ich oszukaÊ,
• silniejsze abstrahowanie od kontekstu,
chÚÊ ustalenia prawd ogólnych.
KonstatujÈc dotychczasowe rozwaĝania,
moĝna powiedzieÊ, ĝe ekonomia behawioralna moĝe byÊ odpowiedziÈ na wszelkie
luki powstaïe w teoriach ekonomii gïównego nurtu. Obejmuje zbiór róĝnych zaïoĝeñ, które ïÈczÈ trzy wspólne punkty (Brzezicka, WiĂniewski 2012, s. 27):
1) kwestionowanie zaïoĝenia o racjonalnoĂci ludzkich poczynañ (odejĂcie od
modelu homo oeconomicus lub wyposaĝenie czïowieka gospodarujÈcego w nieznane dotychczas moĝliwoĂci decyzyjne);
2) siÚgniÚcie do psychologii w celu wyjaĂnienia zïoĝonoĂci ludzkiego zachowania, zwïaszcza w obliczu sytuacji kryzysowych, niepewnych, niejasnych i trudnych;
3) podwaĝanie teorii ekonomii gïównego
nurtu poprzez badanie anomalii i odejĂcie od uproszczeñ modeli ekonomicznych.

5. Kluczowe teorie ekonomii
behawioralnej
Gïównym obszarem zainteresowania
ekonomii behawioralnej jest analiza motywów i zasad ludzkiego dziaïania w warunkach zïoĝonych i niepewnych, czÚsto takich,
jakie panujÈ na wspóïczesnym rynku. JednÈ
z najwaĝniejszych koncepcji, jakie zostaïy
opracowane na gruncie ekonomii behawioralnej jest teoria perspektywy, która
zastÈpiïa standardowÈ funkcjÚ uĝytecznoĂci majÈtku innÈ funkcjÈ, która zyskom
ib stratom przyporzÈdkowuje postrzeganÈ
ich wartoĂÊ. D. Kahneman i A. Tversky
(1979) w teorii perspektywy dowodzÈ, ĝe
decyzje ludzi sÈ podejmowane pod wpïywem emocji, postaw, bïÚdów percepcyjnych, jak równieĝ kontekstu symulacyjnego. Ich zdaniem jednostki w wyborach
kierujÈ siÚ heurystykami sprawdzajÈcymi
siÚ w normalnych warunkach, jednakĝe
mogÈcymi prowadziÊ do wystÈpienia bïÚdów. Wedïug autorów ludzie, stajÈc przed
okreĂlonÈ decyzjÈ, szukajÈ w swojej pamiÚci
faktów i sytuacji, które mogliby odnieĂÊ do
chwili obecnej. W swoich rozwaĝaniach
badacze dochodzÈ do wniosku, iĝ stosunek
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ludzi do zysków ib strat moĝe zaleĝeÊ od
perspektywy (kontekstu), z jakiej jest rozpatrywany (teoria perspektywy, nazywana
efektem odbicia). Wedïug efektu odbicia,
wb odniesieniu do zysków, jednostki preferujÈ mniejszy, lecz pewniejszy zysk niĝ
wiÚkszy i niepewny. Z kolei w odniesieniu
do strat preferencje konsumentów skïaniajÈ
siÚ do wiÚkszej i niepewnej straty zamiast
mniejszej, ale pewnej. Zdaniem D. Kahnemana i A.b Tversky’ego, taka zaleĝnoĂÊ
wyborów od kontekstu (uzewnÚtrzniajÈca
siÚ w efekcie odbicia) Ăwiadczy o nieracjonalnoĂci decyzji jednostek (ZaleĂkiewicz,
2008, s. 39). Naleĝy takĝe wspomnieÊ o tym,
ĝe D. Kahneman i A. Tversky, we wspóïpracy m.in. z R. Thalerem, P. Slovikiem,
C. Camererem i T. Gilovichem, opracowali
caïy program badawczy poĂwiÚcony bïÚdom
i zïudzeniom poznawczym wpïywajÈcym na
myĂlenie i podejmowanie decyzji. Udaïo
siÚ w ten sposób wykryÊ szereg „heurystyk
sÈdzenia”, jak je okreĂlili – moĝna by je teĝ
nazwaÊ „mentalnymi skrótami”, lub jeszcze
proĂciej „zdroworozsÈdkowymi reguïami”
– które ksztaïtujÈ nasze myĂlenie, zwïaszcza w odniesieniu do kwestii finansowych
(Shermer 2008, s. 127).
Obecnie jednym z najaktywniejszych
przedstawicieli ekonomii behawioralnej jest
D. Ariely, wedïug którego opiera siÚ ona na
odrzuceniu poglÈdów klasyków o racjonalnoĂci ich wyborów. Zdaniem D. Ariely’ego
(2010, s. 30–31), pomimo iĝ ludzie chcÈ jak
najlepiej, to wskutek obciÈĝenia bïÚdami
poznawczymi czÚsto nie umiejÈ podjÈÊ
racjonalnej decyzji.
Jak juĝ wspomniano, ekonomia behawioralna wskazuje na pewne systematyczne
bïÚdy popeïniane przez jednostki w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych, zwiÈzane z inwestowaniem. Jednym
z takich bïÚdów poznawczych jest tzw. efekt
framingowy (framing effect), który polega
na tym, ĝe przekazywanie tej samej informacji w róĝnych formatach moĝe w konsekwencji zmieniÊ ludzkie decyzje. Wynika to
przede wszystkim z tego, ĝe jednostka ma
tendencjÚ do:
• dokonywania niekonsekwentnych wyborów, w zaleĝnoĂci od tego, czy chce siÚ
koncentrowaÊ na zyskach czy na stratach;
• wyciÈgania róĝnych wniosków z tych
samych danych, w zaleĝnoĂci od sposobu
ich prezentacji.
