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PLAN ZAJĘĆ

� Czym są finanse behawioralne? (podstawowe definicje)

� Historia 

� Podstawowe zagadnienia psychologiczne związane z tematem

� Koncepcje teoretyczne w finansach behawioralnych

� Mechanizmy psychologiczne istotne dla finansów behawioralnych (spojrzenie przez 
pryzmat badań psychologicznych, neurobiologicznych i socjologicznych)

� Metody badawcze finansów behawioralnych

� Obszary badawcze 

� Zastosowania 

� Problemy

� Przyszłość

� Literatura
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CZYM SĄ FINANSE BEHAWIORALNE?

� Psychologia ekonomiczna

� Ekonomia behawioralna

� Psychologia finansowa

� Finanse behawioralne

PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA

� Psychologia ekonomiczna jako dyscyplina bada psychologiczne mechanizmy i 
procesy leżące u podłoża konsumpcji i innych zachowań ekonomicznych. Zajmuje się 
preferencjami, wyborami, decyzjami i czynnikami na nie wpływającymi, jak również 
konsekwencjami tych decyzji i wyborów w odniesieniu do zaspokajania potrzeb

� Zajmuje się również wpływem zewnętrznych ekonomicznych zjawisk na zachowanie 
ludzkie i samopoczucie (dobrostan)

� Badania odnoszą się do różnych poziomów analizy:
� indywidualnego konsumenta

� gospodarstwa domowego

� makroskali całego społeczeństwa*

� *Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin
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EKONOMIA BEHAWIORALNA

� Ekonomia behawioralna – zajmuje się analizowaniem zachowań
człowieka w sprawach ekonomicznych. Poprzez analizę mechanizmów 
społeczno-psychologicznych leżących u podstaw zachowań ekonomicznych 
zajmuje się tworzeniem modelu „człowieka rzeczywistego”, a nie 
„człowieka ekonomicznego”

� Ekonomia behawioralna zmierza do wzbogacenia analitycznych ekonomii 
poprzez nadanie modelom ekonomicznym bardziej realistycznego wymiaru i 
przez to zwiększenie ich trafności

� Takie podejście jest z konieczności interdyscyplinarne, zapożycza dane z 
nauk społecznych i nauk behawioralnych, a następnie znajduje ich 
zastosowanie w ekonomii*

� *Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin

PSYCHOLOGIA FINANSOWA

� Psychologia finansowa – jest to (sub)dziedzina nauki, której celem jest 
opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie jawnych i ukrytych zachowań
finansowych, nakierowanych na pozyskiwanie, dysponowanie, ochronę i 
pomnażanie pieniędzy oraz aktywności poznawczej i procesów motywacyjno-
emocjonalnych im towarzyszących

� Przedmiotem analiz są normalne, dobrowolne (a także w mniejszym stopniu 
odchylone od normy lub patologiczne i przymusowe) zachowania przejawiane 
przez jednostki (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) oraz małe grupy (pary, rodziny, 
grupy zadaniowe)

� Gromadzona metodami naukowymi wiedza z zakresu psychologii finansowej 
obejmuje informacje na temat podobieństw i różnic występujących w 
zachowaniach ludzi podejmowanych wobec pieniędzy

� Jej praktyczne wykorzystanie (w edukacji, procesach wychowawczych i 
poradnictwie) może przyczynić się do poprawienia jakości życia ludzi*

� *Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin
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PSYCHOLOGIA FINANSOWA CD.

� Psychologia finansowa = psychologia pieniądza

� Psychologiczne podejście do zachowań podejmowanych wobec 
pieniądza

� Problemy badawcze
� cel zachowań podejmowanych wobec pieniądza

� dobrowolność zachowań podejmowanych wobec pieniędzy

� normalne i patologiczne zachowania finansowe

� zachowania finansowe i procesy im towarzyszące

FINANSE BEHAWIORALNE

�Definicje zebrane przez G. Wąsowicz-Kiryło
1. Finanse behawioralne to nauka, która bada zachowania inwestycyjne i 

ich konsekwencje dla rynku. Codzienne decyzje podejmowane przez 
jednostki, związane z dysponowaniem prywatnymi środkami 
finansowymi (np. zakupowe), nie są przedmiotem badań w tej 
dziedzinie

2. Celem finansów behawioralnych nie jest formułowanie zaleceń, jak 
człowiek powinien zachowywać się w określonych sytuacjach. 
Dziedzina ta przyjmuje podejście deskryptywne, czyli koncentruje się 
na opisie i wyjaśnianiu rzeczywistych zachowań oraz ich znaczeniu dla 
funkcjonowania rynku*

*Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin
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FINANSE BEHAWIORALNE

� Definicje zebrane przez G. Wąsowicz-Kiryło cd.
3. Badacze należący do tego nurtu odrzucają wizję ekonomicznych zachowań

jednostek opartą na założeniu racjonalności i maksymalizowaniu oczekiwanej 
użyteczności. Przyjmują, że ludzie doświadczają trudności w przestrzeganiu ścisłych 
zasad racjonalności. W swym funkcjonowaniu stosują uproszczone (poznawczo) 
sposoby (czasem zawodne) radzenia sobie ze złożonymi informacjami o otaczającej 
ich rzeczywistości (a także miewają odmienne preferencje i motywacje). Sposoby 
te prowadzą do obserwowanych w rzeczywistych zachowaniach odstępstw od 
przewidywań wynikających z tradycyjnego podejścia ekonomicznego. 
Systematyczność występowania opisywanych w psychologii błędów poznawczych 
(z punktu widzenia rynku anomalii) oraz ich (systematyczny) wpływ na zachowanie 
wskaźników ekonomicznych tworzą podstawę rozważań prowadzonych w ramach 
finansów behawioralnych*

*Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin

FINANSE BEHAWIORALNE

� Definicje zebrane przez G. Wąsowicz-Kiryło cd.
4. Finanse behawioralne – to badanie, jak psychologia wpływa na finanse. W tym 

zakresie stanowią nawiązanie do poglądów ekonomisty Johna Maynarda Keynsa na 
temat znaczenia psychologicznych cech decydentów (ang. animal spirits), jednakże w 
większym stopniu niż on wykorzystują dane empiryczne (w tym dane 
eksperymentalne). Finanse behawioralne nie odwołują się do całej wiedzy 
psychologicznej o człowieku, lecz do tych jej części, które dotyczą poznawczych 
oraz – w mniejszym stopniu – emocjonalno-motywacyjnych aspektów 
funkcjonowania inwestorów. Dziedzina ta nie analizuje międzyosobniczego 
zróżnicowania zachowań (np. w zakresie stosunku do pieniędzy)*

*Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin
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FINANSE BEHAWIORALNE

� Definicje zebrane przez G. Wąsowicz-Kiryło cd.
5. Finanse behawioralne dotyczą behawioralnych uwarunkowań indywidualnych 

zachowań inwestorów. Przez „inwestorów” rozumie się na ogół praktyków 
zajmujących się finansami, czyli np. osoby zarządzające portfelami, brokerów, 
analityków finansowych lub doradców finansowych, ale także indywidualnych 
inwestorów. Różnią się oni skalą działalności i odpowiedzialności, inne bywa źródło 
pochodzenia środków będących przedmiotem inwestowania i różny horyzont 
czasowy ich działalności, ale wszystkich łączy jedno – są ludźmi, a więc podlegają 
działaniu mechanizmów psychologicznych, mających wpływ na podejmowane 
decyzje finansowe

6. W publikacjach dotyczących finansów behawioralnych istnieje zgodność, co do 
tego, że lista zjawisk psychologicznych mających wpływ na zachowania inwestorów 
i rynek jest bardzo długa. W konsekwencji, w większości opracowań autorzy 
arbitralnie dokonują ich selekcji oraz na różne sposoby je klasyfikują*

*Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin

PORÓWNANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH I 
PSYCHOLOGII FINANSOWEJ

Finanse behawioralne Psychologia finansowa

Przedmiot badań Zachowania inwestycyjne
i ich konsekwencje dla 
rynku

Zachowania finansowe (w 
tym inwestycyjne)

Podmiot badań Osoby dorosłe Dzieci, młodzież, osoby 
dorosłe

Dominujące metody 
badań

Eksperyment Eksperyment, metody 
psychometryczne, 
wywiad, obserwacja

Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin
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FILARY FINANSÓW BEHAWIORALNYCH

Socjologia

Finanse

Psychologia

HISTORIA FINANSÓW BEHAWIORALNYCH

� 1955 – Herbert Simon napisał artykuł pt. „Behawioralny model racjonalnego 
wyboru”

� 1963 – Paul Samuelson napisał artykuł pt. „Ryzyko i niepewność: błąd 
wielkich liczb”

� 1974 – Amos Tversky i Daniel Kahneman napisali słynny artykuł „Oceny w 
warunkach niepewności: heurystyki i zniekształcenia poznawcze”

� 1979 – Tversky i Kahneman sformułowali teorię perspektywy, która 
ukazała się w periodyku naukowym „Econometrica”

� Lata 70.-90.  - do badań nad problemami finansów behawioralnych 
przyłączają się badacze tacy jak David Grether, Richard Thaler, Werner 
DeBondt, Terrance Odean, Hersh Shefrin, Meir Statman, Fisher Black, Myron
Scholes

� 2002 – Daniel Kahneman otrzymał Nagrodę Nobla
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FUNDAMENT - PSYCHOLOGIA

Źródło: Wikipedia

PODSTAWY PSYCHOLOGICZNE

� Czym jest psychologia?

� Przedmiot badań psychologii

� Perspektywy patrzenia na człowieka

� Źródła wiedzy psychologicznej

� Metoda naukowa w psychologii

� Dziedziny psychologii istotne z punktu widzenia finansów 
behawioralnych

� Szkoły psychologiczne

� Pojęcia
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CZYM JEST PSYCHOLOGIA?

�Nauka społeczna
�Nauka empiryczna

�Definicja psychologii
� Psychologia – nauka o procesach psychicznych i zachowaniu

� Procesy psychiczne – to, co czyni mózg, kiedy osoba przechowuje informacje, 
przywołuje je bądź posługuje się nimi lub kiedy czuje w określony sposób

� Zachowanie – możliwe do zaobserwowania na zewnątrz działania jednostki, 
indywidualne lub grupowe*

*Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Kraków: Znak

PERSPEKTYWY PATRZENIA NA 
CZŁOWIEKA

Mózg

Człowiek

Świat

Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Kraków: Znak
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ŹRÓDŁA WIEDZY O CZŁOWIEKU

� Historycznie:

� filozofia

� introspekcja

� Współcześnie:

� psychologia

� neuronauka
� neurobiologia

� neuroanatomia

� neurofizjologia

� neuroobrazowanie

� kognitywistyka
� neurokognitywistyka

� modelowanie komputerowe

ŹRÓDŁA WIEDZY O CZŁOWIEKU CD.

�Współcześnie cd.:
� biologia i ewolucjonizm 

� genetyka

� antropologia kulturowa (etnologia, etnografia, językoznawstwo)

� kulturoznawstwo

� socjologia

� ekonomia

� fizyka 

� nauka o układach złożonych
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PRZEDMIOT BADAŃ PSYCHOLOGII

� Zachowanie i procesy psychiczne  

� A także: 
� różnego rodzaju funkcje i struktury związane z ww. klasami 

zjawisk

� zadania i problemy,  z jakimi człowiek ma do czynienia, a 
które wiążą się z zachowaniem i procesami psychicznymi

� Można wyróżnić następujące obszary zainteresowań 
psychologii:

� Działanie układu nerwowego

� Percepcja (wrażenia) i spostrzeganie

� Świadomość
� świadomość i samoświadomość

� sen i czuwanie

� odmienne stany świadomości

� Uczenie się

� Pamięć

� Uwaga

� Język i myślenie

� Inteligencja

� Emocje i motywacja 

� Wola*

� Osobowość

� Różnice indywidualne

� Funkcjonowanie społeczne

� Stres i zdrowie

� Rozwój w ciągu życia

� Zaburzenia psychiczne

� Oraz różnego rodzaju skłonności, style, postawy,  
przekonania, oceny, decyzje, zachowania oraz 
procesy

FILARY FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA

Afekt

Zachowanie

Poznanie
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PRZEDMIOT BADAŃ PSYCHOLOGII – INNE 
UJĘCIA
� Poznanie

� spostrzeganie

� procesy sensoryczne

� organizacja percepcyjna

� wyodrębnianie cech i schematy poznawcze w spostrzeganiu

� rozpoznawanie obrazów

� kategoryzacja percepcyjna

� podobieństwa w rozpoznawaniu obrazów

� wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości

� pojęciowa reprezentacja rzeczywistości (pojęcia i 
schematy)

� wiedza

� pamięć i uczenie się

� pamięć

� procesy warunkowania (proste uczenie się)

� uczenie się wykraczające poza warunkowanie

� uwaga i kontrola poznawcza

� myślenie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów

� wydawanie sądów i podejmowanie decyzji

� Język, mowa i komunikacja

� Afekt

� emocje (także nastrój)

� motywacja

� Zachowanie

� osobowość

� różnice indywidualne

� temperament

� osobowość

� inteligencja

� style poznawcze

� twórczość

METODY POZYSKIWANIA WIEDZY 
PSYCHOLOGICZNEJ W PSYCHOLOGII
� Badania empiryczne

� badania eksperymentalne (porównania średnich, ANOVA, MANOVA)

� badania quasi-eksperymentalne (brak losowego przydziału do grup)

� analiza regresji wielorakiej

� badania korelacyjne

� badania opisowe

� studia przypadków

� obserwacja w warunkach naturalnych

� sondaże

� metaanalizy

� Doświadczenie  zawodowe psychologów - wywiad psychologiczny i obserwacja (psychologia stosowana)

� Techniki pomiaru zmiennych psychologicznych stosowane zarówno w badaniach empirycznych, jak i w 
wywiadzie:

� techniki standardowe – psychometria i testy psychologiczne (analiza czynnikowa i in.)

