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Ekonomia behawioralna
a ekonomia neoklasyczna
1. Ekonomia neoklasyczna
Od XX w. dominuj cym nurtem w mikroekonomii jest szkoła neoklasyczna.
Nurt ten, zwany inaczej marginalizmem, wywodzi si z prac XIX-wiecznych
ekonomistów, takich jak William Jevons, Leon Walras czy Alfred Marshall. Na
obecny kształt tej dyscypliny naukowej ogromny wpływ miały prace neoklasyków, którzy sformalizowali i zmatematyzowali aparat oraz narzdzia analizy
ekonomii, zbliaj c j tym samym do nauk cisłych, jeli chodzi o metody
i techniki badawcze.
Odwrót od psychologizmu w ekonomii nast pił wraz z akceptacj pogl du
Vilfreda Pareto, e nauki przyrodnicze zawdziczaj swój sukces porzuceniu
prób wyjanienia „istoty rzeczy” i skupieniu si na wyjanieniu „wtórnych zasad”. Dlatego te ekonomia polityczna powinna, zdaniem włoskiego ekonomisty, wzi  rozbrat z psychologi . Przykładem zastosowania tej normy u samego
Pareto było zaniechanie stara nad znalezieniem obiektywnego miernika uytecznoci i utosamienie subiektywnych preferencji z obserwowalnym aktem
wyboru1.
Badania prowadzone w paradygmacie marginalnym stanowi obecnie główny nurt ekonomii, zwłaszcza mikroekonomii, i skupiaj si ogólnie na tym,
w jaki sposób współdziałanie poday i popytu na rynkach prowadzi do wyzna1

C. Camerer, Behavioral Economics [w:] Advances in Economics and Econometrics: Volume 1:
Theory and Applications, Ninth World Congress (Econometric Society Monographs), red. R. Blundell, W.K. Newey, T. Persson, Cambridge University Press, 2006, s. 181–214.
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czenia cen, produkcji i podziału dochodów oraz bogactwa. Neoklasyczny model
ekonomiczny (zwany te standardowym) wyjania zachowania podmiotów gospodaruj cych, opieraj c si na kilku załoeniach. Okrelaj one mianowicie, e:
– jednostki s racjonalne,
– działaj na podstawie pełnej i doskonałej informacji, maj te nieograniczone moliwoci ich przetwarzania,
– celem decydentów jest maksymalizacja oczekiwanej uytecznoci (w przypadku konsumentów) lub maksymalizacja zysku (w przypadku firm),
– działaj w w sko pojtym własnym interesie, tzn. bez uwzgldniania uytecznoci innych podmiotów,
– maj spójne preferencje, równie czasowe, zgodne z modelem wykładniczo dyskontowanej uytecznoci,
– podejmuj decyzje, bior c pod uwag reguły wnioskowania Bayesowskiego,
– traktuj swe dochody i zasoby zamiennie, tzn. jako nieoznaczone co do
ródła pochodzenia lub celu przeznaczenia.
U podstaw neoklasycznej teorii podejmowania decyzji ley koncepcja oczekiwanej uytecznoci, zapocz tkowana przez Daniela Bernoulliego w XVIII w.,
a rozwinita przez Johna von Neumana i Oskara Morgensterna w połowie XX stulecia. Jest to normatywna teoria wyboru, co oznacza, e opisuje ona nie rzeczywiste zachowania jednostek w sytuacji wyboru, lecz wskazuje, jakie działania
słu maksymalizacji funkcji uytecznoci. Jej fundamentem jest zbiór aksjomatów racjonalnego zachowania, stwierdzaj cych, e działanie zgodne z kryterium
racjonalnoci musi czyni zado regułom:
– kompletnoci preferencji, co oznacza moliwo porównania dowolnych
dwóch opcji pod wzgldem uytecznoci, jak daj decydentowi,
– dominacji, tzn. e strategia zdominowana przez inne – czyli gorsza od
nich w co najmniej jednym aspekcie i równie dobra w pozostałych – nie powinna zosta nigdy wybrana,
– anulowania, wedle której jeli kady z dwóch wariantów wyboru wi e
si z identycznymi i równie prawdopodobnymi konsekwencjami, to uyteczno
tych konsekwencji powinna by zignorowana podczas podejmowania decyzji,
– przechodnioci, mówi cej e preferowanie opcji x nad y oraz y nad z implikuje preferencj x nad z,
– ci głoci, zgodnie z któr dla kadego zbioru wyników x, y, z takiego, e
x ≻ y ≻ z, istnieje takie prawdopodobie stwo p, i decydent preferuje gr (x, p;
z, 1 – p) nad y; innymi słowy przy odpowiednio wysokim prawdopodobie stwie
wygranej decydent wybierze ryzykown gr o stawkach x i z nad bezpieczne
posiadanie y,
– niezmiennoci, stanowi cej, e sposób przedstawienia opcji wyboru nie
ma wpływu na podjcie decyzji.

Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna

23

Przyj cie wyej wymienionych reguł pozwala dokona wyboru maksymalizuj cego uyteczno decydenta. S wic one podstaw do wyznaczenia normatywnych lub preskryptywnych reguł postpowania.

2. Krytyka marginalizmu
Le ce u podstaw głównego nurtu załoenie o pełnej racjonalnoci jednostek, dysponuj cych wszelkimi informacjami niezbdnymi do dokonania wyboru, jest obiektem czstej krytyki, jako obraz decydenta nieodpowiadaj cy rzeczywistoci. Typowa odpowied na ten zarzut opiera si na stanowisku Miltona
Friedmana, który w słynnym eseju O metodologii ekonomii pozytywnej stwierdził, e teorii naukowych nie mona ocenia ze wzgldu na prawdziwo ich
załoe , lecz według ich przydatnoci do dokonywania dokładnych predykcji2.
Owo pragmatyczne kryterium usprawiedliwia ma akceptacj modeli opartych
na przesłankach odbiegaj cych od „prawdziwego”, a wic złoonego obrazu
wiata. Poniewa wic rozwaania prowadzone w paradygmacie neoklasycznym
skutecznie i do dokładnie wyjaniaj szerok klas zachowa podmiotów gospodaruj cych na wielu rynkach, naley zgodnie z powyszym stanowiskiem
przyj , e nurt ten słusznie zajmuje jedno z czołowych miejsc w ekonomii.
Warto doda, e ten sposób analizy był wykorzystywany przez ekonomistów
(np. Gary’ego Beckera ze szkoły chicagowskiej) do analizy bardzo szerokiego
spektrum zachowa ludzi, wykraczaj cego poza tradycyjne, w sko pojmowane
problemy gospodarcze (decyzje o małe stwie, posiadaniu dzieci, popełnianie
przestpstw itp.). wiadczy to, zdaniem neoklasyków, o uniwersalnoci narzdzi
analizy mikroekonomicznej w ramach głównego nurtu.
Krytycy marginalizmu utrzymuj jednak, e nawet gdyby przyj  pogl d
Friedmana, to i tak nie mona by obroni standardowego modelu ekonomicznego jako koncepcji objaniaj cej całe uniwersum zachowa ekonomicznych ludzi.
Powodem jest fakt, e szkoła ta nie jest w stanie wyjani ani przewidzie pewnego zbioru zjawisk, które z punktu widzenia wymienionych wyej aksjomatów
musz by uznane za irracjonalne, cho s czsto obserwowane w realnym
wiecie. Przykładowo, na gruncie teorii racjonalnych oczekiwa nie mo na objani, dlaczego:
– stopa zwrotu z akcji jest, przecitnie rzecz bior c, wysza ni z obligacji,
równie po uwzgldnieniu rónic w poziomie ryzyka (jest to tzw. equity premium puzzle),
2
M. Friedman, The Methodology of Positive Economics [w:] Essays in Positive Economics,
Chicago Press, Chicago 1953.
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– warto przypisywana danemu obiektowi róni si w zalenoci od tego,
czy dana osoba je posiada, czy te nie (inaczej mówi c, skłonno do zapłaty nie
jest równa skłonnoci do akceptacji – tzw. efekt posiadania),
– ludzie silniej reaguj na wzgldne, a nie procentowe zmiany wartoci,
przykładowo zmiana ceny o pewn kwot ma wikszy wpływ na decyzje, kiedy
pocz tkowa cena była niska ni przy wyszej cenie,
– na uyteczno ma wpływ porównanie z innymi osobami w podobnej sytuacji,
– konsumenci niekiedy odraczaj przyjemno w czasie, zamiast j przyspieszy, wbrew zasadzie dodatniej stopy preferencji czasowej,
– decydenci bior pod uwag koszty utopione, zamiast je ignorowa,
– na wielu rynkach powstaj ba ki spekulacyjne, skoro cena aktywów odzwierciedla ich warto i uwzgldnia wszystkie istotne informacje (np. uzyskane
z analizy fundamentalnej spółek giełdowych).