Z powyĝszych wzglÚdów problem decyzyjny moĝe byÊ przedstawiony z perspek-
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tywy zysków lub strat. Kolejnym przykïadem bïÚdu poznawczego popeïnianego
przez inwestorów jest tzw. efekt zaktowiczenia (anchoring effect), który oznacza, ĝe
ostateczna cena moĝe zaleĝeÊ od pewnej
wartoĂci poczÈtkowej, która jest podawana
jako punkt odniesienia (Zielonka, 2003,
s. 21). W przeprowadzonych przez siebie
badaniach E. Stephan i G. Kiell (2000,
s.b416–420) dowiedli, ĝe inwestorzy stosujÈ
róĝnego rodzaju heurystyki przy podejmowaniu decyzji na gieïdzie. Wspomniani
autorzy badali m.in., w jaki sposób na inwestorów gieïdowych dziaïa efekt zakotwiczenia. W tym celu pokazano im wykresy
indeksu DAX z ostatnich 21b miesiÚcy,
abnastÚpnie poïowÚ z nich zapytano, czy po
upïywie 12 miesiÚcy indeks przekroczy 6500
punktów. Z kolei drugÈ poïowÚ zapytano,
czy indeks w ciÈgu roku spadnie poniĝej
4500 punktów. Na koniec kaĝdÈ zb badanych grup poproszono o podanie moĝliwie
najdokïadniejszych wartoĂci indeksu DAX
zbrocznym wyprzedzeniem. Okazaïo siÚ ĝe
Ărednia indeksu przewidywana przez inwestorów z pierwszej grupy badawczej wyniosïa 5930, zaĂ z drugiej – 5765 punktów.
Ponadto E. Stephan (1999, s. 101–134) zbadaï takĝe, w jaki sposób efekt zakotwiczenia
wywiera wpïyw na przewidywanie kursów
walutowych i cen zïota. Uczestnicy eksperymentu zostali podzieleni na dwie grupy A
i B. PierwszÈ z nich charakteryzowaïa wartoĂÊ wysoka, zaĂ grupÚ B – wartoĂÊ niska.
NastÚpnie badanych poproszono o podanie
dwustopniowej predykcji. W pierwszej czÚĂci eksperymentu mieli wskazaÊ, czy przyszïy kurs waluty (lub ceny zïota) bÚdzie
wyĝszy od zadanej przez eksperymentatora
wartoĂci, a w drugiej czÚĂci zostali poproszeni o dokonanie jak najdokïadniejszej
predykcji. Wynik eksperymentu ewidentnie
wykazaï, ĝe przewidywany kurs walutowy
czy cena zïota miaïy wpïyw na wartoĂÊ, jakÈ
eksperymentator podaï w pierwszym etapie
badania. PodsumowujÈc, moĝna stwierdziÊ,
ĝe zaprezentowane eksperymenty dobitnie
pokazujÈ, ĝe popeïniane przez jednostki
bïÚdy wnioskowania wynikajÈ z nietrafnego
postrzegania zjawisk oraz wystÚpujÈcych
miÚdzy nimi korelacji i zaleĝnoĂci zwiÈzków przyczynowo-skutkowych. Bardzo czÚsto jednostka podejmujÈca decyzjÚ odnosi
dany problem do caïej gospodarki, co nie
zawsze jest korzystnym rozwiÈzaniem.
KolejnÈ koncepcjÈ opracowanÈ na
gruncie ekonomii behawioralnej jest beha-
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wioralna hipoteza cyklu ĝycia H. Shefrina
i R.b Thalera, która bazuje na odrzuceniu
zaïoĝenia o peïnej racjonalnoĂci zachowañ
czïowieka i skupieniu siÚ na behawioralnych aspektach podejmowania decyzji.
Pozwoliïo to na wyjaĂnienie wielu wÈtpliwoĂci, gïównie dziÚki podjÚtej próbie
zidentyfikowania psychologicznych mechanizmów zachodzÈcych w procesie decyzyjnym. Behawioralna hipoteza cyklu ĝycia
zostaïa oparta na trzech podstawowych
filarach, stanowiÈcych punkt wyjĂcia do
wyjaĂnienia zachowañ ludzkich w zakresie
podejmowania decyzji dotyczÈcych odmiennego klasyfikowania dochodu i sposobów
dysponowania nim. Do filarów tych zalicza
siÚ samokontrolÚ (self-control), system kont
mentalnych (mental accounting) oraz sposób prezentacji alternatyw (framing).
PodstawÈ ekonomicznej teorii samokontroli jest podziaï psyche na dwie
zasadnicze czÚĂci: egoistycznego i skrajnie
krótkowzrocznego hedonistÚ (doer) oraz
kalkulujÈcego i planujÈcego w kategoriach
caïego ĝycia stratega (planner). Ta wywodzÈca siÚ bezpoĂrednio z teorii agencji konstrukcja myĂlowa traktowana jest wyïÈcznie
jako próba ujÚcia problemu niestabilnych
preferencji. Naleĝy w tym miejscu zaznaczyÊ, ĝe H.R. Shafrin i R.H. Thaler (1988)
przyjÚli w swojej hipotezie, ĝe kaĝdy czïowiek w swoim postÚpowaniu zachowuje siÚ
tak, jak gdyby walczyïy i wspóïistniaïy wbnim
dwie odmienne jednostki. I tak, hedonista
ma w okreĂlonym momencie czasu bezpoĂredniÈ kontrolÚ nad poziomem konsumpcji, zaĂ jego funkcja uĝytecznoĂci jest niezaleĝna od poziomu konsumpcji w innych
okresach. Z kolei uĝytecznoĂÊ osiÈgana
przez stratega jest ĂciĂle skorelowana zbuĝytecznoĂciÈ kaĝdego z hedonistów i podlega ograniczeniu budĝetowemu. W celu
zabezpieczenia siÚ przed egocentrycznymi
postawami hedonistów strateg musi wypracowaÊ pewne sposoby oddziaïywania na
nie. Wbprzeciwnym razie krótkowzrocznoĂÊ
dziaïañ hedonistów mogïaby przyczyniÊ siÚ
do zakïócenia dobrobytu pozostaïych „ja”.
Strateg ma zatem dwie moĝliwoĂci dziaïania – albo uciec siÚ do uĝycia woli, inaczej
„zmusiÊ” hedonistÚ do wïaĂciwych zachowañ, albo odwoïaÊ siÚ do pewnych zasad
ograniczajÈcych wybór, przed jakim znajduje siÚ krótkowzroczna „ja”.
