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Główne obszary zainteresowań

• Wykorzystanie odkryć z dziedziny psychologii 
na gruncie nauk ekonomicznych

• Zjawiska i pojęcia ekonomiczne, na które duży 
wpływ ma psychologia: 
– potrzeby, 

– racjonalność,

– preferencje, 

– użyteczność, 

– wybory decyzje.

Nurty ekonomii o psychologicznej 
orientacji

• 1. Mikroekonomiczne: szkoła austriacka

• 2. Makroekonomiczne: w pewnym stopniu 
keynsizm

• 3. Mieszane: rozwinięcie nurtu 
neoklasycznego w postaci rozszerzającego 
obszar badawczy podejścia G. Beckera
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Główny problem

• Wydaje się, że spośród różnych pojęć o 
psychologicznym zabarwieniu tj. potrzeby, 
racjonalność preferencje, użyteczność czy 
decyzje niektóre, a przynajmniej niektóre ich 
ujęcia wydają się bardziej uwzględniające 
perspektywę jednostki, inne perspektywę 
środowiska, a jeszcze inne pewnego systemu 
przekonań zbiorowości tj. ideologii i systemu 
ekonomicznego, który się na tym opiera

Temat

• Racjonalność w różnych nurtach i ujęciach na 
pograniczu ekonomii i psychologii. Próba 
własnej systematyzacji

• Bardziej praca z historii myśli ekonomicznej?
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Struktura rozdziałów

• Rozdział 1. Wprowadzenie teoretyczne
– Geneza pojęcia racjonalności,
– Psychologiczne podłoże racjonalnego myślenia,
– Rola ideologii,
– Podejście neurobiologiczne i neuropsychologiczne.

• Rozdział 2. Racjonalność na gruncie nauk ekonomicznych.
– Szkoła klasyczna i neoklasyczna, homo economicus,
– Szkoła austriacka 
– Koncepcja racjonalnych oczekiwań (vs adaptacyjnych 

przewidywań),
– Podejście ewolucyjne (racjonalność czy adaptacyjność),
– Podejście eksperymentalne (pofragmentowanie racjonalności ze 

względu na problemy, zadania, sytuacje).

Struktura rozdziałów

• Rozdział 3. Modele racjonalności
– Koncepcja ograniczonej racjonalności H. Simona,
– Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich G. Beckera,
– Teoria racjonalnego wyboru,
– Ekonometryczne podejście do analizy interakcji społecznych.

• Rozdział 4. Wyprowadzenie własnego modelu i 
podsumowanie
– Racjonalność w teorii gier vs jej zaburzenia gry „matematycznej” 

poprzez gry psychologiczne (analiza transakcyjna E. Berne’a, 
zjawiska manipulacji, sugestii i perswazji),

– Więcej art niż science? Dekonstrukcja i postmodernizm -
dekonstrukcja pojęcia racjonalności,

– Własny model racjonalności.
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Zakres tematów do rozdziału 1

• Geneza pojęcia racjonalności

• Psychologiczne podłoże myślenia racjonalnego

• Rola ideologii

• Podejście neurobiologiczne i 
neuropsychologiczne

Trzy światy K. Poppera*

• Świat 1. Fizyczny

• Świat 2. Subiektywny

• Świat 3. Obiektywny

• * K. Popper, Filozofia nauki. Wprowadzenie, 
PETRUS, Kraków 2011, s. 14.
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Filozoficzne założenie obiektywizmu

• „Świat składa się z bytów mających ustalone cechy i stale 
wchodzących w określone związki. Cechy te są inherentne, 
a więc tkwią w samej istocie rzeczy, albo też przypadkowe, 
a więc nieistotne dla natury rzeczy. Cechy owe stanowią 
podstawę kategoryzowania przedmiotów: wszystkie rzeczy 
mające jakąś cechę wspólną lub zbiór cech wspólnych 
należą do tej samej kategorii ze względu na te cechy. (…)*. 
Owe obiektywnie istniejące byty, należące do rozmaitych 
kategorii, wchodzą w pewne relacje między sobą. Te relacje 
także są obiektywne, bo nie zależą od jakiegokolwiek 
umysłu. (…)”**

• *Występuje też pewna hierarchia tych kategorii.
• **T. Krzeszowski, Wstęp do wydania polskiego, W: G. Lakoff, M. Johnson, 

Metafory w naszym życiu, Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 2010, s. 10.