3. Ekonomia behawioralna
Nierealistyczno załoe oraz pytania, na które standardowa ekonomia nie
dawała odpowiedzi, stanowiły bodziec do poszukiwania alternatywnych teorii,
bd cych w stanie zapełni luki w paradygmacie neoklasycznym. W 1956 r.
Herbert Simon zaproponował koncepcj ograniczonej racjonalnoci, stoj c na
stanowisku, e jednostki podejmuj decyzje, dysponuj c niepełn informacj
oraz ograniczonymi mo liwociami jej przetwarzania. Z tego te wzgldu nie s
w stanie dokonywa maksymalizacji swojej funkcji celu i zadowalaj si osi gniciem jedynie wystarczaj co satysfakcjonuj cego (satisficing) poziomu uytecznoci. Podobn koncepcj , zgodnie z któr przedsibiorstwa w zasadzie nie
osi gaj stanu pełnej efektywnoci, wysun ł dziesi lat pó niej Harley Leibenstein (teoria nieefektywnoci X).
W 1979 r. ukazał si tekst Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk, a rok pó niej Richarda Thalera Toward a Positive Theory of Consumer Choice, które zapocz tkowały szybki rozwój nowego nurtu, nazwanego ekonomi behawioraln 3. Celem tych
autorów było rozszerzenie mocy wyjaniaj cej teorii ekonomicznych poprzez
dostarczenie im psychologicznych podstaw zachowa ludzi. W tym celu behawioryci rozlu niali restrykcyjne załoenia standardowego modelu ekonomicznego, aby wyjani anomalie, które w nurcie neoklasycznym pozostawały nie3

D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk, „Econometrica” 1979, nr 47, s. 313–327; R. Thaler, Toward A Positive Theory of Consumer Choice,
„Journal of Economic Behavior and Organization” 1980, nr 1, s. 39–60.
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wytłumaczone. Naley zaznaczy, e ekonomia behawioralna nie jest jednolit
szkoł , lecz stanowi zbiór rónych teorii, do których zalicza si szkoł Michigan
(George Katona), ekonomi psychologiczn (Colin Camerer, Richard Thaler,
Ernst Fehr), makroekonomi behawioraln (George Akerlof), ekonomi ewolucyjn (Richard Nelson, Sidney Winter), finanse behawioralne (Robert Schiller)
czy ekonomi eksperymentaln (Vernon Smith)4. Wszystkie te koncepcje ł czy
podwaenie neoklasycznego przekonania, utosamiaj cego człowieka z homo
oeconomicus, charakteryzuj cym si pełn racjonalnoci , d eniem do zaspokojenia wył cznie w sko poj tego własnego interesu i pełn samokontrol .
Przedstawiciele ekonomii behawioralnej odrzucaj przedstawione wyej stanowisko metodologiczne Friedmana, twierdz c, e zwikszenie realizmu psychologicznego załoe teorii ekonomicznych pomoe w tworzeniu przez nie lepszych predykcji. Formułowanie takich załoe jest za efektem obserwacji
rzeczywistoci, a nie wył cznie d enia do stworzenia eleganckich i prostych
matematycznych modeli zachowa 5.
Behawioryci zwracaj uwag, e nurt ten stanowi powrót do refleksji nad
psychologicznymi podstawami ludzkich zachowa , która stanowiła fundament
prac pierwszych ekonomistów, takich jak Adam Smith (który w Teorii uczuć moralnych pisał o awersji do strat, ignorowaniu kosztów niejawnych czy o roli poczucia sprawiedliwoci w zachowaniach ekonomicznych6), Jeremy Bentham czy
William Jevons, a która w toku rozwoju tej nauki została zarzucana.
Jedn z najwaniejszych koncepcji, jakie zostały opracowane na gruncie
ekonomii behawioralnej, jest teoria perspektywy. Zast piła ona standardow
funkcj  uytecznoci maj tku (wklsł dla osób niechtnych ryzyku i wypukł
dla lubi cych ryzyko) inn funkcj , która zyskom i stratom przyporz dkowuje
postrzegan ich warto. Zyski i straty s odniesione do punktu referencyjnego,
którym jest aktualny stan posiadania. Funkcja wartoci, o której mowa, jest rosn ca i wklsła w obszarze zysków oraz rosn ca i wypukła w obszarze strat. Implikacj takiego kształtu jest to, e decydent przedkłada mniejszy, lecz pewny
zysk nad ryzykown gr o tej samej wartoci oczekiwanej, a jednoczenie woli
ryzykown gr o ujemnej wartoci oczekiwanej od pewnej straty tej samej kwoty. Z kolei fakt, e funkcja perspektywy jest bardziej stroma dla strat ni dla zysków, wyjania awersj  do strat, czyli silniejsze odczuwanie strat ni zysków
o identycznej wartoci nominalnej oraz czsto obserwowan w wielu sytuacjach
społecznych tendencj do zachowania status quo. Teoria perspektywy stwierdza
równie, e uyteczno danej opcji zaley nie od rzeczywistego prawdopodobie stwa jej wyst pienia, lecz od tzw. wagi decyzyjnej, bd cej funkcj tego
4