H.M. Shefrin i R.H. Thaler (1988,
s. 611) wyróĝnili w swojej hipotezie trzy
podstawowe grupy (konta), nazwane kon-

Wydziaï ZarzÈdzania UW

tami mentalnymi, na jakie gospodarstwa
domowe dzielÈ swój majÈtek. SÈ to bieĝÈcy
dochód (current spendable income), bieĝÈcy majÈtek (current assets) oraz przyszïe
dochody (future income). BieĝÈce dochody
pojmowane sÈ jako rozporzÈdzalne
dochody pomniejszone o stopÚ oszczÚdnoĂci, które przeznaczone sÈ na emeryturÚ.
Z kolei bieĝÈcy majÈtek oznacza skumulowane oszczÚdnoĂci, które nie sÈ czÚĂciÈ funduszy przeznaczonych na emeryturÚ, natomiast przyszïe dochody oznaczajÈ dochody,
jakie bÚdÈ osiÈgniÚte w przyszïoĂci i Ărodki
zgromadzone na emeryturÚ. Wb behawioralnej hipotezie cyklu ĝycia zakïada siÚ,
ĝe krañcowa skïonnoĂÊ do konsumpcji dla
kaĝdego z tych kont jest róĝna i oznacza,
ĝe najbardziej zagroĝone uszczupleniem
sÈ dochody bieĝÈce, najmniej zaĂ dochody
przyszïe. Moĝna zatem powiedzieÊ,
ĝe wprowadzony przez H.M. Shefrina
ib R.H.b Thalera system kont mentalnych
ukazaï, ĝe w odniesieniu do poszczególnych grup majÈtku gospodarstwa domowego krañcowa skïonnoĂÊ do konsumpcji
zaleĝy od typu konta i jest najwyĝsza (bliska
jednoĂci) dla bieĝÈcych dochodów, najniĝsza (bliska zeru) dla przyszïych dochodów,
zaĂ poĂrednia dla bieĝÈcego majÈtku. Co
wiÚcej, zgodnie zblogikÈ systemu kont mentalnych, dostÚp do kaĝdego z tych kont jest
z psychologicznego punktu widzenia róĝny
i naruszenie konta, jakim jest bieĝÈcy majÈtek czy przyszïe dochody wiÈĝe siÚ z pewnym dyskomfortem, wyraĝonym w postaci
ujemnej uĝytecznoĂci (czyli niezadowolenia
konsumenta). Innymi sïowy, wydanie pieniÚdzy z kont, jakimi sÈ bieĝÈcy majÈtek
ib przyszïe dochody jest bardziej bolesne
aniĝeli konta, jakim sÈ bieĝÈce dochody.
Wbrezultacie uĝytecznoĂÊ pïynÈca z poczÈtkowego wydatkowania Ărodków znajdujÈcych siÚ na tych kontach jest niĝsza aniĝeli
uĝytecznoĂÊ pïynÈca z wydatków wyczerpujÈcych konto bieĝÈcych dochodów.
Mechanizm ksiÚgowania mentalnego
sprawia, ĝe te same kwoty traktujemy
odmiennie w zaleĝnoĂci od kontekstu.
Ponadto system kont mentalnych odgrywa
istotne znaczenie, gdy weěmie siÚ pod
uwagÚ ěródïo pochodzenia Ărodków finansowych, takich jak premia i nieoczekiwany
zastrzyk finansowy (Thaler, 1992; 1999).
Naleĝy w tym miejscu zaznaczyÊ, ĝe zasadniczÈ róĝnicÈ miÚdzy premiÈ a nieoczekiwanym zastrzykiem finansowym jest przede
wszystkim element przewidywalnoĂci. Sys-
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tem premii moĝe w dwojaki sposób wpïywaÊ na zwiÚkszenie stopy oszczÚdnoĂci.
Premia nie jest traktowana przez konsumenta jak zwykïy dochód i trafia na konto,
jakim jest bieĝÈcy majÈtek. Naleĝy jednak
pamiÚtaÊ o tym, ĝe na wspomnianym koncie krañcowa skïonnoĂÊ do konsumpcji jest
niĝsza. Przeniesienie czÚĂci miesiÚcznego
wynagrodzenia do premii zmniejsza jednak konto, jakim sÈ bieĝÈce dochody, co
z kolei rzutuje na zmniejszenie bieĝÈcej
konsumpcji. Spowodowane jest to przede
wszystkim tym, w jaki sposób owe Ărodki sÈ
postrzegane przez samych konsumentów.
JeĂli zaĂ chodzi o nieoczekiwane zastrzyki
finansowe, to w odniesieniu do nich krañcowa skïonnoĂÊ do konsumpcji jest wiÚksza aniĝeli w przypadku zwykïego dochodu,
abtakĝe wiÚksza niĝ krañcowa skïonnoĂÊ do
konsumpcji dla premii, którÈ moĝna przewidzieÊ. Wedïug H.M. Shefrina i R.H. Thalera (1988, s. 614–615) krañcowa skïonnoĂÊ
do konsumpcji zmniejsza siÚ wraz ze wzrostem wartoĂci spadku, co ma logiczny zwiÈzek ze zmianÈ jego percepcji, gdyĝ w coraz
mniejszym stopniu pozostaje gotówkÈ,
abwbcoraz wiÚkszym znaczeniu zaczyna stanowiÊ majÈtek. Oznacza to, ĝe przesuwa siÚ
go z konta, jakim sÈ bieĝÈce dochody, do
konta, jakim jest bieĝÈcy majÈtek (Zalega,
2014, s. 71–72).

