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Streszczenie
W artykule przedstawiono cieszącą siĊ coraz wiĊkszym zainteresowaniem badaczy dziedzinĊ nauki, jaką jest ekonomia behawioralna, oraz podjĊto próbĊ przybliĪenia
jej dokonaĔ. W pierwszej czĊĞci artykuáu skupiono siĊ na genezie ekonomii behawioralnej. W czĊĞci drugiej omówiono wybraną terminologiĊ i metodologiĊ badawczą stosowaną w tej nauce. CzĊĞü trzecia opisuje najwaĪniejsze zarzuty wobec podejĞcia behawioralnego. W czĊĞci czwartej przedstawiono behawioryzm w innych nurtach ekonomii.
Sáowa kluczowe: ekonomia behawioralna, psychologia decyzji, determinanty zachowaĔ, motywy wyborów

Wprowadzenie
Obecnie dziĊki wielu badaniom i odkryciom doskonale wiadomo, Īe zachowaĔ ludzkich nie da siĊ analizowaü i przewidywaü tylko na gruncie ekonomii. Czáowiek kieruje siĊ nastrojami, emocjami czy teĪ wrĊcz instynktami.
„Emocje stanowią przeszkodĊ w podejmowaniu racjonalnych decyzji, (…) są
subiektywnymi stanami wywoáywanymi przez okreĞlone bodĨce. Zarówno ludzie, jak i zwierzĊta są «zaprogramowani» na reagowanie emocjonalne na okreAdres e-mail: marek.zygan@wp.pl.

10

PROBLEMY WSPÓàCZESNEJ EKONOMII

Ğlone cechy Ğrodowiska”1. JeĪeli ludzie są nastawieni pozytywnie do jakiegoĞ
dziaáania, to mają skáonnoĞü oceniaü związane z nim ryzyko jako niskie, a związane z nim korzyĞci jako wysokie2.
Emocje w bezpoĞredni sposób áączą siĊ z wartoĞciami i normami etycznymi wyznawanymi przez ludzi. To, jakie normy i wartoĞci są w czáowieku
najsilniej zakorzenione, wpáywa bezpoĞrednio na to, jak silne są emocje, gdy
owe normy są áamane. W kaĪdej kulturze wartoĞci ukáadają siĊ w system normujący postĊpowanie. System, który leĪy u podstaw wyborów podejmowanych
przez czáowieka w konkretnych sytuacjach3.
Ogromny wpáyw emocji, wartoĞci oraz instynktów na ludzkie zachowania
i podejmowane wybory próbuje zrozumieü i opisaü ekonomia behawioralna.
Poznanie mechanizmów motywujących i napĊdzających ludzi, skáaniających
ich do podejmowania okreĞlonych decyzji zdaje siĊ byü obecnie najlepszym
sposobem na zrozumienie prawideá rządzących rynkiem. Tam, gdzie zawodzi
matematyka i jej wyrachowane modele, z pomocą przychodzą nauki psychologiczne.
Celem niniejszego artykuáu jest przedstawienie ekonomii behawioralnej
oraz przybliĪenie jej dokonaĔ.
Ekonomia behawioralna jest dziedziną nauki áączącą dokonania ekonomii
i psychologii4. Jej korzenie siĊgają nurtu nazywanego w psychologii behawioryzmem (behavior – zachowanie), koncentrującego siĊ na zachowaniu i kontrolujących go bodĨcach Ğrodowiskowych. Powstanie i rozwój tego nurtu nastąpiá
w latach 30. XX w., a za jego ojców uwaĪa siĊ Johna Broadusa Watsona
i Burrhusa Frederica Skinnera5. W ramach ekonomii behawioralnej wyróĪniü
moĪna dwa nurty bĊdące niemalĪe niezaleĪnymi dyscyplinami6. Pierwszy rozwinąá siĊ na gruncie nauki o zachowaniu, áączy metodologiĊ psychologicznych
badaĔ nad zachowaniem z wiedzą teoretyczną z zakresu ekonomii. Drugi skupia
siĊ gáównie na dokonaniach takich badaczy, jak Daniel Kahneman, Amos Tver1
T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa
2010, s. 127–128.
2

Ibidem, s. 146.

3

Por. Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004, s. 501.

4

Wspóáczesna psychologia behawioralna, red. P. Bąbel, P. Ostaszewski, Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 85.
5

Ibidem, s. 7.