J.F. Tomer, What Is Behavioral Economics?, „The Journal of Socio-Economics” 2007, nr 36,
s. 463–479.
5
C. Camerer, op. cit.
6
Ibidem.
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prawdopodobie stwa. Zgodnie z funkcj wagi postrzegane przez decydentów
małe prawdopodobie stwa s przeszacowane, a rednie i due – niedoszacowane.
Do innymi wanych osi gni nurtu behawioralnego zaliczy trzeba m.in.
sformułowanie efektu posiadania (ludzie wyej ceni dany obiekt, kiedy znajduje si on ju w ich posiadaniu, ni wówczas, gdy nim nie dysponuj ), teori dyskontowania hiperbolicznego (opisuj c tendencj, zgodnie z któr wczeniejsze
zyski s preferowane nad pó niejsze tym silniej, im blisze s chwili obecnej)
oraz uwzgldnienie emocji, jak równie preferencji społecznych w analizie procesów decyzyjnych.
Naley doda, e badania w nowym paradygmacie s prowadzone take
w dziedzinie finansów. Wikszo klasycznych modeli finansowych drugiej połowy XX w. była oparta na hipotezie efektywnego rynku, zapocz tkowanej
przez Louisa Bacheliera w 1900 r., a spopularyzowanej w latach 60. przez Paula
Samuelsona i Eugene’a Fam. W myl tej koncepcji w ka dej chwili ceny papierów wartociowych w pełni odzwierciedlaj wszystkie dostpne informacje na
ich temat, a działania inwestorów s zgodne z załoeniem racjonalnych oczekiwa , tzn. ewentualne błdy, jakie popełniaj , nie maj charakteru systematycznego. Przyj cie powyszej tezy (w tzw. silnej formie efektywnoci) musi implikowa wniosek, e w długim okresie nie jest moliwe osi gnicie dodatniej
stopy zwrotu z inwestycji, gdy wszelkie nowo pojawiaj ce si informacje s
uwzgldniane przez graczy rynkowych, co powoduje dopasowanie poziomu cen
i spadek stopy zysku do poziomu normalnego. Rzecz jasna, taka konkluzja stoi
w sprzecznoci z obserwacjami empirycznymi, co zdaniem przedstawicieli finansów behawioralnych nie wynika jedynie z faktu, e mechanizm funkcjonowania
realnych rynków odbiega od załoe hipotezy Bacheliera, lecz z fundamentalnych
błdów teoretycznych wpisanych w t teori. Rejestrowane niedoskonałoci
i anomalie rynku s zdaniem behawiorystów nierozerwalnie zwi zane z bł dami poznawczymi (nadmiern pewnoci , nadmiernym reagowaniem, heurystykami) i innymi regularnymi błdami, jakie popełniaj ludzie w przetwarzaniu informacji.
Zdaniem Johna Tomera paradygmat behawioralny róni si od neoklasycznego odmiennymi normatywnymi koncepcjami ekonomii jako nauki. Rozpatruje
on sze aspektów, w których obserwuje si odmienno midzy oboma nurtami:
w sko, sztywno, nietolerancja, mechaniczno, oddzielno i indywidualizm.
W skoci (narrowness) nazywa zawenie stosowanych metod analizy lub zakresu bada . Z kolei sztywno (rigidity) polega na silnym (nawet irracjonalnym) przywi zaniu do okrelonej formy w skoci i braku elastycznoci w dopasowywaniu metod badawczych do natury stawianego problemu. Nietolerancja
(intolerance) wi e si z lekcewa cym stosunkiem do bada niemieszcz cych
si w kanonie danej dyscypliny oraz wrogoci wobec alternatywnych podej 
do uprawiania nauki. Mechaniczno (mechanicalness) jest cech oznaczaj c
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stopie , w jakim zachowania badanych jednostek, bd cych obiektami analizy,
s traktowane jako mechaniczne i zdeterminowane. Nauki plasuj ce si wysoko
na skali mechanicznoci uywaj opisów zaczerpnitych z mechaniki, posługuj c si metafor maszyny, i skupiaj si na poszukiwaniu równowagi jako po danego stanu. Biegunowym przeciwie stwem takiego stanowiska jest ujcie holistyczne, organiczne i humanistyczne, postrzegaj ce jednostk w jej pełnej
złoonoci. Kolejny wymiar porównania dotyczy oddzielnoci (separateness),
czyli stopnia, w jakim dana szkoła naukowa jest oddzielona lub niezintegrowana
z pokrewnymi dyscyplinami pozaekonomicznymi, w szczególnoci z pokrewnymi naukami społecznymi: im wikszy stopie interdyscyplinarnoci, tym
mniejsza oddzielno danej dyscypliny. Natomiast indywidualizm w nauce oznacza stanowisko, w myl którego podstawowymi obiektami analizy s jednostki,
a wszelkie zjawiska mog by wyjanione przez odwołanie si do zachowa
i właciwoci jednostek. Zatem indywidualistycznie zorientowana ekonomia koncentruje si na badaniu podejmowania decyzji przez decydentów bez uwzgldniania ich społecznego zakorzenienia w społecze stwie oraz wpływu tych wizi na
zachowania7.
Analizuj c ekonomi marginaln pod wzgldem pierwszej z powyej wymienionych cech, Tomer stwierdza, e cechuje si ona wysokim poziomem w skoci, poniewa wywodzi si z ducha pozytywizmu, który wyklucza nieilociowe i opisowe metody bada , takie jak opisy przypadków czy obserwacje.
Skutkiem tego ma by sztuczne zawenie zakresu argumentów, jakimi posługuje si główny nurt ekonomii. Innym powodem wysokiego natenia tej cechy
jest ignorowanie przez mainstreamow ekonomi socjokulturowego, instytucjonalnego czy historycznego kontekstu zachowa ekonomicznych, jak równie
pyta zwi zanych z ich aspektami metafizycznymi czy aksjologicznymi. Trzeci
wymiar w skoci odnosi si do powszechnej w ramach ekonomii neoklasycznej
logiczno-dedukcyjnej metody opisu rzeczywistoci, ograniczaj cej lub wył czaj cej stosowanie podejcia empiryczno-indukcyjnego. W rezultacie dominacji
formalizmu matematycznego neoklasyczne modele zachowa ludzi s wysoce
uproszczone i pomijaj istotne psychologiczne uwarunkowania ludzkich wyborów, podczas gdy – jak twierdz niektórzy autorzy – duy zakres zjawisk ekonomicznych wymyka si analizom ilociowym, a matematyka nie jest narzdziem odpowiednim do opisu pełnego bogactwa zachowa jednostek i relacji
midzy nimi8. Wysoki stopie w skoci ekonomii marginalistycznej wi e si
ponadto z niekwestionowan akceptacj trzech kluczowych załoe co do natury
ludzkiej: racjonalnoci, egoizmu oraz kontroli własnych zachowa . Tymczasem
7