Racjonalność obiektywna

• „Racjonalne jest to, co jest zgodne z obiektywną 
logiką, to znaczy to, co jest zgodne z relacjami 
logicznymi, jakie obiektywnie zachodzą między 
kategoriami przedmiotów w świecie rzeczywistym 
(…), bo racjonalne funkcjonowanie człowieka w 
otaczającym go świecie polega w głównej mierze 
na umiejętności sprostania wymogom 
racjonalności obiektywnej”*

• *T. Krzeszowski, Wstęp do wydania polskiego, W: G. Lakoff, M. 
Johnson, Metafory w naszym życiu, Wydawnictwo Alatheia, 
Warszawa 2010, s. 11.
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A co jeśli patrzymy na świat 
metaforycznie?

• „Metafora to racjonalność imaginatywna (…), 
ponieważ kategorie naszego powszedniego 
myślenia są w większości metaforyczne, a 
rozumowanie opiera się na metaforycznych 
implikacjach i wnioskach, codzienny 
racjonalizm wymaga wyobraźni”*

• *G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, 
Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 2010, s. 251.

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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Procesy poznawcze z perspektywy 
psychologii

1.Sposoby przetwarzania informacji i tryby 
myślenia

2.Problemy z wnioskowaniem 
probabilistycznym

3.Emocje a przetwarzanie informacji

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
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Racjonalny Styl myślenia wg S. 
Epsteina*

• Uczy się dzięki abstrakcyjnym 
reprezentacjom.

• Myślenie jest wolne i umyślne 
(zorientowane na cel), 
ukierunkowane na planowanie i 
rozważanie.

• Jest analityczny.
• Myślenie przebiega według przyczyn 

i skutków.
• Oddzielona zostaje logika i emocje.
• Doświadczenie interpretowane jest 

jako świadoma ocena wydarzeń.
• Świat widziany jest w postaci 

symbolicznej, w kategoriach słów i 
liczb.

• Rzeczywistość doświadczana jest 
aktywnie i świadomie (tak, jakbyśmy 
mieli kontrolę nad naszymi myślami).

• Doświadczenie wymaga 
uzasadnienia logicznego i dowodów 
(„daj mi dowód”).

• Uwaga kierowana jest nie tylko na 
wynik, ale również na proces.

• Myślenie przebiega według kategorii 
bardziej subtelnych rozróżnień i 
stopniowań.

• Wysoce zintegrowane i bardziej 
wewnętrznie spójne.

• Zmienia się szybko (odpowiednio do 
szybkości myślenia).

*S. Epstein, Constructive Thinking. The Key to Emotional Intelligence. 
Praeger, Westport, CT, London 1998, s. 71.

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*

• Uczy się bezpośrednio na podstawie 
doświadczenia.

• Myślenie jest szybkie, przygotowujące do 
szybkiego działania.

• Jest holistyczny.
• Myślenie przebiega w kategoriach skojarzeń.
• Blisko związany z emocjami.
• Doświadczenie interpretowane jest jako 

przewodnik dla świadomego  myślenia, a 
zachowanie determinowane atmosferą 
(„wibracjami”) poprzednich doświadczeń.

• Świat widziany jest poprzez konkretne 
obrazy, metafory i narracje.

• Rzeczywistość doświadczana jest biernie i 
automatycznie (jak gdyby była chwytana 
przez nasze emocje).

• Doświadcza się własnych przekonań jako 
„samo przez się jasnych” i obowiązujących 

(doświadczenie tożsame jest z 
przekonaniem).

• Uwaga zwracana jest tylko na wynik.
• Myślenie przebiega według szerokich 

kategorii.
• Przebiega w różnych trybach 

odpowiadających specyficznym stanom 
emocjonalnym.

• Zmienia się powoli (wraz z powtarzalnym lub 
silnym doświadczeniem).

*S. Epstein, Constructive Thinking. The Key to Emotional Intelligence. Praeger, Westport, 
CT, London 1998, s. 71.

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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”*

• *Źródło: Lewicka, M. (1993). Aktor czy obserwator? Psychologiczne mechanizmy odchyleń od 
racjonalności w rozumowaniu potocznym. Warszawa-Olsztyn: Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne
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Emocje a przetwarzanie informacji (2)

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

Ideologia oczami ekonomisty (1)

• „Według jednej z wersji stanowiska relatywistycznego 
idee ekonomiczne nie są niczym innym jak 
racjonalizacją interesów klasowych lub grupowych, idąc 
zaś jeszcze dalej – motywowaną argumentacją ludzi, 
którzy chcą upiec swoją polityczną pieczeń. Jest to 
doktryna „ideologii” czy „fałszywej świadomości”, która 
w marksistowskiej wersji stawia raz na zawsze znak 
równości pomiędzy tendencją ideologiczną a intencją 
apologetyczną, chociaż nie są to bynajmniej kwestie 
równoznaczne”*

• *M.  Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 28.
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Ideologia oczami ekonomisty (2)