6

Ibidem, s. 94.
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sky czy Richard Thaler i analizie odstĊpstw od zachowania racjonalnego, które
leĪy u postaw zaáoĪeĔ klasycznej ekonomii.

W poszukiwaniu poczĆtków ekonomii behawioralnej
Ekonomia z pewnoĞcią nie jest nauką Ğcisáą, „chociaĪ czĊĞü ekonomistów
taką by ją chciaáa widzieü, poniewaĪ Ğwiat nauk Ğcisáych oparty jest na uniwersalnoĞci matematyki”7. W ekonomii ma siĊ do czynienia z decyzjami podejmowanymi przez czáowieka i ich skutkami, a nieprzewidywalnej natury ludzkiej
nie da siĊ ująü w Īadne modele matematyczne. John Maynard Keynes sądziá, Īe
„na scenie gospodarki wystĊpują róĪni aktorzy, nie zawsze kierujący siĊ racjonalnymi przesáankami, (…) gdyĪ czĊĞü dziaáaĔ gospodarczych podejmowana
jest pod wpáywem «zwierzĊcego instynktu», który jest gáównym powodem wystĊpujących w gospodarce fluktuacji”8. W analizowaniu tych „zwierzĊcych instynktów” bardzo przydatna okazuje siĊ psychologia. Psychologia ekonomiczna
jest nauką wykorzystującą wiedzĊ o umyĞle i psychice czáowieka do wyjaĞniania zachowaĔ ekonomicznych9. RóĪnica miĊdzy psychologią ekonomiczną
a ekonomią behawioralną jest, najproĞciej mówiąc, taka, Īe „tĊ pierwszą tworzą
psychologowie zainteresowani ekonomią, a drugą – ekonomiĞci zainteresowani
psychologią”10.
JuĪ Adam Smith w swojej wydanej w 1759 r. ksiąĪce Teoria uczuü moralnych pisaá o wpáywie emocji, aprobaty, dezaprobaty, uczciwoĞci i awersji do
strat na podejmowanie decyzji11. Jeremy Bentham – nastĊpca Smitha, twórca
teorii uĪytecznoĞci – zawará swe poglądy w pracy opublikowanej w 1789 r.,
noszącej tytuá Wprowadzenie do zasad moralnoĞci i prawodawstwa12. Postulowaá on, aby mierzyü uczucie szczĊĞcia, a nie tylko uĪytecznoĞü z konsumpcji
dóbr. Inny przedstawiciel ekonomii, John Maurice Clark w artykule z 1918 r.
twierdziá wyraĨnie, Īe ekonomiĞci muszą braü pod uwagĊ naturĊ ludzką i po7

G.A. Akerlof, R.J. Shiller, ZwierzĊce instynkty, Studio EMKA, Warszawa 2010, s. 7.

8

Ibidem, s. 11.

9

T. ZaleĞkiewicz, Psychologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2011, s. 33.

10

Ibidem.