J.F. Tomer, op. cit.
C. Beed, O. Kane, What Is The Critique of The Matematization of Economics?, „Kyklos”
1991, nr 44 (4), s. 581–612.
8

28

Adrian Solek

– jak pisze R. Thaler – ludzie s w rzeczywistoci „głupsi, milsi i słabsi ni
homo oeconomicus”9.
W podobny sposób ocenia Tomer ekonomi głównego nurtu na pozostałych
skalach. Symptomem sztywnoci ma by „neurotyczna fiksacja” na własnych
metodach badawczych opartych na matematyce i upór w odmowie uznania zdobyczy innych nurtów, np. ekonomii behawioralnej. Arogancja i niech do podjcia dialogu z wyrazicielami odmiennych pogl dów jest zdaniem tego autora
oznak nietolerancji ekonomistów nurtu marginalistycznego. Z kolei koncentracja na wyznaczaniu stanów równowagi, charakterystyczna dla statyki porównawczej, przy pominiciu analizy procesów dynamicznych wiadczy o wysokim
stopniu mechanicznoci tego paradygmatu. Tomer nawi zuje w tym wzgldzie
do krytyki podej cia mechanicystycznego, sformułowanej ju przez Thorsteina
Veblena, który pisał, e taka koncepcja postrzega człowieka jako „(…) kalkulator przyjemnoci i bólów, który oscyluje jak jednorodna kula poszukuj ca szczcia, pod wpływem bod ców, które miotaj ni , lecz pozostawiaj nienaruszon ”, podczas gdy w rzeczywistoci człowiek jest „spójn struktur skłonnoci
i przyzwyczaje , które szukaj realizacji i ekspresji w rozwoju aktywnoci”10.
Ekonomia głównego nurtu cechuje si ponadto duym stopniem oddzielnoci.
Zdaniem D. Hausmana przywi zanie do ekonomii jako dziedziny odrbnej od
innych nauk społecznych pozwala oszczdzi ekonomistom wielu trudów zwi zanych z przedzieraniem si przez g szcz danych w poszukiwaniu istotnych zalenoci przyczynowych. Zakrelenie wyra nej linii demarkacyjnej nadaje ekonomii pozór elegancji i sprawia, e jest ona wdzicznym obszarem zastosowania
analizy matematycznej, bez wgłbiania si w badanie relacji wykraczaj cych
poza ten obszar11. Wreszcie wysoki indywidualizm nurtu marginalistycznego
wi e si z podejciem redukcjonistycznym, doszukuj cym si wyjanienia zachowa zbiorowych w preferencjach nastawionych egoistycznie jednostek, obojtnych na bod ce społeczne i grupowe.
Odpowiedzi przedstawicieli głównego nurtu na zarzut ignorowania zmiennych natury psychologicznej i społecznej jest stwierdzenie, e standardowy model ekonomiczny nie roci sobie pretensji do wyjaniania procesów psychicznych, jakie stoj u podstaw zachowa jednostek. Bior c pod uwag fakt, e
głównym obiektem zainteresowania ekonomii s w zasadzie zbiorowoci funkcjonuj cych na rynkach potencjalnych nabywców i sprzedawców, a nie pojedyn9