• „Ekonomiści, jeżeli służą rządzącym interesom, muszą czynić to* 
podświadomie, bo w przeciwnym wypadku czuliby się zmuszeni przez 
własne poczucie wewnętrznej integralności do zdystansowania się wobec 
takich zachowań (…). Ideologia, żeby działała efektywnie, musi 
oddziaływać podświadomie. Jeśli naginamy nasze myśli, żeby 
zaakceptować istniejący porządek społeczny, nie możemy być świadomi 
tego, że tak czynimy. Nie jest również możliwym, byśmy nie mieli żadnej 
szczególnej ideologicznej perspektywy. Nie możemy mówić o świecie, nie 
mówiąc zarazem o sobie. To byłoby, po prostu, psychologicznie 
nienaturalne dla członka społeczeństwa – bycie neutralnym w swoim 
stosunku do społeczeństwa. Co więcej, odkąd możemy tylko pojedynczo 
opanowywać kawałek wiedzy zdobywanej przez ludzkość,  musimy 
posiadać taki zestaw przekonań, którego nie będziemy w stanie bronić w 
sposób logiczny”**

• * W sensie wprowadzać ideologię
• ** R. Szostak, ECON-ART. Divorcing Art from Science in Modern Economics, Pluto Press, 

London 1999, s. 106.

Ekonomista jako ideolog z 
perspektywy psychologa

• „Ekonomista skazany jest z góry na konieczność 
przyjmowania określonych założeń, a więc przyjmowania 
wybranych idei za słuszne. Te założenia oraz idee stanowią 
podstawę do wyciągania daleko idących wniosków. Składa 
się to na pewien system powiązanych ze sobą logicznymi i 
przyczynowo-skutkowymi relacjami obserwacji (faktów) 
oraz ich interpretacji (idei), dokonywanych na różnym 
poziomie ogólności. Oznacza to, że ekonomista musi 
przynajmniej przez pewien okres poddawać się pewnym 
ideologiom, które akceptuje. Skutkuje to pewną inercją 
przyjmowanych założeń i przekonań”*

• *M. Polański, Interakcje ekonomii i psychologii w świetle koncepcji 
Gary’ego Beckera, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2013/3, s. 24.
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Rozdział 2. Racjonalność na gruncie 
nauk ekonomicznych

• W obliczu jakich problemów będących 
przedmiotem badań nauk ekonomicznych 
możemy mówić o racjonalnym bądź 
nieracjonalnym zachowaniu podmiotu 
gospodarującego?

• Różne nurty i ujęcia ekonomii i różne 
rozumienie racjonalności w ich ramach

Historyczne ujęcia

• A. Smith: „To nie od szczodrości rzeźnika, 
piwowara czy piekarza zależy, że możemy 
spodziewać się naszego obiadu, lecz od tego, 
że ma on wzgląd na swój interes”*

• * J. A. Oppenheimer, Rational Choice Theory, „Sage
Encyclopedia of Political Theory” – draft, Nov 25,2008, s. 2-3.
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Problemy w ekonomii a racjonalność

• „W „czystej” ekonomii rozważamy konsekwencje faktu istnienia 
rzadkich zasobów, które można zużyć na różne alternatywne 
sposoby”*, natomiast możemy mówić o racjonalnym 
dysponowaniu tymi zasobami lub dobrami** lub takim 
dysponowaniu, którego nie uznajemy za racjonalne, z tym że 
„racjonalne” oznacza zaledwie „spójne”*** 

• Tymsamym jeśli zachowania polegające na dysponowaniu dobrami 
są niespójne, to ten fakt wystarczy, by uznać je za nieracjonalne.

• Co więcej, „im bardziej celowe działanie staje się świadome siebie, 
tym bardziej staje się spójne”*****

• * L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 
Macmillan, London 1945, s. 83, ** Ibidem, s. 91, *** Ibidem, s. 91, **** 
Ibidem, s. 92, ***** Ibidem, s. 93

Racjonalność w ekonomii

• Homo oeconomicus – to nie tyle „człowiek ekonomiczny 
skoncentrowany tylko na zarabianiu pieniędzy i własnym 
interesie”*, ile, przy założeniu, że środki są po jednej stronie, a cele 
po innej**, to raczej człowiek, który w sytuacji wymiany 
dokonywanej za pośrednictwem rynku, gdzie relacje są raczej 
bezosobowe***, dokonuje niejako racjonalnie najlepszego dla 
siebie wyboru. Wynika to z założenia podlegającego obserwacji 
prawa względnej ceny, gdzie różne dobra mają  różne wartości przy 
różnych marżach zysku****, co dopiero niejako ujawnia taki aspekt 
ludzkiej natury, który postulowany jest pod owym pojęciem 
człowieka ekonomicznego