6. Zarzuty wobec ekonomii
behawioralnej
Mimo swojego ogromnego potencjaïu
badania neuroekonomiczne znajdujÈ siÚ
nadal we wczesnej fazie rozwoju i nie
znajdujÈ uznania czÚĂci Ărodowiska. IstotÈ
ekonomii behawioralnej jest wykorzystanie
dorobku psychologii czy neurobiologii do
wyjaĂniania zachowañ ludzi. PrezentujÈc
zïoĝony obraz rzeczywistoĂci, ekonomia
behawioralna bywa przypisywana do wielu
innych szkóï, podejĂÊ i programów badawczych – od ekonomii heterodoksyjnej stawianej w opozycji, do ekonomii ortodoksyjnej. Ponadto ekonomia behawioralna
zakïada, jak to okreĂliï R.H. Thaler (1996,
s. 227), ĝe w rzeczywistoĂci ludzie sÈ (…)
mniej mÈdrzy, sympatyczniejsi oraz sïabsi
niĝ homo oeconomicus. Gïówni oponenci
paradygmatu behawioralnego dowodzÈ, ĝe
eksperymenty behawioralne skierowane
sÈ gïównie na identyfikacje prawidïowoĂci
w reakcji na boděce przez poszczególne
jednostki bÈdě nieliczne grupy ekspery18

mentalne. Ponadto przeciwnicy ekonomii
behawioralnej twierdzÈ, ĝe ekonomia to nie
psychologia. Jej zainteresowanie zachowaniem jednostki powinno przeïoĝyÊ siÚ na
wyjaĂnienie zachowañ rynkowych caïych
spoïecznoĂci. A z tego punktu widzenia behawioryĂci nie mogÈ pochwaliÊ siÚ
wiÚkszymi sukcesami. Zdaniem W. Mayera (1982, s. 86–87) psychologiczne teorie
postaw ludzkich sÈ czÚsto krytykowane za
pomijanie znaczenia kosztów zachowania
ibwiÈĝÈcych siÚ z nimi strat, oraz za zbytnie
koncentrowanie siÚ na korzyĂciach i atrakcyjnoĂci celu.
Kolejny zarzut formuïowany wobec
ekonomii behawioralnej dotyczy wybiórczego traktowania zaïoĝeñ ekonomii gïównego nurtu, które sÈ zastÚpowane nowymi,
ob wiÚkszym realizmie psychologicznym.
Zb realizmem psychologicznym mamy do
czynienia, gdy eksperyment angaĝuje badanego i skïania go do podejmowania przemyĂlanych decyzji. Podstawowym narzÚdziem
zapewnienia realizmu psychologicznego
jest w ekonomii behawioralnej wykorzystanie boděców finansowych (Solek, 2010,
s.b29).
Przedstawiciele ekonomii ortodoksyjnej sÈ negatywnie nastawieni do technik
badawczych opartych na eksperymentach,
dowodzÈc, ĝe zachowania w ten sposób
zaobserwowane oparte sÈ na skÈpych
danych empirycznych i w praktyce nie
majÈ odniesienia do rzeczywistej sytuacji
rynkowej. Ponadto zauwaĝajÈ, ĝe badani
mogÈ celowo postÚpowaÊ zgodnie z postulowanÈ przez badacza hipotezÈ. Kolejnym
przytaczanym przez krytyków argumentem
jest niezrozumienie eksperymentu, w którym uczestniczÈ badani, tzw. niezrozumienie konsekwencji podejmowanych przez
nich decyzji. Jak dowodzÈ J.G. Brinberg
ibA.R. Ganguly, wÈtpliwoĂci dotyczÈ samej
idei wglÈdu w ludzki mózg jako sposobu
na poszerzenie wiedzy o zachowaniach
ekonomicznych. Nie ma ĝadnej pewnoĂci,
ĝe wysiïek wïoĝony w stworzenie metody
interpretacji danych uzyskiwanych metodami tak odlegïymi od ekonomicznych
bÚdzie opïacalny (Brinberg i Ganguly,
2012, s. 8–9). Jak podkreĂla G.W. Harrison
w swoim artykule na temat neuroekonomii, podstawowy krytycyzm wykorzystania
technik neurobiologii w naukach ekonomicznych skupia siÚ praktycznie na dwóch
zasadniczych kwestiach: sposobie pozyskiwania danych neurobiologicznych oraz
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potencjalnych korzyĂciach dla nauk ekonomicznych (Harrison, 2008, s. 305–306).
Z powyĝszych wzglÚdów krytycy ekonomii
behawioralnej z góry kwestionujÈ analizy
danych empirycznych. Naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe informacji uzyskanych z technik
badawczych opartych na eksperymentach
ibsondaĝach nie moĝna zignorowaÊ. Moĝna
oczywiĂcie polemizowaÊ z wynikami okreĂlonych badañ, z ich metodologiÈ i interpretacjÈ, ale odrzucenie czy lekcewaĝenie
samych podstaw nowej dziedziny nauki
wydaje siÚ zbyt daleko idÈce.

7. Dziedziny pokrewne ekonomii
behawioralnej
Ekonomia behawioralna jest teoriÈ
skïadajÈcÈ siÚ z róĝnych hipotez, narzÚdzi
i technik. Zbudowana jest z caïego wachlarza kierunków, które nie sÈ ze sobÈ ĂciĂle
skorelowane. KonsekwencjÈ tego sÈ róĝne
kierunki wyksztaïcone w ramach ekonomii
behawioralnej, takie jak: ekonomia ewolucyjna, ekonomia eksperymentalna, makroekonomia behawioralna, neuroekonomia,
finanse behawioralne oraz neurorachunkowoĂÊ.
Ekonomia ewolucyjna, której pionierami sÈ R.R. Nelson i S.G. Winter, interpretuje proces ekonomiczny w kategoriach
naturalnej selekcji w stylu K. Darwina.
Ekonomia ewolucyjna analizuje i wyjaĂnia
procesy wewnÚtrznej transformacji wiedzy
stosowanej w systemach ekonomicznych
dotyczÈcej podejmowania decyzji, metod
produkcji, form organizacyjnych ĝycia ekonomicznego, zachowania konsumentów
ib psychologii jednostek gospodarujÈcych.
Wedïug K. Dopfera i J. Pottsa ekonomia
ewolucyjna stanowi ramy teoretyczne dla
analizy systemów gospodarczych jako systemów otwartych, zïoĝonych i ewolucyjnych. Jest to teoretyczna hybryda teorii
ewolucji, teorii systemów zïoĝonych, teorii
samoorganizacji, ekonomii austriackiej,
behawioralnej, instytucjonalnej, postkeynesowskiej oraz schumpeteriañskiej. WïaĂnie zbpowodu hybrydyzacji teorii i metod
brakuje pïaszczyzny dla oceny rozwoju
czy integracji koncepcji skïadajÈcych siÚ
na ekonomiÚ ewolucyjnÈ (Dopfer i Potts,
2004, s. 195). Jej zaïoĝenia sÈ m.in. nastÚpujÈce (Dosi, 1991, s. 5–6):
1) brak peïnej informacji u ludzi i organizacji, co wyklucza ich optymalizacjÚ w skali
globalnej;

Wydziaï ZarzÈdzania UW

2) proces decyzyjny ludzi i organizacji jest
zwiÈzany z zasadami, normami i instytucjami;
3) ludzie i organizacje mogÈ w pewnym
stopniu imitowaÊ siÚ nawzajem;
4) sposób wspóïdziaïania ludzi i organizacji
powstaje zazwyczaj w sytuacji nierównowagi i jego rezultatem jest sukces lub
niepowodzenie danej kombinacji czynników lub dóbr, a takĝe samych uczestników ĝycia gospodarczego;
5) proces ewolucji ekonomicznej ma charakter niedeterministyczny, nieteleologiczny i nieodwracalny.
