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Streszczenie

W artykule przedstawiono ciesz c  si  coraz wi kszym zainteresowaniem bada-

czy dziedzin  nauki, jak  jest ekonomia behawioralna, oraz podj to prób  przybli enia 

jej dokona . W pierwszej cz ci artyku u skupiono si  na genezie ekonomii behawio-

ralnej. W cz ci drugiej omówiono wybran  terminologi  i metodologi  badawcz  sto-

sowan  w tej nauce. Cz  trzecia opisuje najwa niejsze zarzuty wobec podej cia be-

hawioralnego. W cz ci czwartej przedstawiono behawioryzm w innych nurtach eko-

nomii. 

S owa kluczowe: ekonomia behawioralna, psychologia decyzji, determinanty zacho-
wa , motywy wyborów 

Wprowadzenie

Obecnie dzi ki wielu badaniom i odkryciom doskonale wiadomo, e za-
chowa  ludzkich nie da si  analizowa  i przewidywa  tylko na gruncie ekono-
mii. Cz owiek kieruje si  nastrojami, emocjami czy te  wr cz instynktami. 
„Emocje stanowi  przeszkod  w podejmowaniu racjonalnych decyzji, (…) s
subiektywnymi stanami wywo ywanymi przez okre lone bod ce. Zarówno lu-
dzie, jak i zwierz ta s  «zaprogramowani» na reagowanie emocjonalne na okre-
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lone cechy rodowiska”1. Je eli ludzie s  nastawieni pozytywnie do jakiego
dzia ania, to maj  sk onno  ocenia  zwi zane z nim ryzyko jako niskie, a zwi -
zane z nim korzy ci jako wysokie2.

Emocje w bezpo redni sposób cz  si  z warto ciami i normami etycz-
nymi wyznawanymi przez ludzi. To, jakie normy i warto ci s  w cz owieku 
najsilniej zakorzenione, wp ywa bezpo rednio na to, jak silne s  emocje, gdy 
owe normy s amane. W ka dej kulturze warto ci uk adaj  si  w system nor-
muj cy post powanie. System, który le y u podstaw wyborów podejmowanych 
przez cz owieka w konkretnych sytuacjach3.

Ogromny wp yw emocji, warto ci oraz instynktów na ludzkie zachowania 
i podejmowane wybory próbuje zrozumie  i opisa  ekonomia behawioralna. 
Poznanie mechanizmów motywuj cych i nap dzaj cych ludzi, sk aniaj cych 
ich do podejmowania okre lonych decyzji zdaje si  by  obecnie najlepszym 
sposobem na zrozumienie prawide  rz dz cych rynkiem. Tam, gdzie zawodzi 
matematyka i jej wyrachowane modele, z pomoc  przychodz  nauki psycholo-
giczne.

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie ekonomii behawioralnej 
oraz przybli enie jej dokona .

Ekonomia behawioralna jest dziedzin  nauki cz c  dokonania ekonomii 
i psychologii4. Jej korzenie si gaj  nurtu nazywanego w psychologii behawio-
ryzmem (behavior – zachowanie), koncentruj cego si  na zachowaniu i kontro-
luj cych go bod cach rodowiskowych. Powstanie i rozwój tego nurtu nast pi
w latach 30. XX w., a za jego ojców uwa a si  Johna Broadusa Watsona 
i Burrhusa Frederica Skinnera5. W ramach ekonomii behawioralnej wyró ni
mo na dwa nurty b d ce niemal e niezale nymi dyscyplinami6. Pierwszy roz-
win  si  na gruncie nauki o zachowaniu, czy metodologi  psychologicznych 
bada  nad zachowaniem z wiedz  teoretyczn  z zakresu ekonomii. Drugi skupia 
si  g ównie na dokonaniach takich badaczy, jak Daniel Kahneman, Amos Tver-

                                                          
1  T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa 

2010, s. 127–128. 
2 Ibidem, s. 146. 
3  Por. Leksykon zarz dzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004, s. 501. 
4 Wspó czesna psychologia behawioralna, red. P. B bel, P. Ostaszewski, Wyd. UJ, Kra-

ków 2008, s. 85. 
5 Ibidem, s. 7. 
6 Ibidem, s. 94. 
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sky czy Richard Thaler i analizie odst pstw od zachowania racjonalnego, które 
le y u postaw za o e  klasycznej ekonomii.  