� techniki swobodne – techniki projekcyjne

� Teorie psychologiczne wywiedzione z badań empirycznych, obserwacji, rozważań teoretycznych
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METODA NAUKOWA W PSYCHOLOGII

1. Określenie problemu

2. Obserwacja zdarzeń

3. Stawianie hipotezy

4. Weryfikacja hipotezy

5. Formułowanie teorii

6. Weryfikowanie teorii*

*Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Kraków: Znak

DZIEDZINY PSYCHOLOGII WAŻNE DLA FB

� Psychologia poznawcza

� Psychologia emocji i motywacji

� Psychologia społeczna

� Psychologia decyzji

� Psychologia ryzyka i decyzji ryzykownych

� Psychologia finansowa
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SZKOŁY PSYCHOLOGICZNE

� Behawioryzm

� Psychologia Gestalt

� Psychologia poznawcza

BEHAWIORYZM

� Behawioryzm - podejście w psychologii, uznające, że jedynym naukowo 
uzasadnionym przedmiotem badań psychologicznych jest obserwowalne i 
mierzalne zachowanie

� Twórca behawioryzmu John B. Watson uważał, że właściwe podejście 
naukowe, to takie, które ogranicza zachowanie do reakcji mięśni 
obwodowych i gruczołów, a świadomość i wszelkie stany umysłu uznał z 
epifenomeny, czyli zjawiska pozorne*
� Epifenomen to fenomen wtórny, zjawisko współwystępujące ze zjawiskiem podstawowym, 

lecz nie wywierające na nie żadnego wpływu

� Behawioryzm koncentrował się na zjawiskach związanych z uczeniem się 
poprzez warunkowanie klasyczne i instrumentalne

� *Źródło: Reber, A. S., Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR
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PSYCHOLOGIA GESTALT

� Psychologia Gestalt (psychologia postaci) – nurt psychologiczny, który 
zakładał, że zjawiska psychiczne mogą być zrozumiane jedynie wtedy, gdy 
postrzega się je jako zorganizowane, usystematyzowane całości

� Istnieją takie całości, kompletne struktury, ogóły, których natury nie 
można poznać dzięki prostej analizie ich poszczególnych części 
składowych

� „Całość jest czymś innym niż suma poszczególnych jej części”

� Prawa organizacji Gestalt – wszystkie zasady organizacji, które 
wyodrębniają czynniki prowadzące do poszczególnych form 
percepcyjnej organizacji całości*

� *Źródło: Reber, A. S., Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR

PRZYKŁADY PRAW ORGANIZACJI

� Prawo kontynuacji

� Prawo domykania

� Prawo bliskości

� Prawo podobieństwa
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PRAWO KONTYNUACJI

Figura postrzegana jest jako romb między pionowymi 
liniami, a nie jako litera W stojąca na M

PRAWO DOMYKANIA

Figura postrzegana jest jako kwadrat, 
chociaż nie zamknięty
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PRAWO BLISKOŚCI

Figura postrzegana jest jako trzy 
grupy złożone z dwóch linii każda

PRAWO PODOBIEŃSTWA

Figura postrzegana jako dwie kolumny 
kropek jednego koloru i dwie drugiego
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PSYCHOLOGIA POZNAWCZA

� Psychologia poznawcza – to subdyscyplina naukowej psychologii, 
zajmująca się badaniem procesów i struktur poznawczych, a także 
ogólnymi zasadami funkcjonowania umysłu

� Umysł - złożony system wyspecjalizowany w odbiorze i przetwarzaniu 
informacji*

� Umysł traktowany jest tak jak każdy inny system, który da się opisać np. 
komputer

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN

POJĘCIA PSYCHOLOGICZNE WAŻNE DLA FB

� Afekt, emocje, nastrój, sentymenty

� Motywacja

� Poznanie, myślenie

� Zachowanie

� Postawy i oceny

� Sądy i decyzje

� Rozwiązywanie problemów

� Preferencje

� Oczekiwania

� Osobowość

� Różnice indywidualne (np. style poznawcze)
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AFEKT

� Afekt – termin ogólny, używany mniej lub bardziej wymiennie, w 
znaczeniu emocji, emocjonalności, uczuć, czy nastroju. Historycznie miał 
różne, ściślej określone znaczenia. W pewnym okresie uważano, że 
stanowi jedną z trzech „funkcji psychiki”, wraz z poznaniem i wolą. 
Czasem zaleca się odróżnianie pojęcia afektu od nastroju, który 
używany jest w odniesieniu do głębszych i bardziej długotrwałych 
stanów emocjonalnych*

� *Źródło: Reber, A. S., Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR

EMOCJE

� Emocja jest zazwyczaj wynikiem oceny zdarzenia jako wpływającego w istotny 
sposób na cele lub interesy działającego podmiotu

� Kluczowym jej elementem jest uruchomienie gotowości do realizacji 
odpowiadającego jej programu działania oraz nadania temu programowi statusu 
priorytetu

� Emocja jest zwykle doświadczana jako szczególny rodzaj stanu psychicznego, 
któremu często towarzyszą (bądź następują bezpośrednio po nim) zmiany 
somatyczne, ekspresje mimiczne i reakcje behawioralne

� Emocja to subiektywny stan psychiczny, uruchamiający priorytet dla związanego z 
nią programu działania. Odczuwaniu emocji towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, 
ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz specyficzne zachowania*

� *Źródło: Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP
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EMOCJE CD.

� Składowe emocji:
� walencja (znak emocji – przyjemny vs nieprzyjemny)

� pobudzenie (aktywacja somatyczna; intensywność)

� treść emocji

� charakterystyka czasowa

� Emocje podstawowe i złożone (pochodne)

NASTRÓJ

� Nastrój – to stan afektywny o zazwyczaj niewielkiej intensywności, 
charakteryzujący się określonym znakiem (pozytywnym lub 
negatywnym) i zawierający mniej lub bardziej konkretne oczekiwania co 
do wystąpienia w przyszłości podmiotu stanów zgodnych z tym 
znakiem*

� *Źródło: Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP
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EMOCJE VS NASTRÓJ

� Długość trwania: emocje < nastrój

� Natężenie: nastrój < emocje

SENTYMENT

� Stan vs dyspozycja (ogólna tendencja właściwa dla danej jednostki) –
emocja vs sentyment

� Sentyment (postawa emocjonalna) – dyspozycja do 
emocjonalnego reagowania na poszczególne obiekty lub ich rodzaje. 
Oznacza to skłonność do reagowania przez tego samego człowieka 
zbliżonymi emocjami na ten sam obiekt w różnych momentach oraz 
zróżnicowanie indywidualne reakcji różnych ludzi na ten sam obiekt w 
tym samym momencie

� Sentyment można określić również jako trwałą sympatię lub antypatię
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PRZETWARZANIE INFORMACJI

� Przetwarzania informacji

� oznacza organizowanie, interpretowanie i odpowiadanie na nadchodzącą stymulację 
(tj. informację)

� ciąg operacji obejmujących kolejne etapy lub kroki, np. wejście, kodowanie, 
przechowywanie, wydobywanie, dekodowanie, wyjście*

� Na procesy przetwarzania informacji składają się wszystkie operacje, 
dzięki którym odbierane przez jednostkę bodźce są transformowane, 
przekształcane, redukowane, wzmacniane, zachowywane, przywoływane 
lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób**

� *Źródło: Reber, A. S. i Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

� **Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN

EMOCJE A PRZETWARZANIE INFORMACJI

� Zasadniczo istnieją dwa tryby przetwarzania informacji:
� „sekwencyjno-analityczny” – przypomina hierarchicznie zorganizowany program komputerowy, który przetwarza 

informacje krok po kroku

� „intuicyjno-holistyczny” – przypomina pole magnetyczne zorganizowane na sposób dynamiczny, gdzie informacje 
przetwarzane są w sposób paralelny

� Pozytywne stany emocjonalne informują, iż środowisko jest bezpieczne, zaś emocje negatywne, że sytuacja może 
być zagrażająca. Jako analizatory stanów otoczenia, emocje angażują odpowiedni tryb przetwarzania informacji: emocje 
pozytywne tryb „intuicyjno-globalny”, natomiast emocje negatywne – bardziej ostrożny tryb „seryjnego przetwarzania 
informacji”*

� Afekt pozytywny skutkuje zwykle bardziej pobieżnym, heurystycznym przetwarzaniem 
informacji – posługiwanie się skryptami, stereotypami. Natomiast afekt negatywny wywołuje 
bardziej systematyczne i analityczne przetwarzanie danych, połączone z większym 
uwzględnieniem szczegółów**

� *Źródło: Lewicka, M. (1993). Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w rozumowaniu potocznym. 
Warszawa-Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne

� **Źródło: Clore, G. C. (1999). Dlaczego przeżywamy emocje. W: P. Ekman, R. J. Davidson (red.), Natura emocji (s. 94-102). Gdańsk: 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
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MOTYWACJA

� Motywacja - stan, w którym organizm podejmuje działania ukierunkowane 
na uzyskanie jakiegoś elementu niezbędnego do normalnego 
funkcjonowania (na przykład pokarmu czy wody), jaki i wtedy, gdy niczego, 
co niezbędne do życia, mu nie brakuje. W tym drugim przypadku jednostka 
stawia sobie nowe cele i chce osiągnąć stan subiektywnie lepszy od 
istniejącego

� Motywacja osiągnięć - to tendencja do osiągania i przekraczania 
standardów doskonałości, związana z odczuwaniem pozytywnych emocji w 
sytuacjach zadaniowych podlegających zewnętrznym ocenom i 
spostrzeganych jako wyzwanie*

� *Źródło: Strelau, J., Doliński, D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP

MYŚLENIE

� Cele myślenia
� poznanie, funkcjonowanie, adaptacja

� myślenie logiczne, ukierunkowane na cel

� regulacja emocjonalna

� myślenie magiczne, życzeniowe

� Myślenie – to proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (obrazów, 
pojęć lub sądów) w dłuższe ciągi. Tak utworzony ciąg zastępuje realne, obserwowalne 
zachowanie w rzeczywistym świecie fizycznym lub społecznym, uwalniając nas od 
konieczności ponoszenia natychmiastowych skutków własnych działań

� Rozumowanie jest procesem formułowania wniosku na podstawie przesłanek, czyli z 
wykorzystaniem uprzednio nabytej lub powszechnie dostępnej wiedzy*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN
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POJĘCIA ZWIĄZANE Z MYŚLENIEM

� Pojęcie – jednoznaczna, czasami abstrakcyjna wewnętrzna reprezentacja, 
określająca zespół obiektów (w tym istot żywych) lub zdarzeń (w tym 
relacji)

� Kategoria – grupa, której elementy stanowią specyficzne przypadki 
ogólniejszego typu

� Typowość – stopień, w jakim dany obiekt lub zdarzenie są reprezentatywne 
dla danej kategorii

� Prototyp – reprezentacja najbardziej typowego egzemplarza danej kategorii

� Schemat – zbiór pojęć określających konieczne i możliwe aspekty danej 
sytuacji*

� *Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Kraków: Znak

POZNANIE

� Poznanie – to zdolność człowieka i innych gatunków do odbioru 
informacji z otoczenia oraz przetwarzania ich w celu skutecznej kontroli 
własnego działania, a także lepszego przystosowania się do warunków 
środowiska. Poznaniem nazywamy też ogół procesów i struktur 
psychicznych, biorących udział w przetwarzaniu informacji*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN
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ZACHOWANIE

� Zachowanie – możliwe do zaobserwowania na zewnątrz działania 
jednostki, indywidualne lub grupowe*

� Zachowanie – szerokie spektrum działań, sposobów komunikowania 
się, procesów rozwoju oraz procesów umysłowych**

*Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Kraków: Znak

**Źródło: Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. Warszawa: Difin

POSTAWY I OCENY

� Postawa człowieka wobec jakiegoś obiektu (osoby, przedmiotu, zdarzenia, idei), 
grupy lub rodzaju obiektów – to względnie trwała tendencja do pozytywnego lub 
negatywnego wartościowania tego obiektu przez tego człowieka

� Takie wartościowanie może mieć charakter zarówno wzbudzanej przez dany obiekt 
emocji, jak i mniej lub bardziej chłodnej oceny tego obiektu

� Postawa ma zawsze znak oraz natężenie*

� Ocena – szacowanie lub wartościowanie obiektu, zdarzenia lub osoby (również 
obejmujące ocenę samego siebie, tzw. samoocena)**

*Źródło: Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: SCHOLAR

**Źródło: Reber, A. S., Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR
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SOCZEWKOWY MODEL WYZNACZNIKÓW I 
KONSEKWENCJI POSTAW

emocje

przekonania

zachowania

POSTAWA

reakcje emocjonalne

sądy, oceny, decyzje

działania

Źródło: Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: SCHOLAR

SĄDY I DECYZJE

� Sąd – wyrażone wprost twierdzenie na temat pewnego stanu rzeczy, np. 
przynależności obiektu do określonej kategorii, posiadania przez obiekt 
jakiejś cechy, wartości danego obiektu z punktu widzenia pewnego 
kryterium, a także prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia

� Decyzja – to wybór jednej możliwości działania spośród co najmniej 
dwóch opcji. Samo dokonanie wyboru nie oznacza jeszcze podjęcia 
działania, ponieważ do tego potrzebna jest skuteczna motywacja oraz 
obiektywne możliwości realizacji decyzji*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN
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SZCZEGÓLNIE WAŻNE W FB ZAGADNIENIA Z 
ZAKRESU SĄDÓW I DECYZJI

� Tendencyjność

� Heurystyki

� Strategie podejmowania decyzji

� Proces podejmowania decyzji

TENDENCYJNOŚĆ

� Tendencyjność (ang. bias) – przypadłość umysłu ludzkiego polegająca na 
systematycznym odstępowaniu od idealnego wzorca rozumowania, co 
skutkuje regularnym popełnianiem błędu określonego rodzaju

� Tendencyjność nie jest więc równoznaczna z podatnością na błędy 
wszelkiego rodzaju, lecz ze skłonnością do popełniania błędów 
uniwersalnych i bardzo charakterystycznych*

� W przypadku tendencyjności można mówić też o zniekształceniach, błędach, 
obciążeniach i złudzeniach poznawczych, nazywanych też niekiedy iluzjami 
lub po prostu efektami

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo 
Naukowe PWN
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HEURYSTYKI

� Heurystyki – uproszczone  zasady wnioskowania, umożliwiające szybkie 
sformułowanie sądu, któremu bardzo często towarzyszy subiektywne przekonanie o 
słuszności*

� Rodzaje heurystyk (Tversky, Kahneman, 1983):
� heurystyka reprezentatywności

� heurystyka dostępności

� heurystyka zakotwiczenia i dopasowania

� Heurystyki często prowadzą do tendencyjnych sądów (złudzeń poznawczych)

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN

HEURYSTYKA REPREZENTATYWNOŚCI

� Heurystyka reprezentatywności – kierowanie się tym, czy dany obiekt lub zdarzenie jest, według nas, 
charakterystycznym egzemplarzem szerszej klasy obiektów lub zdarzeń

� Tendencje związane z HR:
� złudzenie hazardzisty (gambler's fallacy) - inaczej efekt Monte Carlo

� przykład: 

� gra sprawiedliwa

� przewidywanie rzutu monetą

� jeśli 5 razy wypadła reszka, to jesteśmy skłonni teraz dużo postawić na orła

� jeśli 10 razy wypadła reszka, to jesteśmy skłonni bardzo dużo postawić na orła

� zapominamy, że zdarzenia są niezależne

� złudzenie koniunkcji - zawyżanie prawdopodobieństwa posiadania przez obiekt pewnej cechy, jeśli występuje ona z inną 
cechą

� „problem Lindy” – prawdopodobieństwo posiadania przez np. Lindę dwóch cech łącznie będzie szacowane jako wyższe niż 
prawdopodobieństwo posiadania tylko jednej z tych cech*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN
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HEURYSTYKA DOSTĘPNOŚCI

� Heurystyka dostępności - kierowanie się tymi przesłankami lub elementami 
wiedzy, które są dostępne i łatwe do wydobycia z pamięci trwałem, a 
ignorowanie tych, które są trudno dostępne

� Np. pytania o częstość występowania pewnych kombinacji liter

� Konsekwencje HD:
� efekt świeżości w ocenie prawdopodobieństwa zdarzeń

� złudzenie osobistego doświadczenia

� „prawo małych liczb”*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN

HEURYSTYKA REPREZENTATYWNOŚCI VS 
DOSTĘPNOŚCI

� Heurystyka dostępności jest pewną odwrotnością heurystyki 
reprezentatywności.