• * L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic
Science, Macmillan, London 1945, s. 94, ** Ibidem, s. 96, *** 
Ibidem, s. 96-97, **** Ibidem, s. 94-95.
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Różne rodzaje racjonalności – S. 
Bowles

• „«Użyteczność» jest mocno eksploatowanym 
terminem: ekonomiści powszechnie używają go 
odnosząc się do motywów, zachowań i dobrostanu 
[jednostki; bo: ang. well-being; przyp. MP]. Dogodność 
zlania tych trzech wyraźnych odróżnień w jedno pojęcie 
jest bardzo wyraźną tendencją”*

• Wiąże się to z wyodrębnieniem dwóch rodzajów 
racjonalności – substancjalnej i formalnej

• * S. Bowles, Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution, 
Princeton University Press, Princeton 2006, s. 482.

Racjonalność substancjalna

• „Ale wymaga to ukrytego założenia o substancjalnej* 
racjonalności, dosłownie, traktującej o tym, że ludzie 
zachowują się w taki sposób, by dostać to, czego chcą, 
co w efekcie przyczynia się do ich dobrostanu (ang. 
well-being) jako mierzonego przez niektóre niezależne 
oceny istotnych wyników”*

• *ang. substantive; można przetłum. jako istotnej, 
konkretnej

• * S. Bowles, Microeconomics: Behavior, Institutions, 
and Evolution, Princeton University Press, Princeton
2006, s. 482.
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Racjonalność formalna

• „Racjonalność formalna dosłownie zakładana przez 
większość ekonomistów nakłada jedynie wymóg 
spójności (np. przechodniości) na zachowania, a pomija 
wszelkie wymagania dotyczące indywidualnych 
hedonistycznych lub innych subiektywnych powodów 
zachowań, rozsądność zastosowanych środków w celu 
osiągnięcia zamierzonych wyników lub konsekwencje 
dla indywidualnego dobrostanu. Spójny masochista nie 
jest irracjonalny”*

• * S. Bowles, Microeconomics: Behavior, Institutions, and 
Evolution, Princeton University Press, Princeton 2006, s. 
482.

Szkoła austriacka

• Jednostki gospodarujące bardzo zróżnicowane
• Preferencje wysoce heterogeniczne
• Pojęcie wartości dobra ma sens tylko w odniesieniu do konkretnej 

jednostki
• Mają sens tylko ogólne prawidłowości tj. prawo malejącej użyteczności 

krańcowej
• Problem z jednoznacznym ustaleniem co odpowiada za ceny – rynek czy 

indywidualne wyceny
• Podmioty gospodarujące zorientowane są na indywidualne procesy 

planowania*

• *L. Lachmann, The Significance of Austrian School, W: L. Lachmann, 
Capital, Expectations, and the Market Process: Essays on the Theory of the 
Market Economy, Sheed Adrews and McMeel, Kansas City 1977.
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Szkoła austriacka (2)

• Podejście subiektywne (psychologia to już styk 
świata subiektywnego i obiektywnego)*

• Preferencje powiązane z przekonaniami; 
przekonania są subiektywne i niespójne

• Niespójność i nieprzechodniość schematów 
wyboru**

• * Mario J. Rizzo, The Problem of Rationality: Austrian Economics Meets
Behavioral Economics, „Oxford Handbook of Austrian Economics” (draft), s. 2.

• ** Ibidem, s. 19.

Szkoła austriacka (3)

• Pojęcie racjonalności w szkole austriackiej 
opiera się na trzech wymiarach – logiczności 
(sensowności logicznej) działań, racjonalności 
przekonań i spójności preferencji*

• * Mario J. Rizzo, The Problem of Rationality: Austrian Economics Meets
Behavioral Economics, „Oxford Handbook of Austrian Economics” (draft), 
s. 18-27.
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Teoria (hipoteza) racjonalnych 
oczekiwań

• Autor: John Muth (1961), kontynuator: Robert Lucas (1975)

• Hipoteza ta stanowi rozwinięcie hipotezy adaptacyjnych przekonań, zgodnie z 
którą uczestnicy rynku przewidują przyszłe wartości zmiennych ekonomicznych na 
podstawie danych z przeszłości, która została uznana za nieracjonalną, bo 
podmioty gospodarcze mogą znacznie szerzej rozumować

• Oczekiwania racjonalne można utożsamiać z najlepszym oszacowaniem, 
optymalną prognozą dotyczącą przyszłości, która wykorzystuje wszystkie 

dostępne informacje

• Przewidywania agentów dotyczące przyszłych wartości istotnych zmiennych 
ekonomicznych nie są w sposób systematyczny nieprawidłowe (nietrafne) i po 
zagregowaniu bliskie są pewnej racjonalnej wartości oczekiwanej

• Błędy takich przewidywań są losowe i sumują się do zera

Teoria (hipoteza) racjonalnych 
oczekiwań cd.