W poszukiwaniu pocz tków ekonomii behawioralnej 

Ekonomia z pewno ci  nie jest nauk cis , „chocia  cz  ekonomistów 
tak  by j  chcia a widzie , poniewa wiat nauk cis ych oparty jest na uniwer-
salno ci matematyki”7. W ekonomii ma si  do czynienia z decyzjami podejmo-
wanymi przez cz owieka i ich skutkami, a nieprzewidywalnej natury ludzkiej 
nie da si  uj  w adne modele matematyczne. John Maynard Keynes s dzi , e
„na scenie gospodarki wyst puj  ró ni aktorzy, nie zawsze kieruj cy si  racjo-
nalnymi przes ankami, (…) gdy  cz  dzia a  gospodarczych podejmowana 
jest pod wp ywem «zwierz cego instynktu», który jest g ównym powodem wy-
st puj cych w gospodarce fluktuacji”8. W analizowaniu tych „zwierz cych in-
stynktów” bardzo przydatna okazuje si  psychologia. Psychologia ekonomiczna 
jest nauk  wykorzystuj c  wiedz  o umy le i psychice cz owieka do wyja nia-
nia zachowa  ekonomicznych9. Ró nica mi dzy psychologi  ekonomiczn
a ekonomi  behawioraln  jest, najpro ciej mówi c, taka, e „t  pierwsz  tworz
psychologowie zainteresowani ekonomi , a drug  – ekonomi ci zainteresowani 
psychologi ”10.

Ju  Adam Smith w swojej wydanej w 1759 r. ksi ce Teoria uczu  moral-
nych pisa  o wp ywie emocji, aprobaty, dezaprobaty, uczciwo ci i awersji do 
strat na podejmowanie decyzji11. Jeremy Bentham – nast pca Smitha, twórca 
teorii u yteczno ci – zawar  swe pogl dy w pracy opublikowanej w 1789 r., 
nosz cej tytu Wprowadzenie do zasad moralno ci i prawodawstwa12. Postulo-
wa  on, aby mierzy  uczucie szcz cia, a nie tylko u yteczno  z konsumpcji 
dóbr. Inny przedstawiciel ekonomii, John Maurice Clark w artykule z 1918 r. 
twierdzi  wyra nie, e ekonomi ci musz  bra  pod uwag  natur  ludzk  i po-

                                                          
7  G.A. Akerlof, R.J. Shiller, Zwierz ce instynkty, Studio EMKA, Warszawa 2010, s. 7. 
8 Ibidem, s. 11. 
9  T. Zale kiewicz, Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011, s. 33. 
10 Ibidem.
11  L. Próchnicki, Z dziejów my li ekonomicznej, Infoplan, Warszawa 2006, s. 128. 
12 Ibidem, s. 268. 
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winni opiera  si  na pracach psychologów. „Je eli za  nie chc  si  na niej opie-
ra , to zmuszeni s  do tworzenia w asnej psychologii, która b dzie marn  psy-
chologi ”13. Twierdzi  dobitnie, e „obliczenia mog  powiedzie  cz owiekowi 
jedynie o tym, co musi straci , je li chce post pi  w okre lony sposób, ale nie 
mog  mu powiedzie , czy chce tego wystarczaj co mocno, by zaakceptowa
owe straty”14. Joseph Alois Schumpeter w swojej pracy z 1954 r., wydanej do-
piero po miertnie, zauwa a , e ekonomi ci stosowali psychologi  tylko wtedy, 
kiedy wydawa a im si  u yteczna. Preferowali raczej zdrowy rozs dek ni  dane 
pochodz ce z bada  psychologicznych15.

