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Nagroda Banku Szwecji im. 
Alfreda Nobla w 2002

Nagroda w dziedzinie ekonomii została wręczona dwóm
naukowcom.

Byli to Daniel Kahneman i Vernon L. Smith.

Daniel Kahneman otrzymał ją za:

„Wykorzystanie badań psychologicznych w ekonomii,
a zwłaszcza dotyczących osądów ludzi i podejmowania
decyzji w warunkach niepewności”.



Daniel Kahneman wraz z Amosem Tverskym podważyli
dwa podstawowe założenia jakimi w latach
siedemdziesiątych dwudziestego wieku kierowali się
socjologowie i ekonomiści. Można powiedzieć,
że dotychczasowe paradygmaty zakładające, że ludzie
na ogół działają racjonalnie, a ich myślenie jest
najczęściej prawidłowe, natomiast za odchylenia od
racjonalności w większości odpowiadają takie emocje
jak strach, sympatia czy nienawiść, przestały być
dominujące.



Daniel Kahneman 
Urodzony w 1934 r. 
w Tel Awiwie.

Jego rodzicami byli litewscy 
Żydzi, którzy wyemigrowali 
w latach dwudziestych XX w. 
do Paryża. 

Ojciec był szefem badań 
w dużej fabryce chemicznej.



O początkach swojego zainteresowania psychologią
mówi w następujący sposób:

„Nigdy się nie dowiem, czy moje powołanie jako
psychologa było wynikiem mojego wczesnego kontaktu
z ciekawymi plotkami, czy też moje zainteresowanie
plotkowaniem było oznaką rozwijającego się
powołania”

„Ludzie są nieskończenie skomplikowani i interesujący”



W trakcie wojny wraz z rodziną uciekał przed
prześladowaniami do Vichy, a później z powrotem do
centralnej Francji.

Jego ojciec zmarł na 6 dni przed D-day.

Po zakończeniu wojny przeniósł się wraz z matką
i siostrą do Palestyny.

W trakcie odbywania obowiązkowej służby wojskowej
zdecydował, że zostanie psychologiem.



Na Uniwersytecie Hebrajskim w Jeruzalem podjął studia
z zakresu psychologii i matematyki.

Twierdzi, że był przeciętnym studentem jeśli chodzi
o matematykę.

Psychologia fascynowała go tak mocno, że na wykład
Leibowitza poszedł z gorączką 41 stopni Celsjusza.

W 1954 r. został powołany do armii Izraela, gdzie
stworzył system przeprowadzania wywiadów
z rekrutami.

Prowadził badania z zakresu psychofizjologii.

W 1956 r. wyszedł z wojska, a władze uczelni
skierowały go na studia doktoranckie w USA.



Obronił doktorat z psychologii na Uniwersytecie
Kalifornijskim.

Studia doktoranckie kojarzyły mu się niekończącymi się
testami wielokrotnego wyboru, a jeden z jego
pierwszych artykułów został odrzucony.



Tversky i Kahneman -
współpraca i przyjaźń

Współpraca Daniela Kahnemana z Amosem Tverskym
trwała ponad 20 lat i zaowocowała licznymi pracami,
publikowanymi w najbardziej prestiżowych pismach
naukowych świata jak Science, Cognition czy
Econometrica.

Warto wspomnieć, że gdyby Amos Tversky żył w 2002 r.
to zapewne otrzymałby nagrodę Nobla wraz z Danielem
Kahnemanem.

Nagroda nie jest przyznawana pośmiertnie.



Michael Lewis

The Undoing Project: A Friendship that changed our 
minds



Amos Tversky 
Urodził się w 1937 r. 

w Hajfie.

Jego rodzice Yosef Tversky 
i Jenia Tversky pochodzili z 
Polski.

Studiował na 
Uniwersytecie Hebrajskim 
w Jeruzalem.



Specjalizował się w psychologii matematycznej czyli
szukał formalnych modeli charakteryzujących ludzkie
zachowanie.

W młodości służył w elitarnych oddziałach wojskowych,
brał udział w trzech wojnach i uzyskał najwyższe
odznaczenia wojskowe za odwagę.

W 1961 zakończył studia na Uniwersytecie Hebrajskim,
a cztery lata później zrobił doktorat na Uniwersytecie
w Michigan.

Początkowo wykładał w USA a później wrócił do Izraela,
gdzie zaczął współpracować z Kahnemanem.



„Amos and I shared the wonder of 
together owning a goose that could lay 

golden eggs – a joint mind that was better 
than our separate minds”





Happiness, trust, and deaths under COVID-19 | 
The World Happiness Report



Does Living in California Make People Happy?
A Focusing Illusion in Judgments of Life Satisfaction

Porównanie satysfakcji z życia studentów z środkowego
zachodu i Kalifornii – sami ocenili satysfakcję na tym
samym poziomie, natomiast obie grupy przewidywały,
że mieszkający w Kalifornii będą bardziej szczęśliwi.

Would You Be Happier if You Were Richer?
Focusing Illusion

Badania przeprowadzane przez cztery dekady w wielu
krajach wskazały, że średnio raportowana satysfakcja
z życia nie zmieniła się w znaczny sposób, pomimo
tego, że w tym czasie odnotowano duży wzrost
dochodu realnego na osobę.



Efekt skupienia

• Kiedy ludzie rozważają wpływ pojedynczego czynnika 
na ogólny poziom satysfakcji, to przeceniają jego 
wpływ, ten sposób myślenia Kahneman nazwał iluzją 
skupienia (focusing illusion).

• Podobny efekt można zaobserwować, kiedy 
zwrócimy uwagę respondentów na różne cechy takie 
jak małżeństwo czy zdrowie. 