11

L. Próchnicki, Z dziejów myĞli ekonomicznej, Infoplan, Warszawa 2006, s. 128.

12

Ibidem, s. 268.
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winni opieraü siĊ na pracach psychologów. „JeĪeli zaĞ nie chcą siĊ na niej opieraü, to zmuszeni są do tworzenia wáasnej psychologii, która bĊdzie marną psychologią”13. Twierdziá dobitnie, Īe „obliczenia mogą powiedzieü czáowiekowi
jedynie o tym, co musi straciü, jeĞli chce postąpiü w okreĞlony sposób, ale nie
mogą mu powiedzieü, czy chce tego wystarczająco mocno, by zaakceptowaü
owe straty”14. Joseph Alois Schumpeter w swojej pracy z 1954 r., wydanej dopiero poĞmiertnie, zauwaĪaá, Īe ekonomiĞci stosowali psychologiĊ tylko wtedy,
kiedy wydawaáa im siĊ uĪyteczna. Preferowali raczej zdrowy rozsądek niĪ dane
pochodzące z badaĔ psychologicznych15.
Inny ekonomista, Gary Becker opublikowaá w 1967 r. TeoriĊ przestĊpstwa,
w której wskazywaá na zaangaĪowanie elementów psychologicznych w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. W 1992 r. otrzymaá on NagrodĊ Nobla za:
„rozszerzenie teorii racjonalnych decyzji na wszelkie dziedziny ludzkiego zachowania”16. George Katona w publikacji z 1978 r. podkreĞlaá wyraĨnie, iĪ
miĊdzy bodĨcami i skutkami ekonomicznymi interweniują zmienne psychologiczne. Twierdziá on, Īe istnieją pewne prawa, których znajomoĞü moĪe byü
przydatna ekonomistom, gdyĪ mogą one wzbogaciü ich myĞlenie17. Herbert Simon (Nagroda Nobla w 1978 r.), jeden z prekursorów ekonomii behawioralnej, sugerowaá, Īe ludzie zamiast poszukiwaü rozwiązania najlepszego
z moĪliwych, zadowalają siĊ podejmowaniem decyzji, które są po prostu wystarczająco dobre18. Simon jako pierwszy wysunąá wniosek, Īe ludzie po prostu
nie są zdolni do racjonalnych zachowaĔ opisywanych w standardowych modelach racjonalnego wyboru19.
W 1979 r. ukazaáa siĊ praca Kahnemana i Tversky’ego Prospect Theory:
An Analysis of Decisions under Risk, a w roku nastĊpnym praca Thalera Toward
a Positive Theory of Consumer Choice, które zapoczątkowaáy 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. KopyciĔska, 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 byáo, GWP, GdaĔsk 2007, s. 291.
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nurtu nazwanego ekonomią behawioralną20. W 2002 r. Kahneman otrzymaá
NagrodĊ Nobla za zastosowanie narzĊdzi z psychologii w badaniach ekonomicznych z uwzglĊdnieniem procesów decyzyjnych w warunkach niepewnoĞci21.

Wybrana terminologia i metodologia badawcza ekonomii behawioralnej
WiĊkszoĞü ludzi doskonale zdaje sobie sprawĊ z tego, Īe stany emocjonalne przez nich przeĪywane mogą wpáywaü na podejmowane decyzje, dokonywane wybory czy teĪ wydawane sądy. Pozytywny i negatywny stan emocjonalny
zwykle wpáywa na odmienne sposoby przetwarzania informacji. Nastrój pozytywny skutkuje zazwyczaj bardziej pobieĪnym (heurystycznym) przetwarzaniem informacji, posáugiwaniem siĊ schematami i stereotypami. Z kolei nastrój
negatywny prowadzi do bardziej systematycznego, analitycznego i kontrolowanego przetwarzania informacji22. Optymizm jest związany z odczuwaniem pozytywnych emocji i ich przewidywaniem oraz z poczuciem szczĊĞcia, dlatego
moĪe mieü znaczenie przy ocenie wáasnej kondycji finansowej, jak i innych
zachowaĔ ekonomicznych23.
Ekonomia behawioralna bierze pod uwagĊ wpáyw tych czynników na podejmowanie decyzji przez ludzi. Do najwaĪniejszych pojĊü, którymi siĊ ona
posáuguje, naleĪą:
a) heurystyka – metoda odkrywania, procedura rozwiązywania problemów, technika bĊdąca narzĊdziem twórczego formuáowania myĞli.
Heurystyką jest kaĪda procedura, która redukuje zakres moĪliwych
rozwiązaĔ problemu lub liczby moĪliwych odpowiedzi na pytanie24.
Inaczej mówiąc, heurystyki są uproszczonymi metodami oceniania
i rozwiązywania problemów. Czáowiek, przetwarzając 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 zachowaĔ ekonomicznych, red. M. GoszczyĔska,
M. Górnik-Durose, Difin, Warszawa 2010, s. 114.
24