Inny ekonomista, Gary Becker opublikowa  w 1967 r. Teori  przest pstwa,
w której wskazywa  na zaanga owanie elementów psychologicznych w podej-
mowaniu decyzji ekonomicznych. W 1992 r. otrzyma  on Nagrod  Nobla za: 
„rozszerzenie teorii racjonalnych decyzji na wszelkie dziedziny ludzkiego za-
chowania”16. George Katona w publikacji z 1978 r. podkre la  wyra nie, i
mi dzy bod cami i skutkami ekonomicznymi interweniuj  zmienne psycholo-
giczne. Twierdzi  on, e istniej  pewne prawa, których znajomo  mo e by
przydatna ekonomistom, gdy  mog  one wzbogaci  ich my lenie17. Her-
bert Simon (Nagroda Nobla w 1978 r.), jeden z prekursorów ekonomii behawio-
ralnej, sugerowa , e ludzie zamiast poszukiwa  rozwi zania najlepszego 
z mo liwych, zadowalaj  si  podejmowaniem decyzji, które s  po prostu wy-
starczaj co dobre18. Simon jako pierwszy wysun  wniosek, e ludzie po prostu 
nie s  zdolni do racjonalnych zachowa  opisywanych w standardowych mode-
lach racjonalnego wyboru19.

W 1979 r. ukaza a si  praca Kahnemana i Tversky’ego Prospect Theory: 
An Analysis of Decisions under Risk, a w roku nast pnym praca Thalera Toward
a Positive Theory of Consumer Choice, które zapocz tkowa y rozwój nowego 

                                                          
13  J.M. Clark, Economics and Modern Psychology, „Journal of Political Economy” 1918, 

Vol. 26 (1), s. 4, cyt. za: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Sopot 2004, s. 17. 
14 Ibidem, s. 10, cyt. za: Psychologia ekonomiczna..., s. 17. 
15 Psychologia ekonomiczna..., s. 20. 
16 Mikroekonomia, red. D. Kopyci ska, Katedra Mikroekonomii US WNEiZ, Szczecin 

2005, s. 366. 
17 Psychologia ekonomiczna..., s. 33–34. 
18  N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009, s. 623. 
19  R.H. Frank, Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie by o, GWP, Gda sk 2007, s. 291. 
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nurtu nazwanego ekonomi  behawioraln 20. W 2002 r. Kahneman otrzyma
Nagrod  Nobla za zastosowanie narz dzi z psychologii w badaniach ekono-
micznych z uwzgl dnieniem procesów decyzyjnych w warunkach niepew-
no ci21.

Wybrana terminologia i metodologia badawcza ekonomii behawioralnej 

Wi kszo  ludzi doskonale zdaje sobie spraw  z tego, e stany emocjonal-
ne przez nich prze ywane mog  wp ywa  na podejmowane decyzje, dokonywa-
ne wybory czy te  wydawane s dy. Pozytywny i negatywny stan emocjonalny 
zwykle wp ywa na odmienne sposoby przetwarzania informacji. Nastrój pozy-
tywny skutkuje zazwyczaj bardziej pobie nym (heurystycznym) przetwarza-
niem informacji, pos ugiwaniem si  schematami i stereotypami. Z kolei nastrój 
negatywny prowadzi do bardziej systematycznego, analitycznego i kontrolowa-
nego przetwarzania informacji22. Optymizm jest zwi zany z odczuwaniem po-
zytywnych emocji i ich przewidywaniem oraz z poczuciem szcz cia, dlatego 
mo e mie  znaczenie przy ocenie w asnej kondycji finansowej, jak i innych 
zachowa  ekonomicznych23.

Ekonomia behawioralna bierze pod uwag  wp yw tych czynników na po-
dejmowanie decyzji przez ludzi. Do najwa niejszych poj , którymi si  ona 
pos uguje, nale :

a) heurystyka – metoda odkrywania, procedura rozwi zywania proble-
mów, technika b d ca narz dziem twórczego formu owania my li. 
Heurystyk  jest ka da procedura, która redukuje zakres mo liwych 
rozwi za  problemu lub liczby mo liwych odpowiedzi na pytanie24.
Inaczej mówi c, heurystyki s  uproszczonymi metodami oceniania 
i rozwi zywania problemów. Cz owiek, przetwarzaj c informacje 