W wÚĝszym ujÚciu ekonomia ewolucyjna
nawiÈzuje natomiast do idei ewolucji biologicznej, sformuïowanych przez K. Darwina
i J. Baptiste’a de Lamarcka. Odwoïania te
mogÈ mieÊ charakter (Witt, 2003, s. 9):
1) bezpoĂredni – ewolucja systemów gospodarczych odzwierciedla dziaïania ludzi
uksztaïtowanych przez ewolucje biologicznÈ;
2) poĂredni – poprzez analogiÚ miÚdzy
zasadami ewolucji biologicznej i ekonomicznej;
3) poĂredni – poprzez metafory biologiczne
w ekonomii (tego typu odwoïania mogÈ
przypominaÊ relacje miÚdzy mechanikÈ
klasycznÈ a ekonomiÈ neoklasycznÈ).
Ekonomia ewolucyjna poszukuje swej
toĝsamoĂci poprzez zorganizowanie swych
pól badawczych dotyczÈcych ewolucji ekonomicznej wokóï teraěniejszej i przyszïej
dynamiki systemu organizacji i funkcjonowania gospodarki. WyjaĂnienie zdarzeñ
ekonomicznych dokonuje siÚ w ekonomii
ewolucyjnej przez (Glapiñski, 2013, s. 5):
1) odwoïanie siÚ do uprzednich zdarzeñ
oraz znajdowanie zwiÈzków przyczynowych obejmujÈcych procesy zachowania
i transformacji zachowañ i instytucji;
2) mechanizm kreacji odmiennoĂci oraz
mechanizm selekcji tych odmiennoĂci
zawierajÈcy w sobie mechanizm segregacji i wykluczenia.
Ekonomia eksperymentalna, której
twórcÈ jest V.L. Smith, wykorzystuje eksperymenty laboratoryjne do testowania decyzji finansowych podejmowanych wb kontekĂcie spoïecznym. Osoby biorÈce udziaï
wbbadaniu zazwyczaj otrzymujÈ od eksperymentatora pieniÈdze, a nastÚpnie dzielÈ siÚ
nimi z innymi, anonimowymi graczami lub
teĝ wpïacajÈ do wspólnej puli (ZaleĂkiewicz, 2011, s. 36). Moĝna zatem powiedzieÊ,
ĝe ekonomia eksperymentalna opiera siÚ

DOI 10.7172/1733-9758.2015.18.1

19

na eksperymentach, których wyniki mogÈ
byÊ wykorzystywane do testowania i lepszego zrozumienia teorii ekonomicznych,
umoĝliwiajÈc tym samym lepsze zrozumienie sposobów podejmowania decyzji,
indywidualnych zachowañ czy warunków
zaistnienia kooperacji miÚdzy uczestnikami, ab takĝe szukanie ich wyjaĂnieñ niekoniecznie na gruncie ekonomii. Ekonomia
eksperymentalna dostarczyïa jeszcze jedno
interesujÈce spostrzeĝenie. Otóĝ gracze
wb grach macierzowych szybko identyfikujÈ strategie optymalne i je wykorzystujÈ
w praktyce. Oznacza to, ĝe przy wyborach
decyzyjnych wiÚkszÈ rolÚ odgrywajÈ informacje czy wypïaty oraz decyzje innych
graczy niĝ cechy psychiczne decydenta.
Z kolei neuroekonomia, której ojcem
jest C.F. Camerer (2007, s. 28–29), jest
naukÈ, której celem jest ugruntowanie
teorii ekonomicznych w szczegóïowo opisanych mechanizmach neuronowych, wyraĝonych matematycznie i pozwalajÈcych
na trafne predykcje zachowañ jednostek.
Nauka ta wywodzi siÚ z trzech dziedzin
nauki: neurologii, psychologii i ekonomii.
Jej poczÈtki datuje siÚ na poczÈtek lat 90.
XX w., wraz z pojawieniem siÚ technicznych moĝliwoĂci badania pracy mózgu
wbramach neuronauki poznawczej, zajmujÈcej siÚ badaniem funkcjonowania systemów
neurologicznych zaangaĝowanych w realizacjÚ okreĂlonych zachowañ. Neuronauka
(neuroscience) stanowi pewnÈ alternatywÚ
dla tradycyjnego pomiaru behawioralnego,
który jest w duĝej mierze oparty na analizie korelatów zachowañ z reakcjami fizjologicznymi organizmu, a zatem moĝliwe jest
wyznaczenie tylko poĂrednich zwiÈzków
miÚdzy tymi parametrami (Marek, 2006,
s.b15–16). DziÚki szybkiemu rozwojowi neurobiologii wiemy, ĝe niemal kaĝda aktywnoĂÊ organizmu wymaga wspóïpracy wielu
oĂrodków mózgu jednoczeĂnie. Podobnie
firmy i pojedynczy konsumenci wspóïdziaïajÈ, tworzÈc to, co w ekonomii nazywamy
rynkiem. Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe
neuronauka koncentruje siÚ bardziej na
przebiegu procesów mózgowych, a nie na
samej geografii mózgu, umoĝliwiajÈc znajdowanie odpowiedzi na pytania, wobec
których tradycyjne metody diagnostyczne
byïy wczeĂniej bezradne (ZaleĂkiewicz,
2008, s. 32). W badaniach dotyczÈcych
aktywnoĂci neuronalnej stosuje siÚ kilka
metod okreĂlanych jako neuroobrazowanie.