A.S. Reber, E.S. Reber, Sáownik psychologii, Scholar, Warszawa 2005, s. 263.
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w sposób heurystyczny, pomija róĪne dane – niejako „myĞli na
skróty”25;
b) framing (ramowanie) – eksponuje znaczenie przyjĊtej perspektywy,
np. czy jest mowa o unikaniu strat, czy teĪ o moĪliwych korzyĞciach26;
c) ksiĊgowanie umysáowe (mental accounting) – polega na tym, Īe ludzie
segregują róĪne rodzaje wydatków na „kontach umysáowych” i kaĪdy
z nich oddzielnie rozwaĪają w funkcji potencjalnych zysków i strat27.
WĞród anomalii od zachowaĔ racjonalnych na uwagĊ zasáugują28:
a) niechĊü do straty – oznacza, Īe inwestorzy za wszelką cenĊ bronią siĊ
przed zamkniĊciem pozycji zakoĔczonej na minusie;
b) efekt kosztów utopionych – polega na tym, Īe ludzie skáonni są trwaü
przy podjĊtej decyzji, jeĞli byáa związana ze znacznym wydatkiem;
c) efekt posiadania – przypisywanie wiĊkszej wartoĞci rzeczom, które
moĪna utraciü, niĪ tym, które moĪna zyskaü;
d) efekt status quo – niechĊü do zmiany istniejącego stanu rzeczy;
e) efekt dyspozycji – unikanie Īalu spowodowanego stratą, a dąĪenie do
dumy wywoáanej zyskiem.
PowyĪsza lista z oczywistych wzglĊdów nie wyczerpuje caáoĞci przebogatej
problematyki i terminologii ekonomii behawioralnej. ChociaĪ badacze wiedzą
coraz wiĊcej na temat motywów ludzkich dziaáaĔ, to wciąĪ jednak na mapie tej
wiedzy pozostaje sporo biaáych plam. Jednym z przejawów braku racjonalnoĞci
oceniania i podejmowania decyzji ekonomicznych jest posáugiwanie siĊ przez
ludzi heurystykami. Kahneman i Tversky usystematyzowali wiedzĊ na temat
roli heurystyk w przetwarzaniu informacji i pokazali, w jakich warunkach korzystanie z heurystyk powoduje báĊdy w ocenianiu i obniĪa racjonalnoĞü decyzji
ekonomicznych29.
Nauki psychologiczne i ekonomiczne stosują odmienne metody prowadzenia badaĔ empirycznych. W psychologii typową metodą jest eksperyment,
w ekonomii wykorzystuje siĊ modelowanie ekonometryczne. Obecnie jednak
ekonomiĞci coraz chĊtniej korzystają w swoich badaniach z eksperymentów.
25

T. ZaleĞkiewicz, Psychologia ekonomiczna..., s. 251.

26

Ibidem, s. 231.

27

R.H. Frank, Mikroekonomia..., s. 291.

28

T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa..., s. 350.

29

T. ZaleĞkiewicz, Psychologia ekonomiczna..., s. 57.
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Punktem wyjĞcia analiz prowadzonych przez ekonomistów behawioralnych jest
zazwyczaj jedna z klasycznych teorii ekonomicznych. Przykáadem moĪe byü racjonalna teoria oszczĊdzania (tzw. teoria cyklu Īycia), w której jest mowa o tym, Īe
skáonnoĞü czáowieka do oszczĊdzania pieniĊdzy zaleĪy od jego wieku30.
Analiza stosowana w ekonomii behawioralnej polega na odszukaniu odstĊpstw od zaáoĪeĔ teoretycznych w rzeczywistych zachowaniach ludzi. Na
przykáad w teorii oszczĊdzania takim odstĊpstwem (anomalią) jest zbyt szybkie
dyskontowanie przez ludzi gratyfikacji finansowych, które odpowiada za przesadne wartoĞciowanie natychmiastowych zysków (osoby máode na dorobku)
lub na nadmiernej skáonnoĞci do odkáadania pieniĊdzy przez osoby, które powinny je tylko konsumowaü (np. emerytów). Odkrycie róĪnic umoĪliwia zaproponowanie nowego, alternatywnego modelu (np. oszczĊdzania) uwzglĊdniającego psychologiczne osobliwoĞci zachowaĔ ekonomicznych. Takim modelem
jest np. behawioralna teoria cyklu Īycia zaproponowana przez Hearsha Shefrina
i Richarda Thalera w 1988 r.31
W swoim modelu behawioralnym Shefrin i Thaler bardzo waĪną rolĊ
przypisują mechanizmowi samokontroli odpowiadającemu za powstrzymywanie siĊ od impulsywnego konsumowania zasobów i jednoczeĞnie wzmacniającemu gotowoĞü do odraczania gratyfikacji. Wedáug tych ekonomistów umysá
czáowieka to system záoĪony z dwóch moduáów: „sprawcy” (doer) – o pierwotnej naturze, który skáania do konsumpcji, oraz „planisty” (planner), który kontroluje sprawcĊ i zachĊca do oszczĊdzania. Mechanizmy tej kontroli stanowi
zestaw reguá ksiĊgowania umysáowego (mental accounting). Widoczny jest
równieĪ wpáyw efektu ramowania (framing) polegający na tym, Īe ta sama
kwota pieniĊdzy moĪe zostaü przypisana do róĪnych rachunków umysáowych
w zaleĪnoĞci od tego, w jaki sposób zostaáa ona zdobyta32.
Behawioralna teoria cyklu Īycia jest niewątpliwie bardzo interesującą teorią próbującą wyjaĞniü zachowania ludzi związane z oszczĊdzaniem i stanowi
bardzo ciekawy przykáad wkáadu psychologii w zrozumienie tego aspektu ludzkiego dziaáania.