                                                          
20  A. Solek, Ekonomia behawioralna a ekonomia klasyczna, „Zeszyty Naukowe PTE” 

2010, nr 8, s. 24. 
21 Mikroekonomia..., s. 370. 
22 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, red. E. Bielawska-Batorowicz, PWE, 

Warszawa 2012, s. 57–58. 
23 Psychologiczne uwarunkowania zachowa  ekonomicznych, red. M. Goszczy ska,  

M. Górnik-Durose, Difin, Warszawa 2010, s. 114. 
24  A.S. Reber, E.S. Reber, S ownik psychologii, Scholar, Warszawa 2005, s. 263. 
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w sposób heurystyczny, pomija ró ne dane – niejako „my li na  
skróty”25;

b) framing (ramowanie) – eksponuje znaczenie przyj tej perspektywy, 
np. czy jest mowa o unikaniu strat, czy te  o mo liwych korzy ciach26;

c) ksi gowanie umys owe (mental accounting) – polega na tym, e ludzie 
segreguj  ró ne rodzaje wydatków na „kontach umys owych” i ka dy
z nich oddzielnie rozwa aj  w funkcji potencjalnych zysków i strat27.

W ród anomalii od zachowa  racjonalnych na uwag  zas uguj 28:
a) niech  do straty – oznacza, e inwestorzy za wszelk  cen  broni  si

przed zamkni ciem pozycji zako czonej na minusie; 
b) efekt kosztów utopionych – polega na tym, e ludzie sk onni s  trwa

przy podj tej decyzji, je li by a zwi zana ze znacznym wydatkiem;  
c) efekt posiadania – przypisywanie wi kszej warto ci rzeczom, które 

mo na utraci , ni  tym, które mo na zyska ;
d) efekt status quo – niech  do zmiany istniej cego stanu rzeczy;  
e) efekt dyspozycji – unikanie alu spowodowanego strat , a d enie do 

dumy wywo anej zyskiem. 
Powy sza lista z oczywistych wzgl dów nie wyczerpuje ca o ci przebogatej 
problematyki i terminologii ekonomii behawioralnej. Chocia  badacze wiedz
coraz wi cej na temat motywów ludzkich dzia a , to wci  jednak na mapie tej 
wiedzy pozostaje sporo bia ych plam. Jednym z przejawów braku racjonalno ci 
oceniania i podejmowania decyzji ekonomicznych jest pos ugiwanie si  przez 
ludzi heurystykami. Kahneman i Tversky usystematyzowali wiedz  na temat 
roli heurystyk w przetwarzaniu informacji i pokazali, w jakich warunkach ko-
rzystanie z heurystyk powoduje b dy w ocenianiu i obni a racjonalno  decyzji 
ekonomicznych29.

Nauki psychologiczne i ekonomiczne stosuj  odmienne metody prowadze-
nia bada  empirycznych. W psychologii typow  metod  jest eksperyment,  
w ekonomii wykorzystuje si  modelowanie ekonometryczne. Obecnie jednak 
ekonomi ci coraz ch tniej korzystaj  w swoich badaniach z eksperymentów. 

                                                          
25  T. Zale kiewicz, Psychologia ekonomiczna..., s. 251. 
26 Ibidem, s. 231. 
27  R.H. Frank, Mikroekonomia..., s. 291. 
28  T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa..., s. 350. 
29  T. Zale kiewicz, Psychologia ekonomiczna..., s. 57. 
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Punktem wyj cia analiz prowadzonych przez ekonomistów behawioralnych jest 
zazwyczaj jedna z klasycznych teorii ekonomicznych. Przyk adem mo e by  racjo-
nalna teoria oszcz dzania (tzw. teoria cyklu ycia), w której jest mowa o tym, e
sk onno  cz owieka do oszcz dzania pieni dzy zale y od jego wieku30.