� HR polega na tym, że dysponując konkretnym przypadkiem (np. osoba o 
imieniu Linda)  odwołujemy się do szerszej klasy zjawisk lub obiektów 
(np. feministki), po czy przeceniamy prawdopodobieństwo wystąpienia 
tego, co uważamy za charakterystyczne dla całej tej kategorii

� HD dotyczy tego, że dysponujemy klasą ogólną, po czym szukamy w 
pamięci konkretnych przykładów kategorii. Jeśli je znajdujemy szybko i 
bez wysiłku, przeceniamy częstość występowania elementów tej 
kategorii, a jeśli znajdowanie przykładów idzie nam wolno i z wysiłkiem, 
mamy tendencję do niedoszacowania częstości ich występowania*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN
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HEURYSTYKA ZAKOTWICZENIA I 
DOPASOWANIA

� Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania (ang. anchoring and adjustment) 
– prowadzi do błędnej oceny wielkości liczbowych (niedoszacowanie lub 
przeszacowanie)*

� Heurystyka zakotwiczenia polega na tym, że oceniając jakąś wartość 
liczbową (liczbę przypadków, częstość, prawdopodobieństwo) bierzemy 
za punkt wyjścia jakąś łatwo dostępną (np. podawaną przez innych) 
liczbę, a następnie modyfikujemy ją stosownie do kontekstu i posiadanej 
wiedzy**

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN

� **Źródło: Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: SCHOLAR

STRATEGIE  W PODEJMOWANIU DECYZJI

� Strategia zadowolenia (H. Simon) – polega ona na przeglądaniu 
dostępnych opcji w przypadkowym porządku i wyborze pierwszej, która 
nas satysfakcjonuje (wynika to z ograniczonej racjonalności umysłu 
ludzkiego)

� Strategia eliminacji wielu aspektów (A. Tversky) – eliminujemy elementy, 
które nie spełniają ustanowionych przez nas kryteriów*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN
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PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

� Faza przeddecyzyjna

� Proces decyzyjny

� Faza postdecyzyjna
� żal postdecyzyjny – wynika z charakteru fazy, która związana jest z wątpliwościami 

do słuszności powziętego wyboru; żal jest tym większy, im ważniejsza była podjęta 
decyzja, im trudniej było ją podjąć, im dłużej nad nią pracowaliśmy i im trudniej teraz 
przeciwdziałać jej skutkom*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN

PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

� Praktyczne podejmowanie decyzji (Rohrbaugh, Shanteau, 1999) uzależnione jest od oceny ważności tego, co 
jest istotne dla decydenta

� Zależy to od kilku czynników:
� procesów – czynników poznawczych modyfikowanych przez:

� ocenę ryzyka

� emocje

� politykę podejmowania decyzji

� korzystanie z informacji zwrotnych 

� zasobność systemu prawnego

� kontekstu – wpływu ze strony czynników zewnętrznych:

� kontekstu problemu

� kontekstu ogólnego

� czynników środowiskowych

� doświadczenia – wpływu ze strony czynników zewnętrznych:

� ekspertywność

� różnice indywidualne*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

� Problem – przeszkoda, której przezwyciężenie jest konieczne do osiągnięcia 
celu

� Strategia – podejście do rozwiązania problemu, determinowane rodzajem 
jego reprezentacji i sekwencją działań, które należy wykonać, aby go 
przetworzyć
� Algorytm – sekwencja działań, które wykonane metodycznie, gwarantują rozwiązanie 

problemu

� Heurystyka – podejście umożliwiające znalezienie właściwego rozwiązania problemu w 
rozsądnym czasie i przy niezbyt dużym nakładzie sił, jednak go niegwarantujące

� Wgląd – dostrzeżenie problemu w nowym świetle prowadzące do jego 
rozwiązania*

� *Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Kraków: Znak

PREFERENCJE

� Preferencja – przedkładanie jednej rzeczy nad drugą

� W rzeczywistości wielu psychologów woli zoperacjonalizowanie tego 
terminu i często używany jest o w sensie zwrotu w określonym 
kierunku lub wyboru takiej, a nie innej możliwości; oznacza to, że wybór 
traktowany jest jako wskaźnik preferencji*

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. 
Wydawnictwo Naukowe PWN
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OCZEKIWANIA

� Oczekiwanie (ang. expectancy) – stan wewnętrzny, postawa lub nastawienie 
organizmu, prowadzące do antycypacji (lub „oczekiwania”) danego 
zdarzenia. 
� przez behawiorystów może być wywnioskowane z obiektywnego zachowania związanego z 

uwagą, napięciem mięśni itp.

� orzez psychologów poznawczych może być traktowane jako nastawienie umysłowe 
obejmujące wiele świadomych procesów poznawczych i oceniane jest w sposób 
fenomenologiczny (poprzez wskazanie ich przejawów)

� Oczekiwanie (ang. expectation) – antycypowany wynik sytuacji 
probabilistycznej (wartość oczekiwana)*

� *Źródło: Reber, A. S., Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR

OSOBOWOŚĆ

� Osobowość – wewnętrzny spójny zespół charakterystyk zachowania, 
jakie ludzie prezentują w różnych momentach i w różnych sytuacjach, a 
którymi jednostki różnią się między sobą

� Cecha osobowości – względnie stała charakterystyka przejawiająca się 
w różnych sytuacjach*

� *Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Kraków: Znak
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RÓŻNICE INDYWIDUALNE

� Style poznawcze
� Abstrakcyjność vs konkretność

� Refleksyjność vs impulsywność

KONCEPCJE TEORETYCZNE W 
FINANSACH BEHAWIORALNYCH

� Koncepcje użyteczności

� Koncepcja oczekiwanej użyteczności Neumanna-Morgensterna

� Teoria perspektywy Tversky’ego i Kahnemanna
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KONCEPCJE UŻYTECZNOŚCI

Użyteczność

Bogactwo

PRAWO MALEJĄCEJ UŻYTECZNOŚCI 
KRAŃCOWEJ

� Daniel Bernoulli

� Funkcja „użyteczności krańcowej” będzie malejąca oraz będzie 
informowała o szybkości zmian wielkości użyteczności w odpowiedzi na 
zmianę wielkości bogactwa

� Przedstawia ona zmiany pochodnej użyteczności w zależności od 
wielkości bogactwa. 
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KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI

� Opracowana przez Jana von Neumanna i Oscara Morgensterna

� Założenie o wzajemnej niezależności stanów natury, które są oczekiwane. 
Ponieważ zakładamy losowy charakter oczekiwanych zdarzeń, to wariant, 
który faktycznie wystąpi będzie niezależny od drugiego, który nie wystąpił. 
Oznacza to sytuację, w której prawdopodobieństwa, będące wagami w 
wyznaczaniu wartości oczekiwanej, muszą sumować się do jedności i 
dotyczyć zdarzeń wykluczających się

� Innymi słowy, decyzja podjęta w danym stanie natury o 
prawdopodobieństwie �, który wystąpił,  nie może być uzależniona od tego, 
jaką decyzję podjęlibyśmy w sytuacji wystąpienia innego stanu natury 
wyrażonego prawdopodobieństwem 1 � �, który nie wystąpił

KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI

� Ponieważ funkcja użyteczności ma nieliniowy charakter, to oczekiwana 
wartość użyteczności – ������� będzie różniła się od użyteczności 
wartości oczekiwanej – 	� � �

� W związku z tym możemy spotkać się z trzema sytuacjami:
� awersją do ryzyka, gdy ��� � � 
 �������

� neutralnością względem ryzyka, gdy ��� � � � �������

� skłonnością do ryzyka, gdy ��� � � � �������
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KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI

� Pojęcie mierzalnej użyteczności zostało wprowadzone m.in. po to, by 
ilościowo rozwiązać problem związany z różną użytecznością różnych 
dóbr (w przypadku niepewności mówimy o wariantach lub stanach 
natury) dla jednej osoby (lub też: inną użytecznością tych samych 
wariantów dla różnych osób), a także po to  by możliwe było określenie 
np. nieliniowej zależności użyteczności od ilości (wartości) danego 
dobra (wariantu)

KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI

� ������) – to użyteczność dla faktycznej (rzeczywistej) wartości 
wszystkich możliwych wyników danych wariantów, a więc:
� gdy chodzi o przypadek z jednym pewnym wynikiem, to ������) jest  użytecznością 

tego konkretnego wyniku

� gdy chodzi o przypadek z wieloma możliwymi wynikami mającymi określone 
prawdopodobieństwa, to użyteczność liczona jest od policzonej wcześniej 
„klasycznej” wartości oczekiwanej od tych poszczególnych wyników

� ��� � � – to oczekiwana użyteczność, a więc wartość oczekiwana 
liczona od poszczególnych użyteczności różnych wariantów, z których 
każdy ma określone prawdopodobieństwo
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KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI

� Wymienione definicje w przypadku, gdy mamy dwa warianty, możemy 
zapisać następująco:

� ��� � � � � ∙ � �� � �1 � �� ∙ �����

� � � � � � � ∙ �� � 1 � � ∙ ��

KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI

� Według teorii oczekiwanej użyteczności jednostki patrzą na różne 
warianty nie przez pryzmat użyteczności odpowiadającej ich realnej 
wartości, lecz przez pryzmat oczekiwanej użyteczności liczonej 
wychodząc już nie od realnych wartości majątku dla danych 
użyteczności, jak to ma miejsce przy użyteczności wartości oczekiwanej, 
lecz teraz od samych już poszczególnych użyteczności dla 
poszczególnych wariantów

� Dla pewnej intuicji można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że to nie 
faktyczna wartość, lecz użyteczność tych wariantów brane są pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji przez jednostki
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KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI

� Podstawą analizy wykresu funkcji użyteczności jest porównywanie 
dwóch różnych rodzajów użyteczności uzyskanych w różny sposób, 
gdzie jedna jest oczekiwaną użytecznością będącą wartością oczekiwaną 
od użyteczności poszczególnych wariantów, a druga jest samą 
użytecznością, lecz liczoną od wartości oczekiwanej odzwierciedlającej 
rzeczywiste prawdopodobieństwo nie obciążone tym, jakie znaczenie 
jednostka przypisuje poszczególnym alternatywom

KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI – AWERSJA DO RYZYKA

����

B

A
E(U(x))

Oczekiwana wielkość majątku– E(x)
Wielkość majątku – x 

E(U(x))
U(E(x))

E(U(x)) – oczekiwana użyteczność
U(E(x)) – użyteczność wartości oczekiwanej 

U(E(x))
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KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI – AWERSJA DO RYZYKA

� Ludzie szacując użyteczność przy użyciu oczekiwanej użyteczności –
�������, zaniżają jej wielkość dla danej wielkości oczekiwanego (w 
przypadku jednego wariantu powiemy – pewnego) majątku względem 
wartości użyteczności liczonej bezpośrednio od wielkości oczekiwanego 
majątku

� W wyniku tego, w całym przedziale możliwych kombinacji 
prawdopodobieństwa wartość ta będzie niższa od faktycznej 
użyteczności odpowiadającej danej wielkości oczekiwanego majątku

� Wynika to z nieliniowego charakteru funkcji użyteczności

KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI – AWERSJA DO RYZYKA

� Podczas, gdy użyteczność od wartości oczekiwanej majątku znajduje się na krzywej 
wypukłej lub wklęsłej między dowolnymi punktami A i B odpowiadającymi 
wartościom poszczególnych wariantów, oczekiwana użyteczność jest znajdowana 
przy pomocy interpolacji liniowej między punktami  A i B na odcinku |AB|

� To właśnie wypukłość lub wklęsłość naszej funkcji użyteczności decyduje o naszym 
stosunku do ryzyka i w zależności od tego odcinek, na której znajdują się wartości 
������� dla poszczególnych prawdopodobieństw, będzie albo znajdował się albo nad 
(wypukłość) albo pod (wklęsłość) krzywą

� Jeśli interesuje nas rosnąca w coraz szybszym tempie wartość majątku, to będziemy 
ryzykantami, a jeżeli wolimy to, co już mamy, a kolejne, nowe aktywa będą dla nas 
coraz bardziej wartościowe, to będziemy niechętni wobec ryzyka. Tak więc 
preferowanie coraz większego majątku będzie oznaczało skłonność do ryzyka, a 
malejąca użyteczność majątku, będzie wskazywała na awersję do ryzyka

� A może jedynie wskazuje na ten stosunek? Jest to ważna kwestia – co jest tu 
przyczyną, a co skutkiem – czy skłonność do ryzyka warunkuje kształt krzywej 
odzwierciedlającej funkcję użyteczności, czy też może jest odwrotnie?
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KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI – AWERSJA DO RYZYKA

� Widzimy więc, że opisywanie ludzkich postaw wobec ryzyka, 
wyrażających się w szacowaniu oczekiwanej użyteczności jest 
ogromnym krokiem poczynionym od czasów Daniela Bernoullego i 
dostarcza nowych narzędzi do uwzględniania rzeczywistego zachowania 
jednostek, a ze względu na fakt, że większość ludzi jest niechętna wobec 
ryzyka, stąd teoria oczekiwanej użyteczności stanowi kolejne 
uzasadnienie dla kształtu funkcji użyteczności zaproponowanej przez 
Daniela Bernoullego

KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI – AWERSJA DO RYZYKA
� Przykład dla awersji do ryzyka:

� Dana jest funkcja użyteczności osoby niechętnie nastawionej do ryzyka postaci � � �

�
�

�. Funkcja ta, jak można zauważyć, jest różniczkowalna i wklęsła w całej swojej dziedzinie.

� Można się teraz przyjrzeć następującym przypadkom:

� 1° Pewność.

� � � 10

� ��� � � � � 10 � 10

� ��� � � � �� 10� � 10

� Można zauważyć, że w przypadku, gdy nie mamy niepewności, to obie miary są równe.
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KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI – AWERSJA DO RYZYKA
� Przykład dla awersji do ryzyka:

� Dana jest funkcja użyteczności osoby niechętnie nastawionej do ryzyka postaci � � �

�
�

�. Funkcja ta, jak można zauważyć, jest różniczkowalna i wklęsła w całej swojej dziedzinie

� Można się teraz przyjrzeć następującym przypadkom:

� 1° Pewność.