R. Thaler, Doing Economics without Homo Economicus [w:] Foundations of Research in
Economics: How Do Economists Do Economics?, red. S.G. Medema, W.J. Samuels, Edward Elgar,
Cheltenham 1996, s. 227.
10
T. Veblen, Why Is Economics Not an Evolutionary Science?, „Quarterly Journal of Economics” 1898, July, s. 373–397.
11
D.M. Hausman, The Inexact and Separate Science of Economics, Cambridge University
Press, Cambridge 1992, s. 274; cyt. za: J.F. Tomer, op. cit., s. 468.
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czy ludzie, nawet irracjonalne zachowania jednostek nie mog podway dorobku naukowego dominuj cego paradygmatu, poniewa znosz si wzajemnie,
a urednione zachowania w całej swej masie s spójne z predykcjami teorii neoklasycznych (zgodnie z hipotez racjonalnych oczekiwa ). Ekonomia tradycyjna
siga równie po argument zaczerpnity z ewolucjonizmu, wskazuj c, e podmioty, które działaj wbrew zasadom racjonalnoci i nie poddaj si logice rynku, s prdzej czy pó niej eliminowane z niego przez siły konkurencji. W ten
sposób rynek wymusza na jednostkach i firmach zachowania zgodne z normatywnymi regułami nurtu marginalnego.

4. Zarzuty wobec ekonomii behawioralnej
Ekonomici głównego nurtu nie poprzestaj jedynie na obronie swojego dorobku, lecz staraj si równie wykaza błdy i luki w badaniach prowadzonych
w nurcie behawioralnym. Jeden z waniejszych zarzutów wysuwanych wobec
nowego paradygmatu dotyczy wybiórczego traktowania załoe ekonomii neoklasycznej, które bywaj niesłusznie usuwane i zastpowane nowymi, charakteryzuj cymi si wikszym realizmem psychologicznym. Tymczasem zestaw załoe bd cych fundamentem teorii musi by traktowany całociowo, gdy
zmiana jednej z przesłanek mo e wywoła efekt domina – spowodowa niespójno z innymi zasadami i w konsekwencji upadek całej konstrukcji, jak stanowi
dana teoria12.
Innym zarzutem formułowanym wobec paradygmatu behawioralnego jest
arbitralno kryterium dobrobytu – skoro decydent nie wykazuje spójnych preferencji, lecz w zamian przypisuje mu si zbiór odrbnych ja ni, powstaje pytanie,
która z nich powinna by podstaw do rozwaa o maksymalizacji uytecznoci13.
Jak wskazuje W. Pesendorfer, ekonomia behawioralna próbuje uwzgldnia
dodatkowe zmienne, pomijane w neoklasycznej analizie. Przykładowo, tak rozszerzona funkcja uytecznoci decydenta obejmowa powinna zmienne zwi zane m.in. z wpływem społecznym. O ile jednak wartoci tych zmiennych mona
zaobserwowa w eksperymentach ekonomicznych, to jest to ju duo trudniejsze
w sytuacjach naturalnych. Sprawia to, e trudno jest uwzgldni tego rodzaju
czynniki w analizie rzeczywistych rynków. Problemem z aplikacj odkry be12