• Takie oczekiwania i ceny formowane na ich podstawie nie różnią 
się istotnie od tego, co wynika z równowagi rynkowej (podmioty 
globalnie dobrze „wyczuwają” tę równowagę)

• Innymi słowy, aktualne ceny uwzględniają racjonalne oczekiwania 
podmiotów na temat przyszłości:

P = P* + ε 
E[P] = P*

P* - racjonalne oczekiwania, ε – błędy oczekiwań, dla których E[ε] = 0

• Tak uformowana cena może się zmienić jedynie pod wpływem 
szoku informacyjnego spowodowanego pojawieniem się 
nieprzewidywanych wcześniej informacji

• Teoria ta była podstawą do sformułowania przez Eugene’a Famę 
hipotezy efektywności informacyjnej rynków finansowych
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Racjonalne oczekiwana w warunkach 
asymetrii informacyjnej

• Ceny jako informacje

Ekonomia ewolucyjna

• Użyteczność jako dopasowanie
• Celem jednostki jest maksymalizacja dopasowania, 

przystosowania
• „Głęboka racjonalność” – podejmowanie decyzji przez 

ludzi jest zorientowane w szczególności na 
rozwiązywanie powtarzających się problemów 
adaptacyjnych w różnych obszarach, gdzie rozwiązania 
oznaczające sukces utożsamiane są z sytuacją, gdy 
osiągnięte zostało lepsze przystosowanie*

• * D. T. Kentrick i wsp., Deep Rationality: The 
Evolutionary Economics of Decision Making, „Social
Cognition”, 2009, October 1; 27 (5); draft, s. 5.
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Ekonomia ewolucyjna

1. „Mamy do czynienia z dającymi się przewidywać zmianami 
powiązanymi z adaptacyjnymi celami i historią życia, która w 
istotny sposób wpływa na to, jak ludzie alokują swoje ograniczone 
zasoby i ignorowanie tych zmian pozostawia nas z niepełnym 
zbiorem dla racjonalnego podejmowania decyzji”*

2. „Nacisk na dobra wymieniane na rynkach finansowych może być 
istotny dla ekonomistów zainteresowanych wyłącznie 
zagregowanymi decyzjami zapadającymi na tych rynkach, ale 
codzienne decyzje ludzi związane z alokacją zasobów pociągają za 
sobą niemonetarne dobra i usługi; zamiast tego dotyczą innych 
ludzi, którzy nie podlegają tym samym regułom, które obowiązują 
na Wall Street”**

*, ** D. T. Kentrick i wsp., Deep Rationality: The Evolutionary Economics of 
Decision Making, „Social Cognition”, 2009, October 1; 27 (5); draft, s. 12.

Podejście eksperymentalne

• Ukontekstowienie ekonomii

• Psychologizacja ekonomii

• Przeniesienie nacisku z abstrakcji na obserwację

• Dominującym źródłem informacji eksperyment

• W konsekwencji pofragmentowanie wiedzy nt. 
racjonalności ze względu na badane problemy, 
zadania, sytuacje (różne racjonalności, 
racjonalność zależna od kontekstu lub problemu)
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Rozdział 3. Modele racjonalności

• Koncepcja ograniczonej racjonalności H. Simona

• Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich G. Beckera

• Teoria racjonalnego wyboru

• Ekonometryczne podejście do analizy interakcji 
społecznych (Blume, Brock, Durlauf, Ioanides)

H. Simon (1916-2001)

• 1978 Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda 
Nobla w dziedzinie ekonomii (badania nad 
procesem podejmowania decyzji wewnątrz 
organizacji gospodarczych oraz teorią 
podejmowania takich decyzji)

• Publikacje dotyczące problematyki 
administracji, podejmowania decyzji; 
podejście abstrakcyjne, modelowe; synteza 
wiedzy psychologicznej dla celów ekonomii
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Umysł vs środowisko

• „Racjonalne zachowania ludzkie są wytworem 
swego rodzaju nożyc, których jednym ostrzem 
jest struktura środowiska, w którym 
realizowane jest działanie, a drugim –
zdolności obliczeniowe człowieka” (H. Simon)*

• *Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. 
Annual Review of Psychology, 41, s. 7.