� � � 10

� ��� � � � � 10 � 10

� ��� � � � �� 10� � 10

� Można zauważyć, że w przypadku, gdy nie mamy niepewności, to obie miary są równe.

KONCEPCJA OCZEKIWANEJ 
UŻYTECZNOŚCI – AWERSJA DO RYZYKA

� 2° Niepewność.

� �� � 5, �� � 0,4 oraz �� � 10, �� � 0,6

� Spełniony jest warunek �� �	�� � 1

� ��� � � � � 0,4 ∙ 5 � 0,6 ∙ 10 � � 8 � 8 � 2,828

� � � � � 0,4 ∙ � 5 � 0,6 ∙ � 10 � 0,4 ∙ 5 � 0,6 ∙ 10 � 2,792

� Widać zatem, że:

� � � � � 2,828 
 � � � � 2,792, co oznacza, że mimo że 
użyteczność wartości oczekiwanej majątku jest większa, jednostki 
oczekują (wyceniają) w tej sytuacji mniejszej użyteczności ze względu na 
niechęć do ryzyka
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TEORIA PERSPEKTYWY

� Ludzie przejawiają awersję do podejmowania ryzyka w kontekście zysków i 
skłonność do ryzykowania w kontekście strat

� Teoria perspektywy nie przyjmuje już jako punktu wyjścia wielkości 
zgromadzonego i posiadanego majątku, lecz odwołuje się za każdym razem 
wyłącznie do nowej sytuacji dla „gracza”, która jest perspektywą osiągnięcia 
zysku lub poniesienia straty, nie uwzględniając wielkości majątku którą 
„gracz” już posiada)

� Funkcja użyteczności zaproponowana przez Tversky’ego i Kahnemana
umożliwia również odczytywanie różnych wartości użyteczności w sytuacji, 
gdy mamy wiele wartości i obliczanie na ich podstawie bardziej realnych, 
jeżeli chodzi o przybliżanie faktycznych decyzji inwestorów, wielkości 
wartości oczekiwanej użyteczności dla całej oczekiwanej perspektywy 
rozwoju wydarzeń

TEORIA PERSPEKTYWY

� Bardzo ważnym zjawiskiem, jeżeli chodzi o negatywne skutki dla 
inwestora, badanym w ramach finansów behawioralnych jest efekt 
predyspozycji (inaczej zwany efektem dyspozycji)

� Efekt ten polega na tym, że większość ludzi, w sytuacji, gdy uczestniczą 
w jakimś przedsięwzięciu, które może generować zyski lub straty i 
istnieje pewne ryzyko związane z nieoczekiwaną utratą dopiero co 
otrzymanych korzyści lub pogłębianiem się już istniejących strat, reaguje 
asymetrycznie w obu sytuacjach. 

� Gdy przedsięwzięcie generuje zyski większość ludzi ma tendencję to 
uciekania z przedsięwzięcia, natomiast, gdy ponoszone są straty, pojawia 
się tendencja do zbyt wolnego lub zbyt późnego odcinania się od strat
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TEORIA PERSPEKTYWY
U(x)

zysk/strata x

TEORIA PERSPEKTYWY

� Punktem wyjścia w teorii perspektywy jest zawsze każdy kolejny, nowy 
wybór. Patrzymy więc na początku na początek układu współrzędnych. 
Teraz sytuacja może się potoczyć albo w kierunku zysków albo strat. Jak 
możemy zauważyć na wykresie sytuacja zysków daje nam mniejszą co 
do wartości bezwzględnej użyteczność niż odpowiadająca jej inny 
potencjalny wariant związany ze stratą
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TEORIA PERSPEKTYWY

� Ponieważ funkcja po stronie dodatnich wartości � jest wklęsła, to każdy 
kolejny wzrost wartości będzie oznaczał coraz mniejszy przyrost 
użyteczności

� W związku z tym nawet w sytuacji, gdy moglibyśmy potencjalnie wiele 
jeszcze zyskać, wycofujemy się z inwestycji, ponieważ „pierwszy zysk” był 
dla nas najbardziej użyteczny i cenniejsze będzie teraz dla nas zachowanie 
tego zysku i niż podejmowanie dalszego ryzyka, a więc gry, która przynosi 
nam coraz mniejsze postrzegane korzyści

� W obliczu strat jest inaczej. Ponieważ nawet w sytuacji niewielkiej straty, ale 
jednak tej „pierwszej” odczuwany jest największy spadek użyteczności, to 
przetrzymywanie straty jeszcze dłużej będzie niosło ze sobą coraz mniejsze 
spadki użyteczności, gdyż funkcja użyteczności jest po stronie ujemnych 
wartości � wypukła, a więc w miarę powiększania się straty, użyteczność 
maleje coraz wolniej

INNE WYJAŚNIENIA EFEKTU PREDYSPOZYCJI

� Teoria żalu - żal związany jest zwykle rzadkimi sytuacjami, ale mającymi poważne negatywne 
konsekwencje. Jeżeli jednostka dokona wówczas niekorzystnego wyboru metody postępowania, 
nieprzyjemne uczucie z tym związane będzie wzmagane przez świadomość, że zwykle w podobnych 
sytuacjach wybierana była rutynowo inna metoda

� Teoria żalu głosi, że wybierane są takie warianty inwestycyjne, które nie maksymalizują ani wartości 
oczekiwanej, ani nawet oczekiwanej użyteczności, ale które minimalizują oczekiwany żal dla możliwych 
z pewnym prawdopodobieństwem scenariuszy

� W kontekście teorii żalu można mówić o pewnych oczekiwaniach inwestorów dotyczących 
odczuwania emocji żalu i dumy

� Niektóre badania empiryczne potwierdzają fakt, że inwestorzy w mniejszym stopniu przeżywają 
uczucie dumy w obliczu zysku, niż uczucie żalu w sytuacji straty

� Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że inwestorzy nie tylko przeżywają emocje, ale również, pamiętając 
sytuacje z przeszłości, mają pewne oczekiwania co do odczuwania tychże emocji w przyszłości, mogą 
dokonywać swoich wyborów podporządkowując je pewnym tendencjom do utrzymania równowagi 
emocjonalnej

� Może to w następstwie prowadzić do zachowań unikowych, gdy osiągają zyski lub też nadmiernie 
ryzykownych, gdy chodzi o uratowanie honoru w obliczu strat



2018-02-11

46

TEORIA OCZEKIWANEJ UŻYTECZNOŚCI A 
TEORIA PERSPEKTYWY

� Podczas gdy teoria oczekiwanej użyteczności zakłada jeszcze 
racjonalność zachowań inwestorów, tak teoria perspektywy uchyla 
założenie o racjonalność, przedstawiając jednocześnie funkcję 
użyteczności, z której można odczytać to, w jaki sposób owa 
nieracjonalność i związana z tym asymetria wyborów przebiega

PROCESY POZNAWCZE ISTOTNE W FB

� Racjonalny vs doświadczeniowy sposób myślenia

� Heurystyki i zniekształcenia poznawcze

� Emocje

� Decyzje a emocje (w kontekście decyzji inwestycyjnych)
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MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE ISTOTNE DLA 
FINANSÓW BEHAWIORALNYCH 

� Spojrzenie przez pryzmat badań psychologicznych, neurobiologicznych i 
socjologicznych:

1. Procesy poznawcze

2. Emocje

3. Decyzje

4. Orientacja na działanie

5. Uczenie się, działanie i przewidywanie

6. Decyzje finansowe – zalecenia

7. Funkcjonowanie społeczne inwestorów

8. Zachowania zbiorowe

PROCESY POZNAWCZE

1. Dwa sposoby przetwarzania informacji

2. Racjonalność w ujęciu psychologicznym

3. Heurystyki i zniekształcenia poznawcze

4. Problemy z wnioskowaniem probabilistycznym
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DWA SPOSOBY PRZETWARZANIA 
INFORMACJI

� Człowiek dysponuje dwoma sposobami przetwarzania informacji –
lewopółkulowym (przewaga czynnościowa lewej półkuli) – racjonalnym, 
werbalnym, abstrakcyjnym i sekwencyjnym, którego podstawą jest 
myślenie racjonalne oraz prawopółkulowym (przewaga czynnościowa 
prawej półkuli) – intuicyjnym, wyobrażeniowym, doświadczeniowym, 
konkretnym i całościowym (wglądowym), w którym rolę odgrywają w 
dużej mierze emocje i doświadczenie

RACJONALNY STYL MYŚLENIA WG S. 
EPSTEINA*

� Pozytywne strony
� Wysoki poziom intelektualny

� Wysokie poczucie sensu życia

� Niski poziom stresu

� Wysoka samoocena

� Pozytywna wizja rzeczywistości

� Niski neurotyzm

� Niska depresyjność

� Realistyczne myślenie

� Niski poziom lęku

� Sumienność

� Otwartość umysłu

� Łatwość w nazywaniu emocji

� Wysoki rozwój osobisty

� Wysoka samoakceptacja

� Negatywne strony
� Nieznaczna przewaga tendencji do 

lekceważącego podchodzenia do 
relacji z innymi ludźmi

*Kaufman, S. B. (2011). How Renaissance People Think. Zaczerpnięte dn. 
10.01.2012. Strona internetowa: 
http://www.psychologytoday.com/blog/beautiful-minds/201106/how-
renaissance-people-think
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DOŚWIADCZENIOWY STYL MYŚLENIA 
WG S. EPSTEINA*

� Pozytywne strony
� Dobre relacje interpersonalne

� Duża popularność społeczna

� Wysoka ugodowość

� Duża empatia

� Duża spontaniczność

� Ekspresyjność emocjonalna

� Duże i adekwatne poczucie humoru

� Myślenie wyobrażeniowe

� Duża wrażliwość estetyczna

� Kreatywność

� Otwartość umysłu

� Wysoka zdolność do trafnego 
posługiwania się intuicją

� Wysoki rozwój osobisty

� Negatywne strony
� Naiwny optymizm

� Wiara w dobry świat  i wzajemną 
dobroć i życzliwość

� Myślenie stereotypowe

� Nierealistyczne przekonania

� Przesądność

*Kaufman, S. B. (2011). How Renaissance People Think. Zaczerpnięte dn. 10.01.2012. Strona 
internetowa: http://www.psychologytoday.com/blog/beautiful-minds/201106/how-
renaissance-people-think

UJĘCIE DWÓCH STYLÓW MYŚLENIA WG 
TALEBA*

� Możemy myśleć na dwa sposoby:
� Racjonalnie

� Heursytycznie

� System myślenia racjonalnego – to system myślenia, które wymaga wysiłku i 
świadomego aktu woli, jest ono kontrolowane, dedukcyjne, powolne, świadome 
siebie, neutralne, abstrakcyjne, aspołeczne i zdepersonalizowane

� System myślenia heurystycznego – to system myślenia niewymagającego 
wysiłku, w którym różne procesy przebiegają równolegle (paralelnie, symultanicznie) 
i są aktywne, szybkie, asocjacyjne, nieświadome (nie jesteśmy świadomi tego, że 
myślimy), emocjonalne, konkretne, specyficzne, społeczne i spersonalizowane

� Wiele nowej wiedzy, kompetencji intelektualnych i umiejętności nabywamy drogą 
myślenia racjonalnego, które z czasem staje się automatyczne i wchodzi w skład 
naszej intuicji, myślenia nieświadomego i wglądowego

*Taleb, N. N. (2006). Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym. Gdańsk: GWP
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2 TRYBY MYŚLENIA – PODSUMOWANIE J. 
KNOBE

� Dwie formy ludzkiego poznania:
1. Abstrakcyjna, teoretyczna refleksja

2. Bezpośrednie reakcje emocjonalne

� Pierwszy sposób myślenia (refleksyjny) stosujemy zwykle do analizowania dalszej 
przyszłości, natomiast drugi (konkretny) częściej towarzyszy myśleniu o bardziej 
zbliżonych w czasie wydarzeniach itp.

� Wybór danego stylu wpływa na działanie naszej intuicji. W pierwszym przypadku, gdy 
bardzo jesteśmy oddaleni od konkretów, łatwo jest nam przyjmować wiele 
abstrakcyjnych punktów widzenia i odrzucać bardzo jednoznaczne i radykalne 
nastawienia. W drugim przypadku kierujemy się bardziej emocjami i nasze postawy 
mogą być bardziej jednoznaczne*

� *Knobe, J. (2012). Myślowe eksperymenty. Świat Nauki, 1, 59-61

RACJONALNOŚĆ – PSYCHOLOGICZNE 
UJĘCIE

� Racjonalny w psychologii może być rozumiane jako uzasadniony, krytyczny, 
skuteczny i obiektywny (realny)*

� Można również spotkać się z synonimami pojęcia „racjonalny” tj. logiczny, rozumowy, 
rozsądny, zgodny z rzeczywistością, oparty na wiarygodnych, zgodnych z 
rzeczywistością informacjach

� Myślenie szczegółowe, sekwencyjne, algorytmiczne, uwzględniające wszelkie 
dostępne informacje można potraktować jako realizację myślenia racjonalnego

*Lewicka, M. (1993). Aktor czy obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym. Warszawa-
Olsztyn: PTP
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HEURYSTYKI - PRZYPOMNIENIE

� Heurystyki – uproszczone  zasady wnioskowania, umożliwiające szybkie 
sformułowanie sądu, któremu bardzo często towarzyszy subiektywne przekonanie o 
słuszności*

� Rodzaje heurystyk (Tversky, Kahneman, 1983):
� heurystyka reprezentatywności

� heurystyka dostępności

� heurystyka zakotwiczenia i dopasowania

� Heurystyki często prowadzą do tendencyjnych sądów (złudzeń poznawczych)

� *Źródło: Nęcka, E., Orzechowski, J. i Szymura, B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Academica. Wydawnictwo Naukowe PWN

HEURYSTYKI I ZNIEKSZTAŁCENIA POZNAWCZE 
W FB (1)

� Heurystyki:
� Heurystyka reprezentatywności.Ten sposób myślenia polega na tym, że obiekty, które 

postrzegane są jako typowe dla pewnego zbioru są uważane za częściej występujące 
(mające większe prawdopodobieństwo wystąpienia)

� Heurystyka dostępności. Zdarzenia szybciej przypominane bądź bardziej dostępne 
poznawczo postrzegane są jako bardziej prawdopodobne lub częstsze niż inne zdarzenia

� Heurystyka zakotwiczenia. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy oszacowania podawane 
przez ludzi zależą od wartości, z którymi mieli do czynienia na krótko przed dokonaniem 
tych oszacowań

� Wgląd wsteczny (nazwany przez niektórych autorów np. P. Zielonkę efektem myślenia 
wstecznego). Jest to przekonanie występujące po określonym zdarzeniu, o tym, że 
„wiedziało się”, że takowe zdarzenie nastąpi