N. Wilkinson, Introduction to Behavioral Economics, Palgrave Macmillan, Hampshire–
New York 2008, s. 23–26.
13
A. Rubinstein, Discussion on Behavioral Economics [w:] Advances in Economics and
Econometrics: Volume 1: Theory and Applications, Ninth World Congress (Econometric Society
Monographs), red. R. Blundell, W.K. Newey, T. Persson, http://arielrubinstein.tau.ac.il/papers/
behavioral-economics.pdf (14.12.2009), s. 5.
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hawiorystów do badania realnych rynków jest wic nieprzekładalno sytuacji
wykreowanych sztucznie przez badacza do analizy rzeczywistoci poza laboratorium. Poniewa determinanty ludzkich zachowa , jakie stoj u podstaw obserwowanych błdów poznawczych i pozornie nieracjonalnych zachowa , s
natury psychologicznej i dotycz ludzkich przekona i emocji, istnieje trudno
w powi zaniu ich z twardymi danymi ekonomicznymi14.
Sprzeciw moe wzbudza take sama metoda eksperymentalna stosowana
w ekonomii behawioralnej, czy te w ogóle w naukach społecznych. Zdaniem jej
krytyków sztuczno sytuacji wykreowanej w laboratorium powoduje, e uzyskane w trakcie eksperymentów wyniki nie mog sta si podstaw do formułowania wniosków natury ogólnej. Przykładowo, w realnym yciu niedostatek informacji przyjmuje znacznie czciej posta niepewnoci, a nie ryzyka, w tym
znaczeniu, e brakuje danych na temat prawdopodobie stwa wyst pienia danego
stanu natury b d konsekwencji dokonanego wyboru. Podobnie bod ce, jakim s
poddane osoby badane podczas eksperymentów, s innej natury ni w warunkach naturalnych: mona domniemywa, e osoba, której eksperymentator dał
pewn kwot pienidzy do dyspozycji, bdzie dokonywa innej alokacji tej kwoty ni wówczas, gdyby pieni dze te musiała sama zarobi.
Behawioryci, którzy nie chc poprzestawa na opisie zachowa decydentów, staraj si wyjani podłoe i mechanizmy ich działania, odwołuj c si czsto do metody redukcjonistycznej oraz do psychologii ewolucyjnej, co równie
spotyka si z krytyk 15. Redukcjonistyczna metoda wyjaniania – cho okazała
si bardzo skuteczna w naukach przyrodniczych – przez przedstawicieli nauk
społecznych przyjmowana jest z wikszym oporem. Jak twierdzi N. Wilkinson,
owa niech moe nasuwa podejrzenia, e badacze ci obawiaj si wkraczania
specjalistów z innych dyscyplin do ich obszarów bada i ich „zawłaszczania”
bez „nalenego szacunku” dla specyfiki analizy zachowa społecznych.
Z kolei poszukiwanie przyczyn zachowa ludzkich w historycznym rozwoju
gatunku ludzkiego naraa naukowców behawioralnych na zarzuty, e wyjanienia ewolucjonistyczne maj w tpliwy status naukowy z uwagi na niemoliwo
przeprowadzania eksperymentów, sk p ilo danych empirycznych oraz czsto
przyjmowane ad hoc załoenia, na postawie których próbuje si formułowa
ogólne wnioski. Problemem, z jakim boryka si psychologia ewolucyjna, jest
ponadto nadmiar szczegółowych koncepcji, z których kada wyjania niewielki
zakres zjawisk, oraz brak scalaj cej je uniwersalnej teorii16. Wi e si z tym inny
14
W. Pesendorfer, Behavioral Economics Comes of Age, „Journal of Economic Literature”
2006, s. 3, http://www.princeton.edu/~pesendor/book-review.pdf (14.12.2009).
15
Wilkinson, op. cit.
16
C. Camerer, G. Loewenstein, Behavioral Economics: Past, Present, Future [w:] Advances
in Behavioral Economics, Mimeo, Carnegie Mellon University, 2003, s. 47.
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zarzut wobec ekonomii behawioralnej, jakim jest brak prostoty i elegancji,
zwłaszcza w porównaniu z teoriami neoklasycznymi17.
W psychologii poznawczej toczy si debata na temat tego, czy znajomo
dokładnego sposobu funkcjonowania mózgu jest rzeczywicie niezbdna do zrozumienia funkcji i mechanizmów na wyszym poziomie. W jednej z interpretacji
neurologia i ekonomia s dziedzinami oboj tnymi wobec siebie, zajmuj cymi
si odrbnymi obszarami i niepretenduj cymi do wyjaniania zjawisk z zakresu
innej dyscypliny przy uyciu własnych metod badawczych. Zatem zarówno ekonomia nie jest w stanie obali twierdze z dziedziny biologii, jak i odwrotnie.
Badania neurologiczne opieraj si na obserwacji pobudzonych obszarów
mózgu, wykorzystuj cej tomografi komputerow (funkcjonalny magnetyczny
rezonans j drowy). Krytycy neuroekonomii podkrelaj , e zarejestrowanie aktywnoci w poszczególnych obszarów mózgu w sytuacji eksperymentalnej pozwala co prawda wnioskowa o korelacjach, jednak ju nie zawsze o zalenociach
przyczynowych, e wzgldu na duy stopie współzalenoci midzy poszczególnymi czciami tego organu. Aktywno jakiego obszaru nie oznacza, e została
ona wywołana włanie w mózgu, a nie w innych czciach ciała. Stosunkowo
wczesny etap rozwoju neuroekonomii wraz z niedostatecznie jeszcze zaawansowanym stanem technologii powoduj , e ilo uzyskanych w ten sposób danych eksperymentalnych jest czstokro zbyt mała, by mo na było na ich podstawie wysnuwa mocne wnioski o przyczynach obserwowanych zachowa .
Krytyka behawioryzmu w ekonomii dotyczy nie tylko kwestii zwi zanych
z fundamentami tego nurtu, ale i z analiz danych empirycznych. Przykładowo
Eugene Fama twierdzi, e dane, jakimi szermuj behawioryci, dotycz wył cznie indywidualnych przypadków anomalii rynkowych, których wypadkowa jest
zerowa z uwagi na wzajemne znoszenie si odchyle in plus i in minus, a ponadto statystycznie nieistotna liczba takich zdarze nie jest w stanie obali hipotezy
efektywnego rynku18.