Rola środowiska

• „Człowiek rozpatrywany w kategoriach 
zachowującego się systemu jest całkiem prosty. 
Obserwowana w czasie złożoność jego 
zachowania jest w znacznej mierze 
odzwierciedleniem złożoności środowiska, w 
którym się znajduje”*

• * Simon, H. A. (1981). The Sciences of Artificial. Cambridge, MA: MIT Press, s. 
65.
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Rola niezmienników

• Problem identyfikowania niezmienników jest 
komplikowany przez fakt, że ludzie są 
adaptującymi się systemami, których zachowanie 
jest wysoce elastyczne. Niezmienniki muszą być 
poszukiwane wśród mechanizmów, które 
pozwalają im rozwiązywać problemy i uczyć się –
mechanizmów inteligencji*

• *Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. Annual Review 
of Psychology, 41, s. 16-17.

Niezmienniki – synteza*

• Hipoteza fizycznego systemu symbolicznego

• Ograniczenia systemu

• Strategie adaptacji

• Struktury poznawcze odpowiadające za 
zachowania związane z BR

• Kryteria osiągania celów

• *Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. Annual 
Review of Psychology, 41, s. 16-18.
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Hipoteza fizycznego systemu 
symbolicznego

• Hipoteza Fizycznego Systemu Symbolicznego, silnie popierana przez 
dowody empiryczne, utrzymuje, że system będzie zdolny do inteligentnego 
zachowania, jeśli i tylko wtedy jeśli  będzie fizycznym systemem symboli: 
jeśli może przyjmować, oddawać (ang. output), przechowywać i 
manipulować symbolami. 

• Ta hipoteza i w konsekwencji psychologia przetwarzania informacji, opisuje 
inteligencję na poziomie symbolicznym, programowym (ang. software) 
poziomie, niewiele mówiąc na temat fizjologii mózgu. Nie ma potrzeby, by 
ten fakt utrudniał nasz postęp, ani tak być nie musi, gdy próbujemy 
zrozumieć na poziomie symbolicznym jak fizyczny system symboliczny tj. 
mózg działa w taki sposób, że możliwe jest inteligentne zachowanie.

Ograniczenia systemu

• Ze względu na ograniczenia szybkości i mocy obliczeniowej, 
inteligentne systemy muszą wykorzystywać metody 
przybliżone. Optymalność znajduje się poza ich 
możliwościami; ich racjonalność jest ograniczona. By 
wytłumaczyć zachowanie systemu charakteryzującego się 
ograniczoną racjonalnością musimy opisać procesy w tym 
systemie, jak również środowiska, do których on się 
adaptuje. Pamięć krótkoterminowa człowieka może 
przechowywać jedynie pół tuzina kawałków, akt 
rozpoznania zajmuje około sekundy, a najprostsze ludzkie 
reakcje są mierzone raczej w dziesiątkach i setkach 
milisekund niż mikrosekund, nanosekund czy pikosekund. 
Te ograniczenia można wymienić wśród najbardziej 
istotnych niezmienników ludzkiej inteligencji.
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Strategie adaptacji

• Główna strategia osiągania inteligentnej adaptacji w 
warunkach ograniczonej racjonalności opiera się na 
przechowywaniu wiedzy i uproszczonych sposobów jej 
przeszukiwania (heurystyk) w wysoko zindeksowanej 
pamięci długoterminowej w celu redukcji obliczeniowych 
wymagań związanych z problemami. 

• Eksperci wykorzystują procesy rozpoznawania, bazujące na 
przechowywanej, zindeksowanej wiedzy, by radzić sobie z 
codziennymi zadaniami. Wtedy kiedy rozpoznawanie nie 
wystarcza, ponieważ duża przestrzeń możliwości powinna 
by zostać przeszukana, odwołują się oni do wysoce 
selektywnego przeszukiwania, któremu przewodzi bogaty 
zasób heurystyk.

Struktury poznawcze odpowiadające 
za zachowania związane z BR

• Kilka poznawczych struktur (ang. architectures) zostało 
zaproponowanych jako odpowiadających za procesy wcześniej 
opisane, ponieważ te architektury reprezentują względnie skromne 
odmiany  (ang. variations) podstawowego wzorca szeroko 
akceptowanego dzisiaj. 