� Heurystyka symulacji. Heurystyka ta polega na tym, że jednostki tworzą kilka 
alternatywnych wersji rozwoju wypadków i są przekonaniu, że obejmują one możliwe 
kierunki rozwoju wydarzeń oraz podejmują decyzje w oparciu o nie
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HEURYSTYKI I ZNIEKSZTAŁCENIA POZNAWCZE 
W FB (2)

� W ramach finansów behawioralnych do heurystyk zalicza się również te 
zjawiska, które w pewnym sensie są heurystykami, lecz „z przyczyn 
formalnych” nie obejmowane są przez klasyfikacje heurystyk w 
podręcznikach do psychologii poznawczej, natomiast można często 
spotkać je pod nazwą obciążeń (ang. bias), błędów lub zniekształceń 
poznawczych, do których zaliczyć można również zaprezentowane w 
poprzedniej typologii heurystyki

HEURYSTYKI I ZNIEKSZTAŁCENIA POZNAWCZE 
W FB (3)

� Zniekształcenia (obciążenia, inklinacje, efekty) poznawcze:
� Efekt ramy (obramowania; ang. framing effect) – wpływ mentalnej reprezentacji 

problemu decyzyjnego na treść podejmowanych decyzji (sam dobór słów do 
reprezentacji pojęciowej problemu może mieć duży wpływ na podejmowane decyzje)

� Nadmierna pewność siebie

� Nierealistyczny (nadmierny) optymizm

� Złudzenie (iluzja) kontroli. Przekonanie o wpływie na wydarzenia, które z natury są 
niezależne od podmiotu
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HEURYSTYKI I ZNIEKSZTAŁCENIA POZNAWCZE 
W FB (4)

� Zniekształcenia (obciążenia, inklinacje, efekty) poznawcze cd.:
� Mentalne księgowanie (R. Thaler) – traktowanie w myślach różnych transakcji 

oddzielnie, księgowanie ich tj. na różnych kontach mentalnych, podczas gdy 
racjonalnie myśląc powinniśmy traktować je łącznie, ponieważ właściwie mamy jeden 
majątek

� Efekt potwierdzania (błąd konfirmacji). Szukanie informacji służących 
potwierdzeniu wyrobionych już wcześniej opinii i pomijanie informacji im 
przeczących

A D 4 7
Jeżeli na jednej stronie karty 
jest samogłoska, to na jej 
odwrocie jest liczba parzysta.  
Jak wiele kart i które z nich 
należy odwrócić, by 
zadecydować, czy reguła jest 
poprawna?

JAKICH REGUŁ ODRUCHOWO UŻYWAMY W 
MYŚLENIU PROBABILISTYCZNYM?

� Prawdopodobieństwo warunkowe

� �  ! �
"�#∩%�

"�%�

� Twierdzenie Bayesa

� Zależność między różnymi prawdopodobieństwami warunkowymi zdarzeń, która daje takie 
prawdopodobieństwo, że dane zdarzenie A, jest skutkiem jednego X z wielu niezależnych 
zdarzeń B, C, D, ..., Z, które mogły spowodować A. Twierdzenie Bayesa stanowi 
matematyczny sposób ustalania prawdopodobieństwa, że hipoteza jest prawdziwa przy 
uwzględnieniu warunkowych prawdopodobieństw kilku innych wzajemnie niezależnych 
zdarzeń, które mogą być (lub nie być) prawdziwe*

� *Źródło: Reber, A. S., Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR
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PROBLEMY Z WNIOSKOWANIEM 
PROBABILISTYCZNYM (1)

� „Psycholodzy ewolucyjni zgadzają się z tym, że mózg nie został nam 
dany po to, byśmy lepiej rozumieli rzeczywistość, ale wierzą też, że nie 
jest on stronniczy, a jeśli popełnia błędy, to dlatego, że używamy go poza 
naszym naturalnym środowiskiem”*

*Taleb, N. N. (2006). Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym. Gdańsk: GWP, s. 220

PROBLEMY Z WNIOSKOWANIEM 
PROBABILISTYCZNYM (2)

� Reguła prawdopodobieństw bezwarunkowych – reguła stwierdzająca, że jeżeli 
dany egzemplarz został wybrany z próby losowo, to prawdopodobieństwo, iż należy 
on do określonej klasy, jest wprost proporcjonalne do procentu reprezentantów 
owej klasy w próbie*

� Ludzie oceniają prawdopodobieństwa na podstawie częstości zdarzeń (Gigerenzer, 
1994, 2002)

� Gigerenzer w przeciwieństwie do Tversky’ego i Kahnemana uważa, że jesteśmy 
racjonalni i że ewolucja wypracowała „racjonalność ekologiczną”, co oznacza, że 
jesteśmy przystosowani do zachowań probabilistycznych nie tylko w sytuacjach 
takich jak wybór partnera czy wybór posiłku, ale także trafnego wyboru, gdy 
wszystkie możliwości zostaną nam przedstawione we właściwy sposób**

� *Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Kraków: Znak

� **Taleb, N. N. (2006). Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym. Gdańsk: GWP
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PROBLEMY Z WNIOSKOWANIEM 
PROBABILISTYCZNYM (3)

� „Gigerenzer zgadza się z tym, że nie rozumiemy prawdopodobieństwa 
(jest zbyt abstrakcyjne), ale dobrze reagujemy na częstotliwość (mniej 
abstrakcyjna). Jego zdaniem pewne problemy, które normalnie 
rozwiązalibyśmy błędnie, znikają, gdy przedstawi się je w postaci 
procetów”*

*Taleb, N. N. (2006). Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym. Gdańsk: GWP

EMOCJE U INWESTORÓW

� Wpływ nastroju i pogody na podejmowanie decyzji inwestycyjnych

� Żal

� „Ego”

� Strach i chciwość
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NASTRÓJ

� Nastrój negatywny
� Przewaga krytycyzmu

� Myślenie zorientowane na szczegóły, analityczne

� Pesymizm

� Ostrożność w podejmowaniu decyzji

� Nastrój pozytywny
� Zmniejszony krytycyzm

� Myślenie całościowe, wglądowe

� Optymizm

� Skłonność do ryzyka

NASTRÓJ A PREFERENCJE

� „Ludzie kształtują swoje preferencje w zależności od nastroju nawet wówczas, gdy 
przyczyna dobrego lub złego humoru jest całkowicie niezwiązana z dziedziną, w 
której podejmują akurat decyzję”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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WPŁYW POGODY

� „W słoneczne dni ludzie czują się bardziej szczęśliwi i zadowoleni z 
życia niż w dni deszczowe”

� „Wraz ze zwiększającą się ilością światła dziennego maleje depresja i 
sceptycyzm, natomiast wzrasta optymizm i ogólne dobre samopoczucie”

� Przy całkowitym zachmurzeniu stopy zwrotu z indeksów NYSE/AMEX i 
DJIA kształtowały się poniżej średniej, natomiast w dni słoneczne (20% 
zachmurzenia) indeksy wzrastały powyżej przeciętnej*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ŻAL (1)

� „Żal – reakcja psychiczna człowieka po podjęciu decyzji, której skutki 
okazały się niekorzystne (Bell, 1982)”

� „Uczucie żalu będzie szczególnie silne, jeżeli okaże się, że alternatywny 
wariant, który wcześniej został odrzucony na rzecz decyzji o 
negatywnych skutkach, przyniósłby pożądane rezultaty”*

� Żal zatem wiąże się z ekonomicznym pojęciem kosztu alternatywnego

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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ŻAL (2)

� „Uczucie żalu będzie także znacznie większe w przypadku podjęcia 
niekorzystnej decyzji w drodze wyjątku od obranych normalnie zasad 
lub przyzwyczajeń”

� „Żal człowieka, który zwykle lokował swoje oszczędności w bezpieczne 
obligacje lub lokaty bankowe, a wyjątkowo zainwestował w zakup akcji i 
stracił, będzie dużo większy niż żal odczuwany w tej samej sytuacji przez 
wytrawnego spekulanta giełdowego, przyzwyczajonego do sukcesów i 
porażek (Shefrin, 2000)”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ŻAL (3)

� „Odczuwanie żalu w związku z raz niewłaściwie podjętą decyzją może 
prowadzić do biernej postawy w tej samej sprawie w przyszłości, co 
potwierdzają eksperymenty (Tykocinski, Pittman, 1998)”*

� Ludzie przejawiają nie tylko awersję do ryzyka, ale również do 
odczuwania związanych z ryzykownymi decyzjami emocji m.in. żalem

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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„EGO”

� „Ego” decydenta ucierpi w szczególności, jeżeli jest on osobą dbającą o 
reputację, tak jak np. menedżerowie funduszy lub analitycy finansowi 
(Harbaugh, 2002)*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

STRACH I CHCIWOŚĆ
� Inwestor podejmując decyzje na rynku kapitałowym, doznaje 

jednocześnie dwóch silnych i sprzecznych ze sobą uczuć – strachu i 
chciwości

� „Strach jest uczuciem negatywnym i jest odczuwany w związku z 
możliwością poniesienia straty”

� „Chciwość połączona z nadzieją jest uczuciem pozytywnym i towarzyszy 
perspektywom wzbogacenia się”*

� Te dwie tendencje w zakresie afektu sprawiają, że inwestorzy z jednej 
strony starają się zabezpieczyć się przed stratami (strach), ale, z drugiej 
strony, część środków lokują w bardziej zyskowne, ale obarczone 
większym ryzykiem alternatywy inwestycyjne

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
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DECYZJE – GŁĘBSZE SPOJRZENIE

� Decyzje a emocje

� Decyzje a procesy automatyczne

� Wyczerpanie decyzyjne

DECYZJE A EMOCJE (1)

� Do podejmowania decyzji potrzebne są informacje, ale nie da się podjąć 
właściwej z punktu widzenia optymalizacji wielu czynników (osobiste 
cele, wartości, plany), gdy w tym procesie nie uczestniczą emocje

� Emocje umożliwiają wyciąganie wniosków z własnego doświadczenia. 
Służą nam w rozeznaniu tego, co jest dobre dla nas i jak osiągnąć 
osobisty sukces bez ponoszenia kosztów przez innych ludzi
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DECYZJE A EMOCJE (2)

� Skumulowane w toku doświadczenia i socjalizacji emocje stanowią 
swoisty kompas (szans osobistych i ograniczeń moralnych, społecznych i 
fizycznych) przy podejmowaniu decyzji. Dzięki nim nie możemy się 
czysto abstrakcyjnie "oderwać" od tego, kim jesteśmy i co robimy, jakie 
mamy osobiste możliwości i ograniczenia

� Za nawet najtrudniejszymi decyzjami finansowymi stoi człowiek, zatem 
jego decyzje nie mogą być oderwane od jego doświadczenia

� Zatem łatwiej jest podjąć decyzje, gdy uwzględniane są własne 
preferencje, chęci, pragnienia i obawy, bo one zawężają pole wyboru do 
tego, co związane jest z nami samymi, naszym miejscem w świecie, 
cechami psychologicznymi i doświadczeniem

DECYZJE A EMOCJE (3)

� Emocje ograniczają nasze tendencje w myśleniu, nadają ograniczenia 
czasowi podejmowania decyzji itd.

� O nieocenionej roli emocji w procesie podejmowania decyzji świadczy 
eksperyment A. Damasio (prosta gra decyzyjna)*

*De Practional, M. (2009). We władzy uczuć, Forum, nr 16, 20.04.-28.04.2009, s. 34-37
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PROSTA GRA DECYZYJNA

A B C D

OPIS GRY DECYZYJNEJ A. DAMASIO

� „Gracz musi wybrać kartę z jednego spośród czterech stosów (oznaczonych literami A, B, 
C i D). Każda karta wylosowana przez uczestnika eksperymentu oznacza, że wygrywa on 
lub przegrywa pewną sumę

� Karty z talii A i B mogą przynieść spory zysk za jednym razem, ale także wielkie straty –
przy czym w dużej liczbie losowań ich wybór zawsze okaże się niekorzystny

� Dla odmiany, grając kartami C i D, jednorazowo wygrywa się niewiele, ale za to w dalszej 
perspektywie jest to opłacalne

� Gdy w grze bierze udział zdrowy człowiek (bez uszkodzonych okolic przedczołowych 
płata czołowego), dokonując setki losowań, intuicyjnie zdaje sobie sprawę, że karty C i D 
przynoszą korzyść w dalszej perspektywie

� Pacjenci z urazami płatów czołowych postępują dokładnie na odwrót i trzymają się 
kurczowo kart A i B”*

*De Practional, M. (2009). We władzy uczuć, Forum, nr 16, 20.04.-28.04.2009, s. 34-37
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PRZYKŁAD OSOBY Z USZKODZONYMI 
PŁATAMI CZOŁOWYMI

� Phineas Gage, brygadzista na kolei, który zanim uległ wypadkowi był normalnym 
uspołecznionym człowiekiem – pracowitym, przedsiębiorczym, dobrze wychowanym, 
uprzejmym i powszechnie szanowanym

� Gdy uległ wypadkowi, w wyniku którego metalowy pręt, którym ubijał proch w celu 
wysadzenia skał, przebił mu czaszkę i szczęśliwie przeżył, jego zachowanie zmieniło się 
znacznie

� Mimo zachowania dobrej pamięci i inteligencji, stał się porywczy, arogancki, wulgarny, nie 
okazywał innym szacunku. Był niecierpliwy i uparty a przy tym kapryśny i niezdecydowany, 
niezdolny do zrealizowania swoich planów

� U Gage’a w procesie podejmowania decyzji przestały być brane pod uwagę emocje

� Okazało się, że niezależnie od tego, ile racjonalnych rozwiązań mógł wymyślić, nie był w 
stanie podejmować dobrych decyzji i rozwiązywać ważnych dylematów moralnych*

*Gazzaniga, M. S. (2011). Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa, s. 126-128

ROLA OKOLIC PRZEDCZOŁOWYCH -
PODSUMOWANIE

� Okolice przedczołowe – odpowiadają za planowanie i kontrolę, a więc 
za „zdolność przewidywania przyszłości i układania planów działania w 
złożonym środowisku społecznym, poczucie odpowiedzialności 
względem siebie i innych czy umiejętność zadbania o własne 
utrzymanie”*

*De Practional, M. (2009). We władzy uczuć, Forum, nr 16, 20.04.-28.04.2009, s. 34-37
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EMOCJE A DECYZJE – UJĘCIE M. 
GAZZANIGI

� Można myśleć świadomie tylko o jednej czynności – wszystkie pozostałe 
decyzje podejmujemy automatycznie

� Można wskazać na istnienie dwóch typów procesów automatycznych:
1. Procesy intencjonalne i ukierunkowane na cel, których uczymy się z upływem 

czasu,  aż wreszcie stają się automatyczne, np. prowadzenie samochodu

2. Przedświadome (podprogowe) przetwarzanie zdarzeń percepcyjnych – bodziec, 
który jest odbierany za pomocą dowolnego zmysłu jest przetwarzany przez mózg 
jeszcze przed tym, jak świadomy umysł zda sobie sprawę z tego, że ten bodziec 
oddziałowuje na nasze zmysły. Odbywa się to bez wysiłku – w sposób 
niezamierzony i nieświadomy.