5. Marginalizm i behawioryzm – nie do pogodzenia?
Wspomniane wyej mankamenty nowego nurtu w ekonomii mog wynika 
z faktu, e jest on stosunkowo młody. Wielo modeli behawioralnych, ich
czciowa substytucyjno  i niespójno  oraz istnienie pewnych białych plam
najprawdopodobniej b d stopniowo zanika w miar prowadzonych bada .
17

A. Rubinstein, op. cit.
E. Fama, Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, „Journal of Financial Economics” 1998, nr 49 (September), s. 283–306; por. W. Matuszczak, Finanse behawioralne,
„MBA”, WSPiZ im. L. Ko miskiego w Warszawie, nr 1 (72), stycze–luty 2005, s. 30.
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Podobnie mo na zinterpretowa  stosunkowo du  otwarto  behawioryzmu
i skłonno do czerpania z dorobku innych nauk, zapobiegaj c wewntrznemu skostnieniu i odizolowaniu si  od pokrewnych dyscyplin. Kwesti otwart
jest pytanie, czy post p wiedzy w ekonomii behawioralnej nie doprowadzi do
podobnego jej okrzepni cia i separacji, jakie s zarzucane paradygmatowi neoklasycznemu.
W kontekcie powyszych rozwaa powinno nasun  si pytanie, czy rzeczywicie ekonomi marginalistyczn i behawioraln naley traktowa jak dwa
wrogie obozy, zwalczaj ce si nawzajem i roszcz ce wył czne pretensje do poznania prawdy. Taki pogl d wydaje si co najmniej przesadzony, o ile nie całkowicie błdny. Jak wskazuje C. Camerer, wiele idei w ekonomii głównego nurtu
jest opartych implicite na załoeniach behawioralnych. Przykładowo rozrónienie pomidzy krótkim i długim okresem, oparte na kryterium zdolnoci decydentów do czciowego lub pełnego dostosowania si do nowych warunków rynkowych, wywodzi si nie tylko z technicznych właciwoci procesów produkcji,
ale ma te podłoe psychologiczne, zwi zane ze stopniow adaptacj jednostek
do zmienionych okolicznoci i z procesami uczenia si. Podobnie jest z teori
kontraktów O. Williamsona, w której ich niekompletno jest rezultatem ograniczonej racjonalnoci dotycz cej prognozowania przyszłoci, czy te w teorii
agencji, w której zachowania pełnomocnika sprzeczne z interesami jego mocodawcy mog by przypisane takim zjawiskom opisanym przez nauki behawioralne, jak awersja do strat, emocjonalne uwarunkowania procesu decyzyjnego
b d podstawowy bł d atrybucji19.
Ekonomici głównego nurtu skłonni s przestrzega podziału pracy w dyscyplinach naukowych, przypisuj c sobie prawo do analizy zachowa rynkowych, a pozostawiaj c psychologom eksploracj ludzkiego umysłu. Jednake
analogia z teori przewagi komparatywnej musi nasuwa wniosek, e taka specjalizacja moe odnosi korzyci tylko pod warunkiem istnienia intelektualnej
wymiany pomidzy przedstawicielami poszczególnych dyscyplin, zamiast autarkicznego zamykania si badaczy w swoich gettach. Przyszło ekonomii behawioralnej wydaje si zatem opiera nie na izolacji od ekonomii głównego nurtu i dostarczaniu konkurencyjnych wyjanie zjawisk ekonomicznych, lecz na
wzajemnym przenikaniu si obu paradygmatów i wzbogacaniu modeli standardowych, opartych na restrykcyjnych załoeniach, o bardziej realistyczne podstawy ludzkich zachowa .

19

C. Camerer, G. Loewenstein, op. cit., s. 44–45.
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Behavioural Economics vs Neoclassical Economics
The paper presents a criticism of the basic assumptions of the economic neoclassical
paradigm as a normative concept. The author quotes the examples of phenomena which remain
unexplained within the framework of neoclassical economics. An attempt to explain such
phenomena is undertaken by behavioural economics, which is based on more realistic assumptions concerning the psychological fundamentals of human behaviour. The paper presents
a comparative analysis of the two trends as well as a criticism of the behavioural approach. The
author stresses that apart from the apparent conflict between the discussed paradigms, some of
the theories representing mainstream economics are implicitly based on behavioural assumptions. It implies that cooperation between the followers of neoclassical and behavioural
economics is not only possible but also desirable.
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