Analiza stosowana w ekonomii behawioralnej polega na odszukaniu od-
st pstw od za o e  teoretycznych w rzeczywistych zachowaniach ludzi. Na 
przyk ad w teorii oszcz dzania takim odst pstwem (anomali ) jest zbyt szybkie 
dyskontowanie przez ludzi gratyfikacji finansowych, które odpowiada za prze-
sadne warto ciowanie natychmiastowych zysków (osoby m ode na dorobku) 
lub na nadmiernej sk onno ci do odk adania pieni dzy przez osoby, które po-
winny je tylko konsumowa  (np. emerytów). Odkrycie ró nic umo liwia zapro-
ponowanie nowego, alternatywnego modelu (np. oszcz dzania) uwzgl dniaj -
cego psychologiczne osobliwo ci zachowa  ekonomicznych. Takim modelem 
jest np. behawioralna teoria cyklu ycia zaproponowana przez Hearsha Shefrina 
i Richarda Thalera w 1988 r.31

W swoim modelu behawioralnym Shefrin i Thaler bardzo wa n  rol
przypisuj  mechanizmowi samokontroli odpowiadaj cemu za powstrzymywa-
nie si  od impulsywnego konsumowania zasobów i jednocze nie wzmacniaj -
cemu gotowo  do odraczania gratyfikacji. Wed ug tych ekonomistów umys
cz owieka to system z o ony z dwóch modu ów: „sprawcy” (doer) – o pierwot-
nej naturze, który sk ania do konsumpcji, oraz „planisty” (planner), który kon-
troluje sprawc  i zach ca do oszcz dzania. Mechanizmy tej kontroli stanowi 
zestaw regu  ksi gowania umys owego (mental accounting). Widoczny jest 
równie  wp yw efektu ramowania (framing) polegaj cy na tym, e ta sama 
kwota pieni dzy mo e zosta  przypisana do ró nych rachunków umys owych 
w zale no ci od tego, w jaki sposób zosta a ona zdobyta32.

Behawioralna teoria cyklu ycia jest niew tpliwie bardzo interesuj c  teo-
ri  próbuj c  wyja ni  zachowania ludzi zwi zane z oszcz dzaniem i stanowi 
bardzo ciekawy przyk ad wk adu psychologii w zrozumienie tego aspektu ludz-
kiego dzia ania.

                                                          
30 Ibidem, s. 228–229. 
31 Ibidem, s. 33–34. 
32 Ibidem, s. 230–231. 
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Zarzuty wobec podej cia behawioralnego 

Ekonomia behawioralna jak ka da dziedzina nauki ma swoich wyznaw-
ców i oponentów. Psychologiczne teorie postaw ludzkich by y wielokrotnie 
krytykowane za pomijanie znaczenia kosztów zachowania i wi cych si  z nim 
strat oraz za zbytnie koncentrowanie si  na korzy ciach i atrakcyjno ci celu33,
chocia  takie modele jak teoria planowanego dzia ania (theory of planned be-
havior) cz  w przewidywaniu zachowania postawy z takimi zmiennymi, jak 
normy spo eczne i spostrzegana kontrola34.

Krytycy wskazuj  na to, e ekonomia behawioralna nie stanowi jednej zu-
nifikowanej teorii, lecz zbiór wielu pomys ów i narz dzi. Jest to po cz ci
prawda, ale tak samo jest to prawda w odniesieniu do ekonomii neoklasycznej. 
„Robotnik mo e polega  na jednym narz dziu – powiedzmy wiertarce – ale 
równie  u ywa  du ej ilo ci ró nych wierte , aby wykona  ró ne prace. Czy 
wi c u ywa jednego narz dzia, czy wielu?”35. Ekonomiczne modele nie maj
w sobie zbyt wiele si y predykcyjnej, która pochodzi z jednego „narz dzia”. Ich 
prawdziwa precyzja przewidywania kryje si  w a nie w „wiert ach”36.

Jeden z wa niejszych zarzutów wysuwanych wobec ekonomii behawioral-
nej dotyczy wybiórczego traktowania za o e  ekonomii neoklasycznej, które s
zast powane nowymi, o wi kszym realizmie psychologicznym. Przeciwnicy 
twierdz , e wszystkie za o enia b d ce fundamentem teorii powinny by  trak-
towane jako ca o , gdy  zmiana jednej z przes anek mo e spowodowa  nie-
zgodno  z innymi za o eniami i w konsekwencji upadek danej teorii37.