*Gazzaniga, M. S. (2011). Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa, s. 128

PRZEDŚWIADOME PRZETWARZANIE 
ZDARZEŃ PERCEPCYJNYCH (1)

� Wszystkie spostrzegane przedświadomie bodźce są lokowane albo po 
pozytywnej albo po negatywnej stronie skali, co wpływa na nasze 
decyzje, nastawiając nas negatywnie lub pozytywnie

� Przetwarzanie automatyczne tego typu pomaga nam w znalezieniu 
odpowiedzi na ewolucyjne ważne pytanie „Powinienem się do tego 
zbliżyć czy starać się tego unikać?”

� Proces ten nazywa się torowaniem afektywnym i wywiera wpływ na 
nasze zachowanie*

*Gazzaniga, M. S. (2011). Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa, s. 129
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PRZEDŚWIADOME PRZETWARZANIE 
ZDARZEŃ PERCEPCYJNYCH (2)

� Jeśli zostaniemy zapytani, dlaczego nie chcieliśmy zjeść kolacji w białym 
lokalu, gdy nie lubimy białych pomieszczeń, to odpowiemy najczęściej, że 
lokal nie wyglądał interesująco, chociaż tak naprawdę chodziło o to, że 
czulibyśmy się w nim nieswojo*

� Wybór staramy się często uzasadnić racjonalnie, ale decyduje on nim 
często właśnie torowanie afektywne, dlatego, chociaż racjonalna analiza 
jest wartościowa i zwiększa naszą samoświadomość i stosowanie się do 
określonych wymogów sytuacyjnych i ról społecznych, to warto sobie 
uświadamiać rzeczywisty mechanizm, który często występuje i jest 
typowy dla człowieka

*Gazzaniga, M. S. (2011). Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa, s. 129

PODPROGOWA REAKCJA NEGATYWNA

� Podprogowa reakcja negatywna jest dużo silniejsza niż pozytywna

� Zgodnie z teorią zarządzania błędami powinniśmy być bardziej skłonni do popełniania 
błędów, które są mniej kosztowne, niż tych pociągających za sobą większe koszty

� Ewolucyjne patrząc, większe szanse na przetrwanie mieli ci, którzy reagowali szybciej –
automatycznie – na bodźce negatywne, a dobór naturalny powinien faworyzować 
nastawienie zwane inklinacją negatywną

� Ważniejsze jest, aby jak najszybciej rozpoznać coś, co zagraża naszemu życiu lub zdrowiu 
(również często samoocenie),  niż zareagować na widok krzaka obsypanego jagodami

� Znanym faktem w psychologii jest to, że doświadczamy większej liczby emocji 
negatywnych niż pozytywnych, czego odzwierciedleniem jest większa liczba słów  np. 
opisujących ból i cierpienie niż tych odnoszących się do przyjemności*

*Gazzaniga, M. S. (2011). Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa, s. 129-130
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NATYCHMIASTOWA REAKCJA 
EMOCJONALNA

� „Natychmiastowa reakcja emocjonalna – strach, wstręt lub gniew – na 
zagrażające (negatywne) informacje oddziałuje na proces przetwarzania 
kolejnych bodźców. Skupia uwagę na informacjach negatywnych”*. 
Uwaga jest zawężona i preferujemy koncentrację na szczegółach.

*Gazzaniga, M. S. (2011). Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa, s. 131

AUTOMATYZMY A DECYZJE

� Opisane na poprzednich slajdach automatyzmy mają jednak większe 
znaczenie w środowisku naturalnym, natomiast w sytuacji, gdy 
inwestujemy pieniądze, lepiej kierować się emocjami wtedy, gdy 
znajdujemy dla nich racjonalne uzasadnienie w naszych doświadczeniach 
i w wiedzy

� Samych emocji nie możemy wyłączyć – zarówno z naszego 
doświadczenia w danym momencie, jak i z procesu podejmowania 
decyzji, dlatego ważnym treningiem będzie tutaj uświadamianie sobie w 
możliwie największym stopniu ich istnienia, możliwych przyczyn i tego, 
jak mogą obciążać nasze decyzje
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DECYZJE A EMOCJE - PODSUMOWANIE

� „Wbrew klasycznej koncepcji, zgodnie z którą emocje i wzruszenia 
mącą jasność umysłu, wydaje się, że czysto „intelektualny” mózg nie jest 
w stanie podjąć rozsądnej, sensownej decyzji”*

*De Practional, M. (2009). We władzy uczuć, Forum, nr 16, 20.04.-28.04.2009, s. 34-37

WYCZERPANIE DECYZYJNE (1)

� W miarę jak wzrasta ładunek przetwarzanych informacji, zwiększa się 
aktywność części grzbietowo-bocznej kory mózgowej przedczołowej, 
czyli obszaru odpowiadającego za podejmowanie decyzji i kontrolę nad 
emocjami

� Gdy zwiększano ilość informacji, jaką musieli przetwarzać badani, 
aktywność tego obszaru ostro spadała niczym w mechanizmie, w 
którym przepalił się bezpiecznik*

*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 31
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WYCZERPANIE DECYZYJNE (2)

� Pod kątem wyczerpania decyzyjnego badano ochotników, których 
zadaniem było uczestnictwo w aukcjach. Przy nadmiarze informacji, 
uczestnicy osiągali stan przeciążenia informacyjnego i poznawczego

� Po osiągnięciu tego stanu, obszar mózgu odpowiedzialny za inteligentne 
wybory wyłączał się i badani zaczynali popełniać coraz więcej błędów i 
podejmować coraz więcej złych decyzji, co powodowało gwałtowny 
wzrost niepokoju i frustracji

� Obszary, które odpowiedzialne są za emocje, hamowane przez 
wspomniany obszar kory czołowej, wpadały w nadaktywność. 
Powstawało błędne koło. Pod wpływem nadmiaru informacji aktywność 
grzbietowo-bocznej kory czołowej spada, a podejmowane decyzje są 
mniej sensowne*
*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 31

WYCZERPANIE DECYZYJNE (3)

� Nadmiar informacji prowadzi do złych wyborów i podejmowania 
działań, których później żałujemy

� Ponadto, niestandardowe decyzje powinny zostać na jakiś czas odłożone, 
byśmy mogli ocenić je z różnych perspektyw, na co potrzeba czasu

� Coraz trudniej jednak o czas, gdy informacje napływają nieprzerwanie. 
Co gorsza, coraz częściej zdarza się to w sytuacjach kryzysowych, kiedy 
szybkie i trafne decyzje stają się wymogiem chwili*

*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 31
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WYCZERPANIE DECYZYJNE (4)

� Nadmiar informacji prowadzi do następujących zaburzeń:
1. Całkowita niemożność podjęcia decyzji

2. Im większa wiedza, tym większy żal

3. Aktualność góruje nad jakością

4. Zaniedbana podświadomość*

*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 31-32

CAŁKOWITA NIEMOŻNOŚĆ PODJĘCIA 
DECYZJI

� Osoby mające do wyboru zbyt dużo wariantów rozwiązania jakiegoś 
problemu, skłonne są wycofać się z podjęcia decyzji

� Sheeny Iyengar (2004) przeprowadziła analizę, z której wynikało, że im 
więcej oferowano badanym wariantów systemu emerytalnego, do 
którego mogliby przystąpić, tym mniej osób decydowało się na udział w 
nim*:

*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 31-32

Liczba opcji wyboru Procentowy udział 
chętnych

2 75%

11 70%

59 61%
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IM WIĘKSZA WIEDZA, TYM WIĘKSZY ŻAL

� „Jeśli w powodzi informacji zdołaliśmy w końcu podjąć decyzję, często 
do niej wracamy myślami, żałując, że jednak nie wybraliśmy inaczej. Im 
więcej kryteriów wzięliśmy pod uwagę, tym, tym żal jest częstszy”*

*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 32

AKTUALNOŚĆ GÓRUJE NAD JAKOŚCIĄ

� „Gdy podejmujemy decyzję, ważniejsze wydają się nam najnowsze dane, 
a nie najważniejsze czy najbardziej interesujące. Aktualność niesłusznie 
bierzemy za jakość”*

*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 32
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ZANIEDBANA PODŚWIADOMOŚĆ

� Większość kreatywnych rozwiązań i pomysłów powstaje bez udziału 
świadomości. Gdy jesteśmy zalewani informacjami, trudno jest wygenerować 
ciekawy pomysł czy rozwiązanie

� Podświadomość działa najlepiej, gdy może ignorować część informacji. Ale w 
obliczu informacyjnego tsunami nasz umysł nie wie, które dane może pominąć. 
Nadmiar danych przytłacza, wywołuje rozproszenie, a wtedy mózgowi trudniej 
dotrzeć do tych najbardziej potrzebnych

� Nadmiar informacji może zaburzać zdolności analityczne, w których 
automatyzmy, procesy nieświadome, intuicja i emocje odgrywają również ważną 
rolę*

� Warto dlatego zrobić sobie przerwę przed podjęciem decyzji i odciąć się od 
napływu informacji, by procesy nieświadome mogły przejąć kontrolę nad 
obróbką informacji, gdyż działają równolegle i lepiej radzą sobie z zadaniami 
optymalizacyjnymi, szczególnie, gdy ważna jest uprzednio zdobyta wiedz i 
doświadczenie

*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 32

WYCZERPANIE DECYZYJNE - ZALECENIA

� „Mózg człowieka nie potrafi zignorować żadnej informacji. Dlatego 
najlepiej nie karmić go tymi nieistotnymi. Nadmiar danych nie pozwoli 
mu dotrzeć do najbardziej potrzebnych

� W intuicyjnym, emocjonalnym mechanizmie podejmowania decyzji, 
główną rolę odgrywa kora czołowa, która daje za wygraną, gdy zaleje ją 
potop newsów”*

*Begley, Sh. (2011). Nie mogę myśleć! Newsweek Nauka, nr 3, z. 1, s. 32
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ORIENTACJA NA DZIAŁANIE

� Zachowanie człowieka można opisać na kontinuum – od patologicznej 
bezczynności i bezproduktywnego martwienia się do patologicznego 
uzależnienia. Optimum opiera się na dobrze skalibrowanym układzie 
nagrody

� Zagadnienia:
� Ruminacje i martwienie się 

� Rola dwóch sieci DMN i TPN

� Sprzężenie zwrotne nagrody (np. satysfakcji) i pobudzenia energetycznego oraz 
zwiększonej aktywności i działania

� Uzależnienie od przewidywania

RUMINACJE I MARTWIENIE SIĘ

� Ruminacje to sposób, w jaki odpowiadamy na dystres (przedłużający się 
stres), który związany jest z powtarzającym koncentrowaniem się na 
objawach tego dystresu, jego potencjalnych przyczynach i 
konsekwencjach. Pociąga za sobą nastrój depresyjny

� Ruminacje tym różnią się od martwienia się, że ruminacje koncentrują 
się na negatywnych odczuciach i doświadczeniach z przeszłości, a 
martwienie się dotyczy potencjalnych negatywnych zdarzeń w 
przyszłości*

*http://en.wikipedia.org/wiki/Rumination_(psychology)
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ROLA SIECI DMN I TPN (1)

� Wielu ludzi czasem ruminuje w związku z określonym problemem, by 
podjąć możliwie najlepszą decyzję w skomplikowanej sytuacji. Czasem 
jednak ruminacje stają się bezproduktywne, a nawet szkodliwe w 
dokonywaniu dobrych życiowych wyborów.  Tak jest na przykład w 
depresji, gdzie bezproduktywne ruminacje są częstym i „dystresującym” 
objawem. Osoby cierpiące na depresję często ruminują na temat własnej 
depresji. Takie ruminacyjne myślenie może być zarówno bierne i 
nieadaptacyjne (np. martwienie się) lub aktywne i zorientowane na 
znalezienie rozwiązania (np. radzenie sobie)*

*Good Ruminations or Bad Ruminations in the Depressed Brain (22.08.2011). Zaczerpnięte 10. stycznia 2012. Strona
internetowa: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/ 110822101042.htm

ROLA SIECI DMN I TPN (2)

� Odkryto w mózgu istnienie dwóch sieci neuronowych – DMN (ang. 
default mode network), która odpowiada za bezproduktywne ruminacje
(bierne, odnoszące się do siebie) oraz TPN (ang. task positive network), 
która obejmuje ruminacje zorientowane na rozwiązanie problemu

� Osoby depresyjne mają zatem nieadaptacyjny styl myślenia, 
wykorzystujący sieć DMN, który nie sprzyja podejmowaniu korzystnych 
decyzji*

*Good Ruminations or Bad Ruminations in the Depressed Brain (22.08.2011). Zaczerpnięte 10. stycznia 2012. Strona
internetowa: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/ 110822101042.htm
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SPRZĘŻENIE ZWROTNE NAGRODY I 
POBUDZENIA (1)

� Dopamina – związek chemiczny wytwarzany w mózgu, który pomaga 
zwierzętom – w tym także ludziom – decydować, jakie działania należy 
podjąć, aby w odpowiednim momencie zdobyć nagrodę

� Szlaki dopaminowe rozciągają się na cały mózg. Aktywując się, neurony 
produkujące dopaminę nie koncentrują swojego sygnału na jednym 
konkretnym celu – tylko wydzielają ją do całego mózgu, zwiększając 
poziom energii w różnych częściach mózgu i przyczyniając się do tego, 
że zamierzenia zmieniają się w decyzje, a decyzje – w działania.