Metody neuroobrazowania obejmujÈ tech-
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niki elektro- i magnetofizjologiczne oraz
tomograficzne. NajczÚĂciej stosowanymi
technikami sÈ: tomografia komputerowa,
tomografia metodÈ rezonansu magnetycznego, elektroencefalografia oraz magnetoencefalografia (JaĂkowski, 2009, s. 42). Jak
juĝ wspomniano, neuroekonomia wykorzystuje narzÚdzia uĝywane w neurobiologii do badania aktywnoĂci mózgu. Tymi
narzÚdziami sÈ: eyetracking, czyli Ăledzenie
aktywnoĂci oka; fMRI (funional Magnetic
Resonance Imagining), czyli funkcjonalne
obrazowanie rezonansowo-magnetyczne,
które pozwala na dokïadny pomiar przepïywów natlenionej krwi; PET (Positron
Emission Tomograpfy), czyli tomografia
pozytronowa, która umoĝliwia skanowanie
komórek nerwowych; oraz TMS (Trangranial Magnetic Stimulation), czyli przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, która
przy wykorzystaniu pola magnetycznego
pozwala aktywowaÊ lub dezaktywowaÊ
obszary mózgu, aby wyjaĂniÊ, za co odpowiedzialny jest docelowy obszar. Wszystkie
wymienione metody neuroobrazowania
majÈ charakter zbiorczy, co oznacza, ĝe
badajÈ aktywnoĂÊ caïego mózgu, skupiajÈc
uwagÚ na poszczególnych jego obszarach.
NiewÈtpliwie najwaĝniejszym osiÈgniÚciem
wykorzystania neuroobrazowania jest ustalenie, które obszary mózgu sÈ odpowiedzialne za okreĂlone typy zachowañ. I tak:
brzuszne prÈĝkowie odpowiada za ukïad
nagrody, kora oczoïodoïowa za pragnienie posiadania, przyĂrodkowa kora przedczoïowa za pozytywnÈ wiÚě, kora tylnego
zakrÚtu obrÚczy za konflikt, zaĂ ciaïo migdaïowate za wyzwanie i zagroĝenie (Duch,
2008, s. 45–47).
Jak trafnie stwierdza T. ZaleĂkiewicz
(2011, s. 38), niewÈtpliwÈ zaletÈ podejĂcia neuroekonomicznego jest wyjaĂnienie
wielu teoretycznych problemów, z którymi
badacze stosujÈcy klasyczne metody diagnostyczne przez wiele lat sobie nie radzili.
Naleĝy jednak zaznaczyÊ, ĝe neuroekonomia spotyka siÚ z ostrÈ krytykÈ, poniewaĝ
obserwowane w trakcie badañ zaleĝnoĂci
miÚdzy aktywnoĂciÈ mózgu a konkretnymi
reakcjami organizmu pozwalajÈ na wnioskowanie na temat korelacji, a nie zwiÈzków przyczynowo-skutkowych. Powodem
tego jest zbyt duĝa liczba powiÈzañ miÚdzy
poszczególnymi czÚĂciami mózgu (Solek,
2010, s. 31).
Gïównym obszarem zainteresowañ
makroekonomii behawioralnej, której
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twórcÈ jest G.A. Akerlof (2002), jest wyjaĂnienie róĝnic miÚdzy realnÈ ekonomiÈ
ab modelem równowagi ogólnej, w poïÈczeniu z zagadnieniem niesymetrycznego
dostÚpu do informacji. Innymi sïowy:
makroekonomia behawioralna koncentruje
siÚ na badaniu zagadnieñ makroekonomicznych z wykorzystaniem teorii i metod
psychologicznych. Pozwala ona zrozumieÊ,
dlaczego spoïeczeñstwo i gospodarka jako
caïoĂÊ zachowujÈ siÚ w okreĂlony sposób.
W najbardziej kompleksowy sposób synteza
poglÈdów makroekonomii behawioralnej
zostaïa zaprezentowana przez G.A.b Akerlofa i R.J. Shillera w wydanej w 2009 r.
ksiÈĝce Animal Spirits. How Human Psychology Drives the Economy, and Why It
Matters for Global Capitalism. Owe zwierzÚce instynkty5 bÈdě instynkty wywodzÈce
siÚ zb umysïu (animus), które moĝna opisaÊ jako elementy niepokoju ib niespójnoĂci wpïywajÈce na gospodarkÚ, a których
ěródïo leĝy w nieracjonalnym charakterze wielu ludzkich dziaïañ, ujawniajÈ siÚ
w kilku obszarach, takich jak: zaufanie,
uczciwoĂÊ, skïonnoĂÊ do korupcji, iluzja
pieniÚĝna ibuleganie legendom. W ramach
makroekonomii behawioralnej moĝna
wyróĝniÊ mezoekonomiÚ behawioralnÈ,
wbramach której dokonuje siÚ segmentacji
rynku, wb celu wyodrÚbnienia grup odznaczajÈcych siÚ podobnymi zachowaniami.
W ramach ekonomii behawioralnej wykorzystuje siÚ determinanty jakoĂciowe, takie
jak: innowacyjnoĂÊ, jakoĂÊ ĝycia, dobrostan,
optymizm konsumencki, poczucie szczÚĂcia, dziÚki którym moĝliwe jest lepsze
poznanie przyczyn zachowañ spoïeczeñstwa. W odniesieniu do zjawisk ogólnogospodarczych, takich jak zjawisko bezrobocia, pïacenie podatków, poziom konsumpcji
iboszczÚdnoĂci w spoïeczeñstwie, ekonomia
behawioralna umoĝliwia natomiast okreĂlenie wpïywu czynników pozaekonomicznych, decydujÈcych o ich skali i ksztaïcie.
Ponadto G.A. Akerlof wraz z R.E. Kranton w wydanej w 2010 r. ksiÈĝce Identity
Economics próbujÈ dowieĂÊ, ĝe „ekonomia
toĝsamoĂci” stanowi nowe podejĂcie tïumaczÈce zachowanie konsumentów, poprzez
inkorporacjÚ toĝsamoĂci, norm i kategorii
spoïecznych do ekonomii (Akerlof i Kranton, 2010, s. 20). W swoich rozwaĝaniach
badacze budujÈ koncepcje zmierzajÈce do
wyjaĂnienia zaleĝnoĂci preferencji od toĝsamoĂci grupowej i w konsekwencji proponujÈ wyjaĂnienie zaleĝnoĂci wyborów osób
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gospodarujÈcych od kontekstu spoïecznego, w jakim one funkcjonujÈ, od uksztaïtowanych w nim norm zachowañ. „Ekonomia toĝsamoĂci” jest niewÈtpliwie nowym
podejĂciem o charakterze socjologicznym,
tïumaczÈcym sposoby zachowania ludzi.