• Ten podstawowy wzorzec dotyczy niektóry procesorów 
sensorycznych, które dostarczają wkładu (danych; ang. input) dla 
pamięci krótkoterminowej i długoterminowej, procesu 
rozpoznawania, który różnicuje cechy wykryte przez zmysły, modułu 
rozwiązywania problemów, który opiera się na przeszukiwaniu 
heurystycznym, systemie pobierania („zasysania”; ang. induction) 
wzorów, systemów posługiwania się językiem naturalnym, 
systemów posługiwania się (ang. handling) ejdetycznymi (takimi jak 
obrazy; ang. image-like) reprezentacjami oraz mechanizmów 
uczenia się, które umożliwiają nowym procesom i strukturom 
danych, bycie skonstruowanymi i przechowywanymi w pamięci.
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Kryteria osiągania celów

• Kiedy inteligencja odkrywa nieznajome domeny, popada w 
wykorzystywanie „słabych metod”, które są niezależne względem 
wiedzy z tej domeny. Ludzie bardziej zaspokajają się – rozglądają się 
za dostatecznie dobrymi rozwiązaniami, niż beznadziejnie poszukują 
najlepszego rozwiązania. Wykorzystują analizy typu środki-cele w 
celu stopniowego  redukowania swojego dystansu dzielącego ich od 
pożądanego celu. 

• Zwracanie uwagi na symetrie i uporządkowane sekwencje 
poszukują wzorów w swoich środowiskach, które mogliby 
wykorzystać w celu przewidywania. 

• Rozwiązywanie problemów przez rozpoznawanie, przez 
przeszukiwanie przy pomocy heurystyk i poprzez rozpoznawanie 
wzorów są technikami adaptacyjnymi zgodnymi z ograniczoną 
racjonalnością.

Racjonalność proceduralna

• „Rozwiązywanie problemów przez 
rozpoznawanie, heurystyczne przeszukiwanie i 
rozpoznawanie wzorców czy ekstrapolację są 
przykładami racjonalnej adaptacji do złożonych 
zadaniowo środowisk co wiąże się określonym 
zbiorem ograniczeń obliczeniowych; te metody 
nie wyczerpują, lecz ujmują w postaci typów to, 
co wiemy nt. ludzkich procesów poznawczych”*

• *Simon, H. A. (1990). Invariants of Human Behavior. 
Annual Review of Psychology, 41, s. 11.
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Dwa rodzaje racjonalności

• Racjonalność proceduralna (koncentracja na 
procesie)

• Racjonalność substancjalna (koncentracja na 
wymaganiach zadania)

Reguła satysfakcji

• Zasada stosowana podczas podejmowania 
decyzji polegająca na tym, że wybierany jest 
pierwszy satysfakcjonujący (~odpowiadający 
oczekiwaniom) wariant
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Kryteria ograniczonej racjonalności*

• Zadanie jest zbyt trudne, by obliczyć dokładne 
rozwiązanie

• Zachodzi potrzeba, by środowisko związane z 
zadaniem zostało lepiej poznane

• Ograniczone są zasoby poznawcze
• Strategia zadowalania się (satysfakcji) jest 

określona

• *Gigerenzer, G. (1997). Bounded Rationality: Models of Fast and Frugal
Inference. Swiss Journal of Economics and Statistics, 133 (2/2), s. 2.

G. Becker (1930- )

• 1992 Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda 
Nobla w dziedzinie ekonomii za rozszerzenie 
analizy ekonomicznej na obszary spoza 
ekonomii
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Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich

• Ekonomia neoklasyczna, analiza marginalna
• Rynek jako mechanizm efektywnej alokacji dóbr
• Założenia*:

1. Maksymalizujący charakter zachowań ludzkich,
2. Występowanie rynków, rynków faktycznych i „rynków cieni” 

(…) charakteryzujących się rozmaitym stopniem skuteczności i 
koordynujących działania różnych uczestników,

3. Stałość preferencji

*H. Hagemejer, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] G. S. Becker, Ekonomiczna 
teoria zachowań ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 8.

Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich (2)

• „Zachowanie jest napędzane przez znacznie bogatszy 
zbiór wartości i preferencji” niż wąsko rozumiany 
własny interes”*

• Racjonalność w tej teorii można rozumieć jako zdolność 
do optymalizacji czy też dokonywania optymalnego 
wyboru spośród znacznie szerszego repertuaru 
dostępnych źródeł osiągania satysfakcji czy 
indywidualnego fizycznego i psychicznego komfortu

• W dodatku można określić te dodatkowe możliwości tj. 
np. dochód społeczny i określić ich krańcowe 
właściwości przy pomocy analizy marginalnej, czy też 
parametry tj. efektywność
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Teoria racjonalnego wyboru

• „Na tyle, na ile ekonomia wyjaśnia i przewiduje zjawiska jako 
konsekwencje indywidualnych wyborów, które są same w sobie 
wyjaśniane w kategoriach powodów*, pojawia się przesłanka 
odmalowania podmiotów jako do pewnego stopnia racjonalnych”**. 