Kolejnym zarzutem jest arbitralno  kryterium dobrobytu – skoro decy-
dent nie wykazuje spójnych preferencji, lecz w zamian przypisuje mu si  zbiór 
odr bnych ja ni, rodzi si  pytanie, która z tych ja ni powinna by  podstaw  do 

                                                          
33  W. Meyer, The Research Programme of Economics and Relevance of Psychology,

„British Journal of Psychology” 1982, Vol. 21, s. 81–91, cyt. za: Psychologia ekonomiczna...,
s. 17. 

34  I. Ajzen, The Theory of Planned Behavior, „Organizational Behavior and Human Deci-
sion Processes” 1991, Vol. 50, s. 179–211, cyt. za: Psychologia ekonomiczna..., s. 17. 

35  C.F. Camerer, G. Loewenstein, M. Rabin, Advances in Behavioral Economics, Prince-
ton University Press, New York 2004, s. 41–42. 

36 Ibidem, s. 42. 
37  N. Wilkinson, Introduction to Behavioral Economics, Palgrave Macmillan, Hampshire–

New York 2008, s. 23–26, cyt. za: A. Solek, Ekonomia behawioralna..., s. 29. 



MAREK ZYGAN
EKONOMIA BEHAWIORALNA – WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI 17

rozwa a  o maksymalizacji u yteczno ci38. Tradycyjni ekonomi ci s  równie
sceptycznie nastawieni do technik badawczych opartych na eksperymentach 
i sonda ach. Twierdz  oni, e zachowania zaobserwowane w eksperymentach 
nie maj  odniesienia do realnych sytuacji rynkowych.  

Niew tpliwie ekonomia behawioralna ma swoje limity. Pomimo tego jest 
popularn  i „modn ” nauk  zw aszcza w ród polityków, którzy coraz cz ciej 
próbuj  przy jej pomocy rozwi zywa  problemy, jakimi ta nauka wcale nie 
powinna si  zajmowa . W niektórych przypadkach u ywanie ekonomii beha-
wioralnej jest politycznym wybiegiem pozwalaj cym decydentom unikn  bo-
lesnych, ale bardziej skutecznych rozwi za  zakorzenionych w tradycyjnej 
ekonomii39. Przyk adem mo e by  próba wp yni cia na obni enie zu ycia elek-
tryczno ci przez konsumentów, jak  podj to w Wielkiej Brytanii. Rz d posta-
nowi  informowa  ludzi o tym, jak du o energii zu ywali ich s siedzi, maj c
nadziej , e w ten sposób, porównuj c si  z innymi, ludzie zaczn  oszcz dza .
Da o to jednak bardzo nik y rezultat. Du o lepszy da oby wprowadzenie podat-
ku w glowego (carbon tax), który wp yn by na zwi kszenie ceny elektryczno-
ci. Taki rozwi zanie by oby jednak le widziane przez wyborców i wi za oby

si  z ryzykiem utraty popularno ci przez rz d40.
Podsumowuj c za i przeciw wysuwane pod k tem ekonomii behawioral-

nej, warto podeprze  si  s owami Miltona Friedmana. Twierdzi  on, e praw-
dziw  miar  warto ci ekonomii jest trafno  jej prognoz. Okre lone za o enia 
mog  by  fa szywe, ale s  uwa ne za trafne, dopóki sformu owane na ich pod-
stawie przewidywania s  lepsze od prognoz opieraj cych si  na odmiennych 
za o eniach41.

                                                          
38  A. Rubinstein, Discussion on Behavioral Economics, w: Advances in Economics and 

Econometrics: Volume 1: Theory and Applications, Ninth World Congress (Econometric Society 
Monographs), red. R. Blundell, W.K. Newey, T. Persson, http://arielrubinstein.tau.ac.il/papers/ 
behavioral, cyt. za: A. Solek, Ekonomia behawioralna..., s. 29. 

39  G. Loewenstein, P. Ubell, Economics Behaving Badly, „New York Times” z 15 lipca 
2010 r., s. A31, http://www.nytimes.com/2010/07/15/opinion/15loewenstein.html?_r=0 (3.04.2013). 