“Nothing in life is quite as important as you think it is 
while you are thinking about it.”



O myśleniu szybkim i wolnym

System 1 

Działa w sposób szybki
i automatyczny, bez wysiłku 
lub z niewielkim wysiłkiem, 
nie mamy przy nim 
poczucia świadomej 
kontroli.

System 2

Rozdziela niezbędną uwagę
pomiędzy działania
wymagające umysłowego 
wysiłku, takie jak 
skomplikowane wyliczenia. 



• Czynności Systemu 2 są bardzo różnorodne, ale
wymagają skupienia uwagi.

• Kiedy System 2 jest zajęty, System 1 silniej wpływa na
nasze zachowanie.

• System 1 bywa tendencyjny, w pewnych
okolicznościach jest szczególnie podatny na błędy
systemowe.

• System 2 jest o wiele zbyt powolny i niewydajny, żeby
zastąpić System 1 w podejmowaniu decyzji.



Pierwszym programem badawczym, który przyniósł
Kahnemanowi sławę, była seria badań
eksperymentalnych dotycząca wnioskowania
probabilistycznego, znana jako heurystyki
i zniekształcenia.

Ciekawostka: badania opinii studentów dotyczących
prawdopodobieństwa pojawienia się w rodzinie
z sześciorgiem dzieci (3 dziewczynki i 3 chłopców)
następujących sekwencji:

CCCDDD DCCDCD



Studenci twierdzi, że sekwencja CCCDDD jest mniej 
prawdopodobna niż DCCDCD.

Zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa sekwencje 
są jednako prawdopodobne.

Te niedoskonałe zasady wnioskowania zostały nazwane 
heurystykami, a błędy systematyczne  -
zniekształceniami.

1982 Judgment under ucertainty: heuristics and biases



Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu

Smutek ze straty sumy X jest dwukrotnie 
większy niż radość z otrzymania sumy X 

(loss aversion)



Drugi i chyba najsłynniejszy projekt to badania nad 
Teorią perspektywy (Prospect theory).

Przedstawia w nich zachowania ludzi w sytuacjach 
ryzyka oraz wyjaśnia zachowania niezgodne 
z ekonomiczną racjonalnością. 

W wyniku tych badań wyróżnił:



• efekt pewności polegający na tym, że preferowane 
są te prognozy, które dają pewny zysk, nawet jeśli 
alternatywna prognoza daje wyższy zysk oczekiwany 
(ale niepewny).

• efekt odbicia polegający na tym, że inaczej 
traktowana jest prognoza strat niż prognoza zysków. 
W przypadku, gdy dostępne są jedynie prognozy 
przynoszące straty, uczestnicy badania poszukiwali 
ryzyka i wykazywali odwrotność efektu pewności.



• efekt izolacji polegający na tym, że ludzie upraszczają 
skomplikowane problemy skupiając się zwykle na 
tym, co różni dane alternatywy, a nie na tym co je 
łączy. Konsekwencją tego efektu jest fakt, że sposób 
sformułowania problemu wpływa na wybierane 
sposoby jego rozwiązania. W efekcie może powstać 
niespójność preferencji.



W kwietniu tego roku Daniel Kahneman wraz Olivierem 
Sibony i Cassem R. Sunstein wydali książkę 
zatytułowaną „Noise”. 

Wskazują w niej powody popełniania błędów oraz 
metody ich unikania. 

Ludzie popełniają błędy, gdyż ich oceny są subiektywne, 
a nie są wynikiem procesu, w ramach którego trzeba 
przestrzegać sztywnych reguł. W pewnym sensie oceny 
są więc wynikiem oddziaływania na ludzi szumu – czyli 
okoliczności, które zaburzają osąd. 

Czasami są też wynikiem błędów, czy też błędnej 
postawy – np. zbyt dużej pewności siebie.



Metody unikania błędów 
decyzyjnych

Audyty wykrywające szum. W każdej poważnej 

instytucji powinny istnieć audyty wykrywające szum

w procesie decyzyjnym. 

Decyzje w niezwykle ważnych kwestiach powinny 

zapadać w dwóch oddzielnych zespołach i jeśli nie są 

one takie same, to oznacza to, że w środku organizacji 

jest szum, bo zniekształcił on wynik procesu 

decyzyjnego w jednym z zespołów.



Higiena procesu decyzyjnego. Procedury analityczne
muszą być „czyste”. Celem procesu analitycznego jest
jego celność, a nie oryginalność, czyli musi on zostać
odcięty od wpływu osobowości analityków.
W niektórych przypadkach może być pomocna sztuczna
inteligencja czy algorytmy, które pozwolą wyeliminować
„idiosynkrację” specjalistów.



Odrzucenie stosowania instynktu. Wielu profesjonalistów

ma tendencję do podejmowania szybkich decyzji

bazujących na doświadczeniu, ale to często prowadzi ich

na manowce.

Stosowanie agregatora ocen. Zaleca się stosowanie

agregatora ocen (osądów, opinii), co jest łatwiejsze tym

bardziej, im większa jest organizacja i im więcej

specjalistów może uczestniczyć w procesie podejmowania

decyzji.



W jak najmniejszym stopniu próbować przewidywać
przyszłość. Zaleca się aby podczas podejmowania
decyzji w jak najmniejszym stopniu próbować
przewidywać przyszłość gdyż jest ona nieznana, a im
dalsza przyszłość, tym mniejszy sens mają jakiekolwiek
prognozy. Doskonale wiedzą o tym ci inwestorzy, którzy
próbowali zarabiać na giełdzie przewidując ruchy
kursów akcji czy indeksów.