� Dopamina jest substancją, która daje poczucie przyjemności, zalewając 
nasz mózg euforią za każdym razem, kiedy uda nam się osiągnąć to, 
czego chcieliśmy*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. 
Najnowsze odkrycia neuroekonomii i psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 100-101

SPRZĘŻENIE ZWROTNE NAGRODY I 
POBUDZENIA (2)

� Kiedy wiemy, że mamy szansę uzyskać nagrodę, mamy tylko określoną 
wiedzę. Dopiero kiedy stwierdzimy, że nie możemy po prostu siedzieć i 
czekać i że musimy zacząć coś robić, nasza wiedza staje się źródłem siły i 
motywacji. Ewolucja tak nas ukształtowała, ponieważ pasywna wiedza o 
przyszłości nie wystarcza*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 101
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TRZY WNIOSKI DOTYCZĄCE DOPAMINY I NAGRODY 
(WG SCHULTZA, MONTAGUE I DAYANA) (1)

1. Zdobycie oczekiwanej nagrody nie powoduje przypływu dopaminy. W 
przypadku otrzymania nagrody zgodnej z naszymi oczekiwaniami 
neurony produkujące dopaminę utrzymują swoją aktywność na 
normalnym poziomie, wysyłając elektrochemiczne impulsy z 
częstotliwością charakterystyczną dla ich stanu spoczynku, czyli mniej 
więcej trzy razy na sekundę. Chociaż nagrody powinny działać na nas 
motywująco, otrzymanie dokładnie tego, czego oczekiwaliśmy, jest z 
punktu widzenia naszego mózgu nieekscytujące*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 101-102

TRZY WNIOSKI DOTYCZĄCE DOPAMINY I NAGRODY 
(WG SCHULTZA, MONTAGUE I DAYANA) (2)

2. Nieoczekiwana wygrana zwiększa aktywność mózgu.  
� W reakcji na niespodziewanie pojawiającą się nagrodę neurony aktywują się na dłużej, a ich 

aktywność jest większa niż wówczas, gdy nagroda była zapowiedziana.  Niemal natychmiast 
neurony zwiększają wydzielanie dopaminy z 3 do 40 razy na sekundę. Im większa jest 
częstotliwość wydzielania dopaminy, tym bardziej naglący jest ich sygnał nagrody

� System dopaminowy jest bardziej zainteresowany bodźcami nowymi niż tymi, które już zna

� Jeżeli uda nam się zdobyć nieoczekiwaną nagrodę finansową – na przykład zarobimy ogromną 
sumę na ryzykownych akcjach np. nowej firmy biotechnologicznej – neurony produkujące 
dopaminę zbombardują resztę mózgu impulsami motywacyjnymi. Ten rodzaj pozytywnego 
wzmocnienia jest źródłem szczególnej uwagi, jaką poświęca się nagrodom. To one sprawiają, że 
człowiek ciągle wraca po więcej

� Wzrost poziomu dopaminy, który towarzyszy nieoczekiwanej nagrodzie, to najważniejszy czynnik, 
który skłania nas do podejmowania ryzyka*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 102-103
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TRZY WNIOSKI DOTYCZĄCE DOPAMINY I NAGRODY 
(WG SCHULTZA, MONTAGUE I DAYANA) (3)

3. Kiedy nagroda, na którą liczymy, się nie pojawia, poziom dopaminy 
opada. Neurony dopaminowe zwiększają swoją aktywność, gdy pojawia 
się sygnał informujący o możliwości pojawienia się nagrody. Jeżeli w 
takiej sytuacji nagrody nie uda się zdobyć, ich aktywność natychmiast 
zamiera. Zamiast podjąć elementarną reakcję typu: „Już wiem!”, mózg 
zaczyna pogrążać się w motywacyjnej próżni. Zachowuje się jak 
narkoman, któremu tuż przed zastrzykiem ktoś wyrwał z ręki 
strzykawkę*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 103

UZALEŻNIENIE OD PRZEWIDYWANIA (1)

� Ludzie nie cierpią przypadkowości

� Charakterystyczna dla ludzi skłonność do formułowania przewidywań 
dotyczących tego, co nieprzewidywalne, ma związek z funkcjonowaniem 
centrów dopaminowych stanowiących element mózgu odruchowego. Tę 
typowo ludzką skłonność można nazwać uzależnieniem od 
przewidywania

� Ludzie nie są w stanie natomiast podejmować działań prowadzących do 
uzyskania nagrody, gdy ich system dopaminowy nie działa*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 103-104
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UZALEŻNIENIE OD PRZEWIDYWANIA (2)

� Przestymulowanie układu nagrody kilkoma bardzo nagradzającymi, ale o 
małym prawdopodobieństwie, bodźcami może doprowadzić do 
uzależnienia. Obraz z rezonansu mózgu kokainisty (kokaina wywołuje 
euforię) jest podobny do obrazu mózgu osoby, która spodziewa się 
zarobić pieniądze

� Jeżeli zdarzy nam się zdobyć dużą wygraną kilka razy z rzędu, zaczynamy 
funkcjonować w taki sam sposób jak nałogowcy – różnica jest tylko taka, 
że jesteśmy uzależnieni nie od alkoholu czy kokainy, ale od pieniędzy*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 103-104

UZALEŻNIENIE OD PRZEWIDYWANIA (3)

� Zachodzi również rodzaj warunkowania klasycznego w ramach układu 
nagrody. Kiedy już stwierdzimy, jakiego rodzaju sygnały stanowią 
zapowiedź nagrody, neurony dopaminowe nie reagują już na samą 
nagrodę, ale na pojawienie się tego sygnału

� Jeśli nagroda jest dostatecznie duża, dopamina staje się nośnikiem 
szczególnej długoterminowej „pamięci” o zapowiadającym ją sygnale*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 104
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UZALEŻNIENIE OD PRZEWIDYWANIA (4)

� „Kiedy odkrywamy schemat lub zestaw okoliczności, które towarzyszą 
pozyskiwaniu pieniędzy, dopamina w naszym mózgu będzie wydzielana 
w reakcji na ten bodziec – a nie na sam fakt zarobienia pieniędzy. 
Ofiarami tego zjawiska padają wszyscy ludzie korzystający z „systemu” 
dobierania akcji, na przykład z analizy technicznej. Zaraz po tym, jak 
stwierdzimy, że akcje zdają się pasować do schematu, dzięki któremu 
wcześniej zarobiliśmy pieniądze, pojawiają się efekty „Już wiem!” i 
inwestor jest przekonany, że wie, co nastąpi za chwilę – niezależnie od 
tego, czy istnieją jakiekolwiek obiektywne przesłanki, które by to 
przekonanie uzasadniały”*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 104-105

UZALEŻNIENIE OD PRZEWIDYWANIA (5)

� „Ten skutek nasila się wraz z kolejnymi powtórzeniami. Im więcej mamy 
doświadczeń, tym bardziej jest prawdopodobne, że podniecenie 
towarzyszące zarabianiu pieniędzy zostanie przeniesione z chwili 
rzeczywistego ich wypracowania na moment, kiedy zaczynami się 
spodziewać zysku”*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 105
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TEORIA SAMOKONTROLI*

� Planowanie vs działanie

*Shefrin H., Thaler R., An economic theory of self-control, “The Journal of Political Economy” 1981, Vol. 89, No. 2

TEORIA SAMOKONTROLI (1)

� Teoria samokontroli jest elementem teorii indywidualnego wyboru 
międzyokresowego, gdzie jednostka jest modelowana tak, jakby była 
organizacją. Jednostka w danym punkcie czasu jest postrzegana zarówno 
jako dalekowzroczny planista, jak i krótkowzroczny działacz

� Efektem tych dwóch aspektów jest konflikt, który co do zasady 
przypomina konflikt, który występuje pomiędzy właścicielami i 
menedżerami firm. Zarówno jednostki, jak i firmy wykorzystują te same 
techniki w celu zmniejszania problemów, które powstają w wyniku 
konfliktów
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TEORIA SAMOKONTROLI (2)

� Ludzie mają silną motywację do tego, by zabezpieczać się przed brakiem 
siły woli w przyszłości. W dodatku ważne jest dla nich, by już teraz 
oszczędzać pieniądze w celu zabezpieczenia się na przyszłość i np. 
pozwalać oszczędnościom procentować, niż odłożyć to na później

� W modelach samokontroli postuluje się istnienie dwóch Ja, z których 
jedno zorientowane jest na przyszłość i całe przyszłe życie z własną 
funkcją użyteczności oraz drugie, które koncentruje się na 
teraźniejszości z odrębną funkcją użyteczności

TEORIA SAMOKONTROLI (3)

� Podczas gdy „działacze” są krótkowzroczni i egoistyczni, planiści 
stanowią przeciwieństwo do nich w zakresie przejawianych skłonności 
behawioralnych. Skutkiem tego jest, jak wspomniano, podobny konflikt 
interesów, jak ten który występuje pomiędzy krótkowzrocznymi 
właścicielami i dalekowzrocznymi menedżerami w spółkach 
kapitałowych

� Konsekwencją takiego rozumienia racjonalności jest odrzucenie 
prostego jej postrzegania, opartego jedynie na maksymalizacji zysków
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UCZENIE SIĘ A PRZEWIDYWANIE, DECYZJE 
I DZIAŁANIE

� Warunkowanie instrumentalne

� Rozkłady nagród a motywacja do działania

� Uczenie się bez udziału świadomości

WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE

� Warunkowanie instrumentalne – proces prowadzący do 
skojarzenia danego zachowania z jego konsekwencjami

� Prawo efektu – zachowania prowadzące do zadowalającego stanu 
rzeczy będą z większym prawdopodobieństwem powtarzane

� Wzmocnienie – proces, dzięki któremu konsekwencje danej reakcji 
prowadzą do zwiększenia prawdopodobieństwa jej ponownego 
pojawienia się*

*Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Mózg - człowiek - świat. Kraków: Znak, s.266-268
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RODZAJE WZMOCNIEŃ I KAR

� Wzmocnienie pozytywne – zachodzi wówczas, gdy następstwem 
zachowania jest pojawienie się czynnika wzmacniającego, zwiększającego 
prawdopodobieństwo powtarzania tego zachowania

� Wzmocnienie negatywne – zachodzi wtedy, gdy następstwem zachowania 
jest uniknięcie nieprzyjemnego zdarzenia lub sytuacji, zwiększające 
prawdopodobieństwo powtarzania tego zachowania

� Kara pozytywna – ma miejsce wtedy, gdy zachowanie wywołuje niepożądane 
konsekwencje, co zmniejsza prawdopodobieństwo jego ponownego podjęcia

� Kara negatywna – ma miejsce wówczas, gdy dane zachowanie prowadzi do 
wyeliminowania przyjemnego zdarzenia lub sytuacji, co zmniejsza 
prawdopodobieństwo ponownego podjęcia tego zachowania

*Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Mózg - człowiek - świat. Kraków: Znak, s.269-272

FAZY WARUNKOWANIA 
INSTRUMENTALNEGO

� Bodziec � Reakcja � Konsekwencja

� Warunkowanie instrumentalne, w przeciwieństwie do klasycznego, 
wymaga od organizmu podjęcia określonego zachowania (reakcji). 
Zachowanie to ma pozytywne lub negatywne konsekwencje

*Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Mózg - człowiek - świat. Kraków: Znak, s. 267



2018-02-11

83

RODZAJE ROZKŁADÓW WZMOCNIEŃ (1)

� Rozkład o stałych odstępach czasowych
� Organizm otrzymuje wzmocnienie po upływie wyznaczonego czasu od momentu 

wykonania reakcji

� Np. praca na etat

� Po reakcji spada aktywność i następuje mobilizacja przed spodziewaną kolejną 
nagrodą

� Rozkład o zmiennych odstępach czasowych
� Rozkład, w którym reakcja jest wzmacniana po wykonaniu pewnej w różnych 

odstępach czasu od reakcji

� Zwierzęta (w tym ludzie) reagują w sposób ciągły, choć nieco powolny

*Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Mózg - człowiek - świat. Kraków: Znak, s. 276-277

RODZAJE ROZKŁADÓW WZMOCNIEŃ (2)

� Rozkład o stałych proporcjach
� Rozkład, w którym organizm jest wzmacniany po wykonaniu pewnej stałej liczby 

reakcji

� Np. praca na akord

� Reakcja jest wykonywana do momentu pojawienia się wzmocnienia, następnie 
przestaje być wykonywana, po czym znowu jest wykonywana często do momentu 
nadejścia kolejnego wzmocnienia, i tak dalej

� Rozkład o zmiennych proporcjach
� Rozkład, w którym organizm jest wzmacniany po wykonaniu zmiennej liczby reakcji

� Np.  gry hazardowe,  prowizyjny system opłacania akwizytorów i innych 
sprzedawców

� Podejmowany jest nieprzerwanie wysiłek związany z serią nieprzerwanych reakcji

*Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia. Mózg - człowiek - świat. Kraków: Znak, s. 277-278
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Źródło: Kosslyn, S. M., Rosenberg, R. S. 
(2006). Psychologia. Mózg - człowiek -
świat. Kraków: Znak, s. 277

UCZENIE SIĘ BEZ UDZIAŁU 
ŚWIADOMOŚCI (1)

� Mózg automatycznie formułuje przewidywania

� Odruchowy mózg za pomocą intuicji identyfikuje skuteczny schemat, 
mimo że mózg refleksyjny cały czas próbuje go rozgryźć

� Aktywowane do działania sygnałami dopaminowymi docierającymi z 
głębi mózgu jądro półleżące specjalizuje się w podprogowym, bardzo 
szybkim rozpoznawaniu schematów, które można nazwać uczeniem 
się bez udziału świadomości. Nie mamy świadomości, że ten proces 
zachodzi – biologiczny imperatyw po prostu zmusza (odruch) mózg 
inwestora do przewidywania*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 108
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UCZENIE SIĘ BEZ UDZIAŁU 
ŚWIADOMOŚCI (2)

� O ile, w naturalnym środowisku, pojawienie się trzech takich samych 
sygnałów oznacza, że jest to coś istotnego, że możemy kolejnym razem 
spodziewać się tego samego, o tyle złożoność rynków finansowych nie 
umożliwia skutecznego formułowania, skądinąd popularnych wśród 
inwestorów, reguł w stylu „trzy razy z rzędu to już trend*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i 
psychologii finansowej. Warszawa: MT Biznes, s. 108-112

DECYZJE FINANSOWE – ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z 
BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I 
NEUROBIOLOGICZNYCH

1. Kontrolować to, co się da kontrolować

2. Przestać przewidywać i zacząć się ograniczać

3. Szukać dowodów

4. Poświęcać czas na trenowanie umiejętności rozpoznawania 
odpowiednich schematów i podejmowania właściwych decyzji

5. Pamiętać o wskaźnikach podstawowych (rezultat, którego logika 
nakazuje oczekiwać w przypadku dużej próby w długim okresie)

6. Pamiętać, że nie każdy związek ma charakter przyczynowy

7. Zrobić sobie przerwę

8. „Nie dać się zwariować” (nie angażować się bez potrzeby w trudne i 
czasochłonne czynności)*

*Zweig, J. (2008). Twój mózg, twoje pieniądze. Zarabiaj , wykluczając błędy 
percepcji. Najnowsze odkrycia neuroekonomii i psychologii finansowej. 
Warszawa: MT Biznes, s. 116-130
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FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE 
INWESTORÓW

� Dwa sposoby funkcjonowania – „zarobkowy” (związany z utrzymaniem 
się) i społeczny

DWA SPOSOBY FUNKCJONOWANIA (1)

� Pieniądze sprawiają, że ludzie czują się samowystarczalni. Są bardziej 
skłonni do podejmowania wysiłków prowadzących do osiągnięcia 
osobistych celów i wolą być odseparowani od innych

� Nasza wrażliwa, „społeczna” strona charakteru być może nie akceptuje 
takiego postępowania, jest ono jednak przydatne jako sposób 
przetrwania