30

Ibidem, s. 228–229.

31

Ibidem, s. 33–34.

32

Ibidem, s. 230–231.
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Zarzuty wobec podejğcia behawioralnego
Ekonomia behawioralna jak kaĪda dziedzina nauki ma swoich wyznawców i oponentów. Psychologiczne teorie postaw ludzkich byáy wielokrotnie
krytykowane za pomijanie znaczenia kosztów zachowania i wiąĪących siĊ z nim
strat oraz za zbytnie koncentrowanie siĊ na korzyĞciach i atrakcyjnoĞci celu33,
chociaĪ takie modele jak teoria planowanego dziaáania (theory of planned behavior) áączą w przewidywaniu zachowania postawy z takimi zmiennymi, jak
normy spoáeczne i spostrzegana kontrola34.
Krytycy wskazują na to, Īe ekonomia behawioralna nie stanowi jednej zunifikowanej teorii, lecz zbiór wielu pomysáów i narzĊdzi. Jest to po czĊĞci
prawda, ale tak samo jest to prawda w odniesieniu do ekonomii neoklasycznej.
„Robotnik moĪe polegaü na jednym narzĊdziu – powiedzmy wiertarce – ale
równieĪ uĪywaü duĪej iloĞci róĪnych wierteá, aby wykonaü róĪne prace. Czy
wiĊc uĪywa jednego narzĊdzia, czy wielu?”35. Ekonomiczne modele nie mają
w sobie zbyt wiele siáy predykcyjnej, która pochodzi z jednego „narzĊdzia”. Ich
prawdziwa precyzja przewidywania kryje siĊ wáaĞnie w „wiertáach”36.
Jeden z waĪniejszych zarzutów wysuwanych wobec ekonomii behawioralnej dotyczy wybiórczego traktowania zaáoĪeĔ ekonomii neoklasycznej, które są
zastĊpowane nowymi, o wiĊkszym realizmie psychologicznym. Przeciwnicy
twierdzą, Īe wszystkie zaáoĪenia bĊdące fundamentem teorii powinny byü traktowane jako caáoĞü, gdyĪ zmiana jednej z przesáanek moĪe spowodowaü niezgodnoĞü z innymi zaáoĪeniami i w konsekwencji upadek danej teorii37.
Kolejnym zarzutem jest arbitralnoĞü kryterium dobrobytu – skoro decydent nie wykazuje spójnych preferencji, lecz w zamian przypisuje mu siĊ zbiór
odrĊbnych jaĨni, rodzi siĊ pytanie, która z tych jaĨni powinna byü podstawą 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 Decision 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, Princeton University Press, New York 2004, s. 41–42.
36
37

Ibidem, s. 42.