40  http://share.pdfonline.com/e1f4cabf4af04eb680f18f2134cb886b/100009774%20Hu-
man %20psychology%20and%20the%20Economy.htm (3.04.2013). 

41  M. Friedman, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago IL 
1953, cyt. za: Psychologia ekonomiczna..., s. 19. 
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Behawioryzm w innych nurtach ekonomii 

Ekonomia behawioralna nie stanowi jednolitej szko y, lecz zbiór ró nych 
teorii, do których zalicza si  szko  Michigan (George Katona), ekonomi  psy-
chologiczn  (Colin Camerer, Richard Thaler, Ernst Fehr), makroekonomi  be-
hawioraln  (George Akerlof), ekonomi  ewolucyjn  (Richard Nelson, Sidney 
Winter), finanse behawioralne (Robert Schiller) czy ekonomi  eksperymentaln
(Vernon Smith). Koncepcje te czy podwa anie pogl du neoklasycznego opi-
suj cego cz owieka jako istot  racjonaln , d c  do zaspokojenia w asnego 
interesu i b d c  pod pe n  samokontrol 42.

Ciekawym nurtem s  finanse behawioralne nazywane psychologi  rynku 
finansowego, obja niaj ce procesy poznawcze i motywacyjno-emocjonalne 
u inwestorów43. Nale y zauwa y , e finanse behawioralne wcale nie pozostaj
w sprzeczno ci z nurtem klasycznym. Klasyczne finanse s  celowo oparte na 
nierealistycznych za o eniach o efektywno ci rynku i racjonalno ci jego uczest-
ników. Finanse behawioralne opisuj  rzeczywiste zachowania inwestorów na 
podstawie teorii perspektywy wzbogaconej o odkryte ludzkie sk onno ci44.

Ekonomia eksperymentalna z kolei wprowadzi a do swojej metodologii 
eksperymenty stosowane w naukach psychologicznych. W ekonomii do mode-
lowania i analizowania decyzji strategicznych stosuje si  proste gry, a dziedziny 
zajmuj ce si  badaniem zachowa  ludzi w grach nazywane s  teori  gier lub 
w a nie ekonomi  eksperymentaln . Prze om w rozwoju teorii gier i stosowaniu 
eksperymentu to lata 60. XX w., kiedy swoje prace zacz  publikowa  V. Smith 
(Nagroda Nobla w 2002 r.)45.

Innym bardzo ciekawy nurtem jest neuroekonomia. Najprostsza definicja 
opisuje j  jako multidyscyplinarne podej cie do badania neurofizjologicznych 
podstaw wyborów ekonomicznych dokonywanych przez cz owieka. Korzysta 
ze specyficznych metod pomiarowych, takich jak: rezonans magnetyczny, to-
mografia komputerowa, elektroencefalografia (EEG). Dzi ki zastosowaniu tych 

                                                          
42  A. Solek, Ekonomia behawioralna..., s. 25. 
43  P. Zielonka, Gie da i psychologia, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 12. 
44  T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa..., s. 364. 
45  T. Zale kiewicz, Psychologia ekonomiczna..., s. 367–368. 
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specyficznych metod analizuj cych prac  mózgu mo na wyci ga  wnioski, 
które procesy psychiczne determinuj  okre lone zachowania najsilniej46.

Z ca  pewno ci  wci  czeka na odkrycie wiele nowych, interesuj cych 
metod przybli aj cych badaczy do zrozumienia mechanizmów motywuj cych 
cz owieka. Psychologia w ekonomii nie powiedzia a jeszcze swojego ostatniego 
s owa i by  mo e szale cze tempo rozwoju nauki zaowocuje ju  wkrótce naro-
dzinami nowych dziedzin nauki, które b d  jeszcze lepiej opisywa y ekono-
miczne zachowania cz owieka.