� Umiejętność oceny, który zbiór norm ma zastosowanie w danej sytuacji, 
odgrywa istotną rolę w określaniu naszego zachowania

� Dzięki temu wiemy, że nadmierna ufność w trakcie trudnych negocjacji 
handlowych byłaby błędem, podobnie jak zapłacenie teściowej za to, że 
ugotowała smaczny obiad*

*Buchanan, M. (2009). Kasa mąci w głowie, nr 21, 20.05.-31.05.2009, s. 27
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DWA SPOSOBY FUNKCJONOWANIA (2)

� Gdy normy społeczne i rynkowe utrzymujemy na osobnych 
płaszczyznach, nasze życie toczy się raczej bezkolizyjnie

� Sztuka polega na osiągnięciu równowagi między tymi dwoma typami 
mentalności

� Na ogół też szukamy kompromisu między realizacją tzw. aspiracji 
zewnętrznych – takich jak osiągnięcie wysokiego statusu materialnego, 
ale też sławy i odpowiedniego wizerunku publicznego – oraz 
spełnianiem aspiracji wewnętrznych, takich jak tworzenie i utrzymywanie 
silnych więzi międzyludzkich

� Ci, którzy wykazują skupienie na pierwszej sferze, mają gorsze wskaźniki 
zdrowia psychicznego*

*Buchanan, M. (2009). Kasa mąci w głowie, nr 21, 20.05.-31.05.2009, s. 27

ZACHOWANIA ZBIOROWE

� Uwarunkowania psychologiczne i społeczne zachowań zbiorowych

� Zachowania stadne w finansach behawioralnych



2018-02-11

88

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA 
ZACHOWAŃ ZBIOROWYCH

� Ludzie, którzy wykonują jakieś zadanie z nieznajomym, częściej darzą tą 
osobę sympatią i oceniają współpracę z nią jako bezproblemową, kiedy 
nieznajomy naśladuje ich zachowanie

� Vice versa,  nawyki behawioralne takiego nieznajomego partnera 
również są naśladowane, co nie jest w dodatku uświadamiane*

� Naśladownictwo jest bardzo silnym mechanizmem, który spaja daną 
społeczność

� Uczenie się poprzez warunkowanie instrumentalne (nagrody i kary), 
będące efektem sprzężenia zwrotnego ze środowiskiem, z otoczeniem 
społecznym

*Gazzaniga, M. S. (2011). Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot: Smak Słowa, s. 131

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA 
ZACHOWAŃ ZBIOROWYCH

� Inwestor jako element zbiorowości

� „Pojedynczy inwestor niezwykle rzadko jest w stanie samodzielnie wpłynąć na 
kształtowanie się notowań. Nigdy jednak nie działa on w całkowitej izolacji, lecz jest 
elementem określonej zbiorowości. Z jednej strony zbiorowość ta wywiera na niego 
mniejszy lub większy wpływ, z drugiej strony inwestorzy współtworzą przecież ową 
zbiorowość i gdy w sposób świadomy lub nieświadomy zaczynają działać wspólnie, 
mogą przyczyniać się do istotnych zmian na rynku”

� „[…] Kontekst społeczny może wpływać na decyzje podejmowane przez ludzi, czyli 
potencjalnie również na zachowania inwestorów. Znaczenie czynników społecznych 
uwidocznia się w procesie uczenia się, w bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej, w 
relacjach jednostki z grupą czy poprzez doniesienia medialne. Coraz większą rolę w 
inwestowaniu odgrywają również świadomość i odpowiedzialność społeczna, a także 
czynniki o charakterze etycznym”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 72
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INWESTOR JAKO ELEMENT ZBIOROWOŚCI

� Wpływ czynników społecznych na inwestora może być związany z 
następującymi zjawiskami*:

1. Uczenie się w społeczności 

2. Bezpośrednia komunikacja międzyludzka (słuchanie i stosowanie się do rad i plotek)

3. Relacje jednostki z grupą (skutek presji społecznej i grupowej, ról grupowych, 
społecznych, miejsca w strukturze społecznej itd.)

4. Doniesienia medialne

5. Inwestycje odpowiedzialne społecznie

6. Inwestowanie zgodne z zasadami etycznymi

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 72-77

UCZENIE SIĘ  W SPOŁECZNOŚCI -
KONFORMIZM

� Konformizm to zmiana zachowania lub opinii danej osoby w wyniku 
rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu jakiejś osoby albo grupy 
ludzi*
� 3 formy konformizmu – od najwcześniejszych rozwojowo i najprostszych do 

najbardziej dojrzałych i złożonych):

� uleganie - bezpośrednie uczenie się w wyniku otrzymywania nagród i kar ze strony 
otoczenia,

� identyfikacja (imitacja) – pośredni proces uczenia się, który polega na przyjmowaniu postaw 
i zachowań, w wyniku obserwacji tego, za co inni ludzie otrzymują nagrody lub kary; w tej 
fazie człowiek nie uwzględnia osobistych kosztów i korzyści wynikających z przyjęcia 
określonych postaw lub związanych z określonym sposobem zachowywania się,

� internalizacja – najbardziej zaawansowany proces, świadome i selektywne kreowanie 
własnych postaw w oparciu o własne doświadczenie i wiedzę oraz osobiste, możliwości i 
cele, a także zewnętrzne wymagania i ograniczenia.

*Polakowska-Kujawa, J. (2005) (red.). Socjologia ogólna. Wybrane problemy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w 
Warszawie, s. 37-38
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ZACHOWANIA ZBIOROWE NA RYNKACH 
FINANSOWYCH

� Zrozumienie zbiorowego działania inwestorów ma największe 
praktyczne znaczenie w ramach finansów behawioralnych. Ponadto, 
zidentyfikowanie systematycznych pomyłek elementów całej 
zbiorowości, jakimi są najbardziej ogólne i charakterystyczne tendencje 
w zachowaniu większości ludzi daje dużą szansę w znalezieniu 
odpowiedniego przełożenia na zachowanie całego rynku

ZACHOWANIA STADNE

� „Przez zachowania stadne sensu stricto rozumie się działania 
decydentów, które wynikają z wzajemnej interakcji międzyludzkiej i 
polegają na podejmowaniu decyzji na podstawie obserwacji zachowań 
innych członków grupy i wzorowaniu się na nich”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 84
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SYSTEMATYKA ZACHOWAŃ STADNYCH*

� Zachowania stadne racjonalnych decydentów
� kaskady informacyjne,

� zachowania stadne wśród profesjonalnych uczestników rynku,
� naśladownictwo w obawie przed utratą reputacji w grupie,

� zachowania motywowane zasadami oceny i wynagrodzenia,

� Zachowania stadne nieracjonalnych decydentów
� efekt sprzężenia zwrotnego,

� emocje na rynku (euforia i panika),

� Pozorne zachowania stadne
� zachowania niezależne od siebie, na podstawie tych samych informacji racjonalnie 

przetwarzanych,

� zachowania niezależno od siebie, na podstawie tych samych informacji, ale również tych samych 
błędów w ich przetwarzaniu,

� zachowania niezależne od siebie, na podstawie różnych zbiorów informacji, przypadkowo zbieżne.

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. 
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 85

POZORNE ZACHOWANIA STADNE

� Pozorne zachowania stadne – mogą mieć charakter zachowań w grupie, 
lecz nie wynikają ze wzajemnego oddziaływania członków grupy,
ponieważ decydenci doszli do określonych wniosków wywołujących 
określone zachowanie, w wyniku niezależnych analiz*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 84
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ZACHOWANIA STADNE 
NIERACJONALNYCH DECYDENTÓW

� Zachowania stadne nieracjonalnych decydentów są skutkiem 
niewłaściwej interpretacji działań pozostałych uczestników – tych 
zarówno racjonalnych, jak i nieracjonalnych, które przekładają się na 
niepoprawne wnioski i w efekcie błędne decyzje. Z tymi zachowaniami
wiąże się również zagrożenie przekazania tychże interpretacji i 
wniosków dalej, co, w sytuacji, gdy niosą one w sobie duży ładunek 
emocjonalny, może tym skuteczniej „zarażać” innych inwestorów*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 84

KASKADY INFORMACYJNE (1)

� Posiadanie niedoskonałej informacji i jednocześnie świadomość, że 
działania innych ujawniają prywatne wiadomości inwestorów może 
prowadzić do kaskad informacyjnych, które teoretycznie polegają na 
tym, że racjonalni inwestorzy, działając w warunkach ryzyka, poprawnie 
stosują regułę Bayesa i podejmują decyzje na podstawie własnych 
informacji oraz sygnałów informacyjnych wydedukowanych z zachowań 
innych, z tym, że preferują sugerowanie się decyzjami innych, gdy wielu 
już przednim podjęło taką samą decyzję*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 85
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KASKADY INFORMACYJNE (2)

� „Każdy inwestor obserwuje tej samej jakości prywatny sygnał 
informacyjny (dobry (D) lub zły (Z)), który z prawdopodobieństwem p 
wskazuje na pozytywny lub negatywny rozwój sytuacji w przyszłości i 
zachęca lub zniechęca do inwestycji. Jednocześnie każdy inwestor 
obserwuje decyzje innych inwestorów, ale nie zna ich prywatnych 
informacji. Pierwszy inwestor podejmuje decyzję na podstawie własnego 
sygnału. Załóżmy, że pierwszy inwestor zaobserwował (D) i 
zainwestował”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 85-86

KASKADY INFORMACYJNE (3)

� „Drugi inwestor, obserwując jego działanie, dedukuje, że prywatna 
informacja pierwszego decydenta musiała być (D), to nie ma konfliktu 
informacji i drugi inwestor jest tym bardziej przekonany, że powinien 
zainwestować. Jeżeli natomiast prywatny sygnał drugiego inwestora jest 
(Z), a oba sygnały sugerują możliwość wystąpienia określonego 
scenariusza z takim samym prawdopodobieństwem, wówczas stosując 
regułę Bayesa, drugi decydent dojdzie do wniosku, że pozytywny lub 
negatywny kierunek rozwoju sytuacji są tak samo prawdopodobne”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 85-86
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KASKADY INFORMACYJNE (4)

� „Jeśli zdecyduje się zainwestować, to trzeci inwestor, dysponując 
sygnałami płynącymi z zachowań pierwszego i drugiego inwestora, 
będzie wnioskował, że pierwszy inwestor zaobserwował (D), zaś drugi 
inwestor z większym prawdopodobieństwem zaobserwował (D) niż (Z). 
Ponowne zastosowanie reguły Bayesa przez trzeciego inwestora, wobec 
dwóch sygnałów (D) pochodzących z obserwacji innych inwestorów 
oraz jednego sygnału prywatnego, zawsze skłoni go do inwestycji, 
niezależnie od zaobserwowanego sygnału prywatnego przez trzeciego 
inwestora”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 85-86

KASKADY INFORMACYJNE (5)

� „Każdy kolejny obserwator będzie również przywiązywał większą wagę 
do informacji płynących z zachowań innych uczestników rynku niż do 
własnych prywatnych sygnałów. Począwszy od trzeciego inwestora 
będziemy zatem mieć do czynienia z tzw. kaskadą informacyjną”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 85-86
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EFEKT SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO

� „Inwestorzy podejmują decyzję o zakupie lub sprzedaży walorów, 
śledząc, jak zachowania innych graczy przekładają się na bieżącą wycenę 
walorów. Obserwując wzrost ceny, decydują się zakupić akcje w 
oczekiwaniu dalszych wzrostów. Wnioskują bowiem, że cena wzrosła, 
gdyż ludzie zaczęli kupować, a skoro inni kupują, to zapewne dlatego, iż 
liczą na to, że cena będzie jeszcze wyższa. Odpowiednio symetryczne 
rozumowanie zachodzi po zaobserwowaniu spadku kursu. Skoro cena 
spadła, to znaczy, że było więcej chętnych do sprzedaży. Jeżeli ludzie 
sprzedają, to zapewne dlatego, że są w posiadaniu informacji negatywnie 
wpływających na wycenę spółki. W związku z tym można się spodziewać 
dalszych spadków. Podążając za innymi, należy więc również zdecydować 
się na sprzedaż”*

*Szyszka, A. (2009). Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym. Poznań: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 89

METODY BADAWCZE W FB 

� Wywodzące się z psychologii:
� Eksperyment psychologiczny

� Badanie korelacyjne

� Analiza czynnikowa

� Wywiad psychologiczny

� Studium przypadku

� Wywodzące się z ekonomii:
� Analiza danych historycznych (metody ekonometryczne; czynniki psychologiczne 

traktowane tak jak inne zmienne ekonomiczne)
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OBSZARY BADAWCZE FINANSÓW 
BEHAWIORALNYCH

� Analiza kursów akcji i indeksów, kursów walut 

� Zachowania i decyzje finansowe inwestorów w warunkach niepewności

� Uwarunkowania podejmowania ryzyka finansowego przez decydentów

� Subiektywna ocena zyskowności inwestycji finansowych

� W przypadku bardziej już ekonomii behawioralnej będzie to szczególnie 
ważna, powiązana z rynkami finansowymi kwestia:
� Badanie dynamiki cykli koniunkturalnych i kryzysów finansowych

ZASTOSOWANIA

� Praktyczne tłumaczenie zjawisk natury psychologicznej towarzyszących 
kryzysom finansowym oraz przewidywanie zachowań uczestników 
rynku

� Behawioralna teoria portfelowa (ang. behavioral portfolio theory)

� Behawioralna wycena aktywów (ang. behavioral asset pricing theory)

� Ocena kompetencji psychologicznych zarządzających aktywami



2018-02-11

97

PROBLEMY

� Finanse behawioralne zajmują się bardziej poszczególnymi jednostkami 
niż zachowaniem całej zbiorowości

� Niedostateczne uwzględnienie perspektywy socjologicznej 

� Problem wiarygodnej agregacji zachowań poszczególnych inwestorów i 
formułowania przewidywań ze względu na bardzo dużą złożoność 
zjawisk, które należałoby uwzględnić (istnienie różnych grup 
inwestorów, które nawzajem na siebie oddziałują)

PRZYSZŁOŚĆ

� Quantitative Behavioral Finance (ilościowe finanse behawioralne)

� Finanse behawioralne w ujęciu probabilistycznym (rachunek 
prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne; H. Shefrin, M. Statman)

� Finanse behawioralne w ujęciu dynamiki nieliniowej, teorii chaosu 
(paradygmat układów złożonych – ang. complex systems; połączenie z 
ekonofizyką/ekonomią złożoności)

� Ekonomia ewolucyjna (M. Shermer)

� „Neuroekonomia” – neurobiologia w służbie ekonomii
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WZGLĘDNA ILOŚĆ PIENIĘDZY A SUBIEKTYWNE 
POCZUCIE SZCZĘŚCIA WG E. DIENERA

Ilość pieniędzy

Poczucie 
szczęścia
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