N. Wilkinson, Introduction to Behavioral Economics, Palgrave Macmillan, Hampshire–
New York 2008, s. 23–26, cyt. za: A. Solek, Ekonomia behawioralna..., s. 29.
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rozwaĪaĔ o maksymalizacji uĪytecznoĞci38. Tradycyjni ekonomiĞci są równieĪ
sceptycznie nastawieni do technik badawczych opartych na eksperymentach
i sondaĪach. Twierdzą oni, Īe zachowania zaobserwowane w eksperymentach
nie mają odniesienia do realnych sytuacji rynkowych.
Niewątpliwie ekonomia behawioralna ma swoje limity. Pomimo tego jest
popularną i „modną” nauką zwáaszcza wĞród polityków, którzy coraz czĊĞciej
próbują przy jej pomocy rozwiązywaü problemy, jakimi ta nauka wcale nie
powinna siĊ zajmowaü. W niektórych przypadkach uĪywanie ekonomii behawioralnej jest politycznym wybiegiem pozwalającym decydentom uniknąü bolesnych, ale bardziej skutecznych rozwiązaĔ zakorzenionych w tradycyjnej
ekonomii39. Przykáadem moĪe byü próba wpáyniĊcia na obniĪenie zuĪycia elektrycznoĞci przez konsumentów, jaką podjĊto w Wielkiej Brytanii. Rząd postanowiá informowaü ludzi o tym, jak duĪo energii zuĪywali ich sąsiedzi, mając
nadziejĊ, Īe w ten sposób, porównując siĊ z innymi, ludzie zaczną oszczĊdzaü.
Daáo to jednak bardzo nikáy rezultat. DuĪo lepszy daáoby wprowadzenie podatku wĊglowego (carbon tax), który wpáynąáby na zwiĊkszenie ceny elektrycznoĞci. Taki rozwiązanie byáoby jednak Ĩle widziane przez wyborców i wiązaáoby
siĊ z ryzykiem utraty popularnoĞci przez rząd40.
Podsumowując za i przeciw wysuwane pod kątem ekonomii behawioralnej, warto podeprzeü siĊ sáowami Miltona Friedmana. Twierdziá on, Īe prawdziwą miarą wartoĞci ekonomii jest trafnoĞü jej prognoz. OkreĞlone zaáoĪenia
mogą byü faászywe, ale są uwaĪne za trafne, dopóki sformuáowane na ich podstawie przewidywania są lepsze od prognoz opierających siĊ na odmiennych
zaáoĪeniach41.

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%20Human %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 szkoáy, lecz zbiór róĪnych
teorii, do których zalicza siĊ szkoáĊ Michigan (George Katona), ekonomiĊ psychologiczną (Colin Camerer, Richard Thaler, Ernst Fehr), makroekonomiĊ behawioralną (George Akerlof), ekonomiĊ ewolucyjną (Richard Nelson, Sidney
Winter), finanse behawioralne (Robert Schiller) czy ekonomiĊ eksperymentalną
(Vernon Smith). Koncepcje te áączy podwaĪanie poglądu neoklasycznego opisującego czáowieka jako istotĊ racjonalną, dąĪącą do zaspokojenia wáasnego
interesu i bĊdącą pod peáną samokontrolą42.
Ciekawym nurtem są finanse behawioralne nazywane psychologią rynku
finansowego, objaĞniające procesy poznawcze i motywacyjno-emocjonalne
u inwestorów43. NaleĪy zauwaĪyü, Īe finanse behawioralne wcale nie pozostają
w sprzecznoĞci z nurtem klasycznym. Klasyczne finanse są celowo oparte na
nierealistycznych zaáoĪeniach o efektywnoĞci rynku i racjonalnoĞci jego uczestników. Finanse behawioralne opisują rzeczywiste zachowania inwestorów na
podstawie teorii perspektywy wzbogaconej o odkryte ludzkie skáonnoĞci44.
Ekonomia eksperymentalna z kolei wprowadziáa do swojej metodologii
eksperymenty stosowane w naukach psychologicznych. W ekonomii do modelowania i analizowania decyzji strategicznych stosuje siĊ proste gry, a dziedziny
zajmujące siĊ badaniem zachowaĔ ludzi w grach nazywane są teorią gier lub
wáaĞnie ekonomią eksperymentalną. Przeáom w rozwoju teorii gier i stosowaniu
eksperymentu to lata 60. XX w., kiedy swoje prace zacząá publikowaü V. Smith
(Nagroda Nobla w 2002 r.)45.
Innym bardzo ciekawy nurtem jest neuroekonomia. Najprostsza definicja
opisuje ją jako multidyscyplinarne podejĞcie do badania neurofizjologicznych
podstaw wyborów ekonomicznych dokonywanych przez czáowieka. Korzysta
ze specyficznych metod pomiarowych, takich jak: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, elektroencefalografia (EEG). DziĊki zastosowaniu tych

42

A. Solek, Ekonomia behawioralna..., s. 25.

43

P. Zielonka, Gieáda i psychologia, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 12.

44

T. Tyszka, Decyzje. Perspektywa..., s. 364.

45

T. ZaleĞkiewicz, Psychologia ekonomiczna..., s. 367–368.
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specyficznych metod analizujących pracĊ mózgu moĪna wyciągaü wnioski,
które procesy psychiczne determinują okreĞlone zachowania najsilniej46.
Z caáą pewnoĞcią wciąĪ czeka na odkrycie wiele nowych, interesujących
metod przybliĪających badaczy do zrozumienia mechanizmów motywujących
czáowieka. Psychologia w ekonomii nie powiedziaáa jeszcze swojego ostatniego
sáowa i byü moĪe szaleĔcze tempo rozwoju nauki zaowocuje juĪ wkrótce narodzinami nowych dziedzin nauki, które bĊdą jeszcze lepiej opisywaáy ekonomiczne zachowania czáowieka.