ToĝsamoĂÊ jest pojmowana przez autorów
jako przynaleĝnoĂÊ do pewnej kategorii
spoïecznej, która ma swoje normy i ideaïy, a takĝe pewnÈ uĝytecznoĂÊ wynikajÈcÈ
z ich realizacji, którÈ jednostka stara siÚ
maksymalizowaÊ (Akerlof i Kranton 2010,
s. 25). Preferencje niektórych zachowañ sÈ
definiowane przez normy spoïeczne. Nie sÈ
to jedynie indywidualne cechy; odnoszÈ siÚ
do caïych grup spoïecznych, np. jednolicie
odmienne traktowanie caïych grup, takich
jak inne rasy, inne kasty w Indiach, inne
plemiona czy nawet wynikajÈce z róĝnicy
pïci u osób piastujÈcych te same role spoïeczne (Akerman i Kranton, 2010, s. 17).
Finanse behawioralne stanowiÈ czÚĂÊ
ekonomii behawioralnej, która poprzez
badania indywidualnych i spoïecznych
skïonnoĂci poznawczych i emocjonalnych,
stara siÚ wyjaĂniÊ decyzje ekonomiczne, ich
wpïyw na ceny rynkowe, dochody i alokacjÚ
zasobów. Jej celem jest poszukiwanie psychologicznych mechanizmów opisujÈcych
zachowanie uczestników rynków finansowych. Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe finanse
publiczne próbujÈ wyjaĂniÊ zachowania
inwestorów przy podejmowaniu decyzji,
uwzglÚdniajÈc ich emocje. Gïówne zadanie finansów behawioralnych koncentruje
siÚ na poszukiwaniu, zrozumieniu i przewidywaniu wszelkich wahañ na rynkach
finansowych wynikajÈcych z psychologicznych aspektów podejmowania decyzji inwestycyjnych. M. Weber (1998, s. 167–168)
definiuje finanse behawioralne jako ĂcisïÈ
kombinacjÚ indywidualnego zachowania
oraz fenomenów rynkowych, która wykorzystuje wiedzÚ zapoĝyczonÈ zarówno
zbpsychologii, jak i z teorii finansów. Natomiast S. Flejterski dowodzi (2007, s. 115),
ĝe finanse behawioralne badajÈ rzeczywisty sposób postÚpowania ludzi w stosunku
do ich finansów, a ĂciĂlej – sposób, w jaki
psychika wpïywa na poszczególne decyzje finansowe. Wb literaturze przedmiotu
zbzakresu finansów behawioralnych moĝna
wyodrÚbniÊ dwa nurty badawcze: analizÚ
zachowañ inwestorów i analizÚ zachowañ
rynku kapitaïowego. Wedïug H. Shefrina
(2000) badania prowadzone w sferze ekonomii behawioralnej sÈ nastawione na
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testowanie zaïoĝenia o efektywnoĂci rynków oraz zaïoĝenia obracjonalnoĂci decyzji
podejmowanych przez inwestorów. Finanse
behawioralne wykreowaïy inwestora, który
zamiast racjonalnoĂci zachowania, bÚdÈcej
podstawowym zaïoĝeniem teorii rynków
efektywnych i tradycyjnych finansów, postuluje koniecznoĂÊ uwzglÚdnienia wb zachowaniach inwestorów ludzkich „uïomnoĂci”
ib tzw. anomalii. Modelowy inwestor behawiorystów cechuje siÚ m.in. (Matuszczak
2005, s. 16):
• podatnoĂciÈ na wpïyw zbiorowoĂci,
• odmiennym postrzeganiem równowartoĂciowych zysków i strat,
• emocjonalnym podejĂciem do wïasnych
inwestycji,
• nadmiernÈ pewnoĂciÈ siebie,
• przesadnym optymizmem lub przesadnym pesymizmem w zaleĝnoĂci od
nastrojów panujÈcych na rynku,
• awersjÈ do strat, które traktuje jako osobistÈ poraĝkÚ,
• przekonaniem, ĝe wiÚkszoĂÊ na racjÚ.
NeurorachunkowoĂÊ jest kolejnym przykïadem interdyscyplinarnoĂci w naukach
ekonomicznych. Ma ona charakter egzogeniczny, polegajÈcy na siÚganiu do dorobku
innych nauk spoïecznych, takich jak psychologia, socjologia oraz nauk technicznych (Artienwicz, 2013, s. 9). Moĝna zatem
powiedzieÊ, ĝe neurorachunkowoĂÊ, podobnie jak neuroekonomia, dÈĝy do wyizolowania reakcji na poziomie neuronalnym
generujÈcych obserwowalne zachowania
ekonomiczne. PodstawÚ badañ stanowi tu
aktywnoĂÊ ludzkiego mózgu, bÚdÈca efektem zmiany fenotypu. W wyniku procesu
selekcji naturalnej nowe struktury nakïadaïy siÚ na starsze, formuïujÈc tzw. korÚ
(neocortex), której cztery pïaty „wyspecjalizowaïy siÚ” w peïnieniu okreĂlonych funkcji (Dickhaut, Basu, McCabe i Waymire,
2010, s. 234–236). Zdaniem autorów wykorzystanie neurobiologii w rachunkowoĂci
moĝe istotnie poszerzyÊ wiedzÚ na temat
jej fundamentów. Istnieje hipoteza, zgodnie z którÈ powstanie i rozwój standardów
rachunkowoĂci idÈ w parze z biologicznym
rozwojem ludzkiego mózgu w warunkach
postÚpujÈcej komplikacji otoczenia (Dickhaut, Basu, McCabe i Waymire, 2010,
s.b241–243). Zdaniem M.D. Hausera (2006)
podejĂcie to znajduje oparcie w wynikach
badañ dowodzÈcych genetycznego podïoĝa
takich cech ludzkich, jak altruizm, zaufanie,
mĂciwoĂÊ, a nawet poczucie sprawiedliwoĂci.