• * Angielskie słowo reason oznacza powód, ale też rozum czy zdrowy 
rozsądek. Zdolność człowieka do wyjaśnienia swoich motywów lub 
kierowania się rozsądnymi, czyli dającymi się wytłumaczyć motywami to 
coś, co zajmuje istotne miejsce w interakcjach pomiędzy ludźmi. Dlatego 
słowo powody należy rozumieć mając na względzie inne znaczenia tego 
słowa. A zatem wydaje się, że powody zachowań zakłada się, że mają 
jakieś rozumowe, logiczne, zdroworozsądkowe źródło, a nie są tylko 
emocjonalne czy irracjonalne.

• ** Źródło: Stanford Encyclopedia of Philosophy - plato.stanford.edu/entries/economics/#5

Teoria racjonalnego wyboru (2)

• „Racjonalność, podobnie jako powody 
(przesłanki), pociągają za sobą ocenę, i 
dokładnie tak jak ktoś ocenia racjonalność 
indywidualnego wyboru, ktoś może oceniać 
racjonalność wyborów społecznych i badań, 
jak powinny one odnosić się do preferencji i 
ocen jednostek”*

• Można zatem mówić o racjonalności zbiorowej

• * Źródło: Stanford Encyclopedia of Philosophy - plato.stanford.edu/entries/economics/#5
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Racjonalność w teorii gier

• „Gdy wyniki zależą od tego, co niektórzy agenci zrobią, 
najlepszy wybór jednego agenta może zależeć od tego, co 
wybiorą inni. Chociaż zasady racjonalności rządzące 
indywidualnym wyborem nadal mają zastosowanie, 
dyskusyjne nadal pozostają zasady rządzące oczekiwaniami 
dotyczącymi działań innych podmiotów (i ich oczekiwań 
dotyczących naszych działań i oczekiwań itd.). Teoria gier 
zajmuje coraz bardziej istotną rolę w ramach ekonomii jako 
takiej, i jest istotna zarówno dla poszukiwania odpowiedzi 
na pytania dotyczące racjonalności, jak i sposobów 
zachowania (etyki, ang. ethics)”*

• * Źródło: Stanford Encyclopedia of Philosophy - plato.stanford.edu/entries/economics/#5

Racjonalność w teorii gier (2)

• Sekwencyjna racjonalność: „optymalna strategia 
gracza powinna maksymalizować jego oczekiwaną 
wypłatę, również gdyby gra zaczynała się dopiero w 
którymś ze zbiorów informacyjnych tego gracza. Znaczy 
to, że strategia gracza i powinna określać optymalne 
działanie gracza i w każdym jego zbiorze 
informacyjnym, nawet w tych, do których gracz nie 
spodziewa się (ex ante) nigdy dotrzeć w tej grze”*

• *J. Watson, Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 184.
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Ekonometryczne ujęcie interakcji 
społecznych*

• Liniowe modele interakcji społecznych

• Sieci społeczne i przestrzenne modele 
interakcji społecznych

• Modele oparte na dyskretnej liczbie opcji 
wyboru w pomiarze interakcji społecznych

• *L. E. Blume, W. A. Brock, S. N. Durlauf, Y. M. Ioannides, 
Identification of Social Interactions (draft).

Ekonometryczne ujęcie interakcji 
społecznych - charakterystyka

• Rozszerzenie teorii gier – zachowania 
zbiorowe, ale uwzględniające indywidualne 
zachowania, decyzje i strategie

• Uwzględnianie zjawiska samodzielnej selekcji 
– faktu, że jednostki mogą same podejmować 
decyzje o przynależności do grup
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Dwa wcześniejsze tematy

• Teoria politycznego cyklu koniunkturalnego 
według koncepcji Alberto Alesiny

• Psychologiczne uwarunkowania decyzji w 
polityce gospodarczej

Lęki ekonomistów

• Ponieważ celem jest szybkość, sprawność, 
efektywność działania, to ekonomiści boją się 
wszystkiego, co te priorytety zaburza. Niestety 
ma to swoje konsekwencje. Proces 
uświadamiania wiąże się z koniecznością 
modyfikacji automatyzmów, co oznacza 
konieczność pogorszenia poziomu wykonania 
lub przeprogramowania celów, schematów 
działania itd. Tego mogą się właśnie bać 
ekonomiści.
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Zdębiała stonoga

„Stonoga żyła zupełnie szczęśliwie,
Dopóki żaba jej żartobliwie
Nie zapytała: „Powiedz, moja droga,
Za którą stąpa która twoja noga?”
Na to pytanie stonoga zdębiała,
Wpadła do rowu i tam już została,
Bo jak się chodzi, nagle zapomniała.*

*D. Eagleman, Mózg incognito. Wojna domowa w Twojej głowie, Dom 
Wydawniczy PWN, Warszawa 2013.