Podsumowanie
Tam, gdzie klasyczna ekonomia staje siĊ bezradna, pomocna okazuje siĊ
metodologia badaĔ psychologicznych. Psychologia jest nauką, która pomaga
wyjaĞniü oraz zrozumieü podáoĪa i motywy ludzkich zachowaĔ. ZachowaĔ,
których katalizatorem są zawsze ludzkie emocje i wartoĞci etyczne. ZachowaĔ,
których nie da siĊ analizowaü bez zrozumienia czynników na nie wpáywających
i je ksztaátujących. Firmy, które lekcewaĪą ogromne znaczenie emocji w biznesie, robią to na wáasną niekorzyĞü. WrĊcz moĪna pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe
robią to „na wáasną zgubĊ, poniewaĪ emocje wpáywają na ĞwiadomoĞü, szacunek, perswazjĊ i lojalnoĞü na rynku. Mają znaczenie dla zarządzania – w kontekĞcie wydajnoĞci i zatrzymywania kadry w firmie”47. Ludzie są „emocjonalnymi zwierzĊtami, a ewolucyjne i antropologiczne spojrzenie na Ğrodowisko
pracy (i kaĪdej innej aktywnoĞci) ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania
w walce, która nabiera coraz bardziej darwinowskiego charakteru”48.
Analizując ludzkie zachowania, naleĪy równieĪ zadaü pytanie, dlaczego
ludzie „zachowują siĊ zgodnie z wartoĞciami moralnymi – uczciwie, odpowiedzialnie lub sprawiedliwie? Czáowiek idzie za wartoĞciami, bo w ten sposób
zaspokaja potrzebĊ wáasnej godnoĞci”49. Zaspokojenie tej potrzeby jest mu niezbĊdne do normalnego funkcjonowania w relacjach z innymi ludĨmi50. Ekono46

Ibidem, s. 37.
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D. Hill, Emocjonomika, Rebis, PoznaĔ 2010, s. 23.

48

R. Coniff, Korporacyjne zwierzĊ, CIS, Warszawa 2006, s. 19.
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M. Kosewski, WartoĞci, godnoĞü, wáadza, Vizja Press & IT, Warszawa 2008, s. 85.
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Ibidem.
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mia behawioralna stanowi cenne narzĊdzie pozwalające zrozumieü siáĊ wpáywu
tych ludzkich zachowaĔ na podejmowane wybory.
Czy jednak jest ona w stanie podaü na przysáowiowej tacy gotową recepturĊ pozwalającą przewidywaü zachowania czáowieka? Wydaje siĊ to wątpliwe.
„Zasób wiedzy podwaja siĊ co 10 lat. W ostatniej dekadzie zgromadzono wiĊcej
wiedzy niĪ w ciągu caáej historii ludzkoĞci. MoĪliwoĞci komputerów podwajają
siĊ co 18 miesiĊcy, Internetu – co rok”51. WciąĪ jednak „nie potrafimy przewidywaü ludzkiego zachowania na podstawie matematycznych równaĔ”52.
Pomimo trudnoĞci w przewidywaniu tychĪe zachowaĔ ze wszech miar
warto wysiáki takie podejmowaü. Ludzie to nie tylko homo oeconomicus, to
takĪe, a moĪe przede wszystkim istoty czujące, popychane do dziaáania przez
system wierzeĔ i wartoĞci. A wartoĞci to cele, ku którym dąĪą ludzie, to reguáy
wyznaczające sposób wáaĞciwego postĊpowania, stanowią motywacyjny czynnik sterujący zachowaniem czáowieka53. WartoĞci byáy, są i bĊdą gáówną siáą
napĊdową ludzkich wyborów. Jakby zupeánie na przekór twierdzeniu, Īe
„w XXI wieku jedyna naprawdĊ licząca siĊ wartoĞü to KASA! (…) A czáowiek
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 researchers 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,
motives of choice
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