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8. Podsumowanie
Ekonomia behawioralna jest stosunkowo nowÈ dziedzinÈ, powstaïÈ niespeïna
cztery dekady temu. Èczy dokonania ekonomii i psychologii, a jej korzenie siÚgajÈ
psychologii behawioralnej, która koncentruje siÚ na zachowaniu i kontrolujÈcych go
boděcach Ărodowiskowych. Autorzy utoĝsamiani z tym nurtem róĝniÈ siÚ poglÈdami
na rolÚ metod analizy formalnej oraz na
temat racjonalnoĂci i efektywnoĂci dziaïania podmiotów gospodarujÈcych. Najogólniej moĝna powiedzieÊ, ĝe ekonomia behawioralna jest nurtem ekonomii zajmujÈcym
siÚ badaniem rzeczywistoĂci gospodarczej
i wyjaĂnieniem zdarzeñ oraz procesów
gospodarczych w Ăwietle potwierdzonych
zaïoĝeñ o naturze czïowieka. Z racji interdyscyplinarnoĂci tego podejĂcia trudno jest
podaÊ definicjÚ, na którÈ wszyscy zajmujÈcy
siÚ ekonomiÈ behawioralnÈ by przystali.
Dodatkowo komplikuje to fakt, ĝe istniejÈ
dwa gïówne nurty ekonomii behawioralnej, bÚdÈce w stosunku do siebie niemalĝe
niezaleĝnymi dyscyplinami. Pierwszy z nich
rozwinÈï siÚ na gruncie nauk o zarzÈdzaniu, natomiast drugi koncentruje siÚ wokóï
dokonañ takich badaczy jak D. Kahneman,
A. Tversky i R.H. Thaler, którzy tworzÈ
drugie pokolenie ekonomii behawioralnej
ib uznajÈ skïonnoĂÊ do uznawania racjonalnoĂci neoklasycznej za wzór i Ăledzenie
zb tego punktu widzenia ludzkich zachowañ jako obarczonych bïÚdami. Obecnie
wbnaukach ekonomicznych, dziÚki wykorzystaniu psychologii, odchodzi siÚ od klasycznego aksjomatu czïowieka racjonalnego na
rzecz czïowieka emocjonalnego. Dlatego
teĝ ekonomia behawioralna przyjmuje zaïoĝenie racjonalnoĂci dalekiej od doskonaïoĂci, „ograniczonej racjonalnoĂci”.
EkonomiĂci behawioralni uznajÈ, ĝe
„rzeczywisty” sposób zachowania ludzi ma
kluczowe znaczenie dla tworzenia teorii
ekonomicznej i kwestionujÈ konwencjonalne zaïoĝenie, ĝe podmioty gospodarcze
charakteryzuje tzw. racjonalnoĂÊ instrumentalna, co w konsekwencji oznacza, iĝ
ludzie, na bazie posiadanej wiedzy i swoich umiejÚtnoĂci logicznego wnioskowania, zmierzajÈ do optymalnego wykorzystania posiadanych czynników produkcji
(Godïów-LegiÚdě, 2013, s. 27).
Kluczowym celem ekonomii behawioralnej jest odnalezienie przyczyn dokonywanych wyborów ekonomicznych. Ponadto

Studia i Materiaïy 1/2015 (18)

zajmuje siÚ ona badaniem procesów podejmowania decyzji w zakresie zarzÈdzania
finansami lub inwestycji, a takĝe tïumaczy
przyczyny preferencji konsumenta w sposób
dokïadniejszy, niĝ ma to miejsce w przypadku ekonomii gïównego nurtu. DziÚki
róĝnorodnoĂci stosowanych metod badawczych w ekonomii behawioralnej, moĝna
natomiast czerpaÊ korzyĂci z rozwoju teorii
i metodologii innych dziedzin. Jak twierdzÈ
E. Anger i G. Loewenstein (2006, s, 47–48),
poprzez skutecznÈ integracjÚ metod moĝna
uzyskaÊ dane pochodzÈce z róĝnych ěródeï, osiÈgajÈc przy tym interdyscyplinarny,
holistyczny punkt widzenia, kompleksowÈ
wiedzÚ, której nie sposób uzyskaÊ, stosujÈc zbyt wÈskie, ograniczone ujÚcie danego
problemu, oraz podejĂcie indywidualne,
pozwalajÈce na dostosowanie metod i koncepcji do konkretnych realiów.
Krytyka ekonomii behawioralnej dotyczy kwestii zwiÈzanych nie tylko z fundamentami tego nurtu, ale i z analizÈ danych
empirycznych. Oponenci paradygmatu
behawioralnego zwracajÈ uwagÚ na niski
realizm przeprowadzanych badañ czy niezrozumienie eksperymentu przez badanych.
Pomimo wad podejĂcie neurobiologiczne
ma swoich zwolenników, którzy dostrzegajÈ
postÚp w tej dziedzinie, wykraczajÈcy poza
stereotypowe „skanowanie umysïów”. Jak
sïusznie twierdzi K.A. McCabe, pomiar
zewnÚtrznych reakcji fizjologicznych, takich
jak badanie gaïek ocznych, rytmu serca czy
przewodnictwa skórnego, z powodzeniem
wchodzi do uĝycia, poszerzajÈc zakres
badañ (McCabe, 2008, s. 352–353).
Ekonomia behawioralna stanowi zbiór
róĝnych teorii, do których zalicza siÚ m.in.:
ekonomiÚ ewolucyjnÈ, ekonomiÚ eksperymentalnÈ, makroekonomiÚ behawioralnÈ,
neuroekonomiÚ, finanse behawioralne oraz
neurorachunkowoĂÊ. InterdyscyplinarnoĂÊ
ekonomii behawioralnej pozwala wyjaĂniÊ
wiele teoretycznych problemów, z którymi
ekonomiĂci stosujÈcy klasyczne metody diagnostyczne nie mogli sobie poradziÊ.

Behawioryzm metodologiczny, nazywany takĝe
naukowym, byï inspirowany ideami filozoficznymi, a postulujÈcy go psychologowie wkraczali
czÚsto na teren zasadniczych rozstrzygniÚÊ filozoficznych, ale teĝ, rozwój badañ w psychologii prowadzonych pod etykietÈ behawioryzmu
metodologicznego wpïywaï na nowe pomysïy
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