Podsumowanie 

Tam, gdzie klasyczna ekonomia staje si  bezradna, pomocna okazuje si
metodologia bada  psychologicznych. Psychologia jest nauk , która pomaga 
wyja ni  oraz zrozumie  pod o a i motywy ludzkich zachowa . Zachowa ,
których katalizatorem s  zawsze ludzkie emocje i warto ci etyczne. Zachowa ,
których nie da si  analizowa  bez zrozumienia czynników na nie wp ywaj cych 
i je kszta tuj cych. Firmy, które lekcewa  ogromne znaczenie emocji w bizne-
sie, robi  to na w asn  niekorzy . Wr cz mo na pokusi  si  o stwierdzenie, e
robi  to „na w asn  zgub , poniewa  emocje wp ywaj  na wiadomo , szacu-
nek, perswazj  i lojalno  na rynku. Maj  znaczenie dla zarz dzania – w kon-
tek cie wydajno ci i zatrzymywania kadry w firmie”47. Ludzie s  „emocjonal-
nymi zwierz tami, a ewolucyjne i antropologiczne spojrzenie na rodowisko
pracy (i ka dej innej aktywno ci) ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania 
w walce, która nabiera coraz bardziej darwinowskiego charakteru”48.

Analizuj c ludzkie zachowania, nale y równie  zada  pytanie, dlaczego 
ludzie „zachowuj  si  zgodnie z warto ciami moralnymi – uczciwie, odpowie-
dzialnie lub sprawiedliwie? Cz owiek idzie za warto ciami, bo w ten sposób 
zaspokaja potrzeb  w asnej godno ci”49. Zaspokojenie tej potrzeby jest mu nie-
zb dne do normalnego funkcjonowania w relacjach z innymi lud mi50. Ekono-

                                                          
46 Ibidem, s. 37. 
47  D. Hill, Emocjonomika, Rebis, Pozna  2010, s. 23. 
48  R. Coniff, Korporacyjne zwierz , CIS, Warszawa 2006, s. 19. 
49  M. Kosewski, Warto ci, godno , w adza, Vizja Press & IT, Warszawa 2008, s. 85. 
50 Ibidem.
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mia behawioralna stanowi cenne narz dzie pozwalaj ce zrozumie  si  wp ywu 
tych ludzkich zachowa  na podejmowane wybory.  

Czy jednak jest ona w stanie poda  na przys owiowej tacy gotow  receptu-
r  pozwalaj c  przewidywa  zachowania cz owieka? Wydaje si  to w tpliwe. 
„Zasób wiedzy podwaja si  co 10 lat. W ostatniej dekadzie zgromadzono wi cej 
wiedzy ni  w ci gu ca ej historii ludzko ci. Mo liwo ci komputerów podwajaj
si  co 18 miesi cy, Internetu – co rok”51. Wci  jednak „nie potrafimy przewi-
dywa  ludzkiego zachowania na podstawie matematycznych równa ”52.

Pomimo trudno ci w przewidywaniu tych e zachowa  ze wszech miar 
warto wysi ki takie podejmowa . Ludzie to nie tylko homo oeconomicus, to 
tak e, a mo e przede wszystkim istoty czuj ce, popychane do dzia ania przez 
system wierze  i warto ci. A warto ci to cele, ku którym d  ludzie, to regu y
wyznaczaj ce sposób w a ciwego post powania, stanowi  motywacyjny czyn-
nik steruj cy zachowaniem cz owieka53. Warto ci by y, s  i b d  g ówn  si
nap dow  ludzkich wyborów. Jakby zupe nie na przekór twierdzeniu, e
„w XXI wieku jedyna naprawd  licz ca si  warto  to KASA! (…) A cz owiek 
wart jest tyle, ile zarabia”54.
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BEHAVIORAL ECONOMICS – INTRODUCTION TO THE ASPECTS 

Summary

The paper presents a field of science which enjoys growing interest from resear-

chers that is behavioral economics and attempts to present closer its achievements. First 

part of the article focuses on the genesis of behavioral economics. The second part 

discusses selected terminology and research methodology used in this science. The third 
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part describes main charges against the behavioral approach. The fourth part presents 

behaviorism in other trends in the economy. 

Keywords: behavioral economics, psychology of decision, determinants of behavior, 
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