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Streszczenie: W 2017 r. Richard Thaler otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii                           

za wykazywanie zależności ekonomii od psychologii. Artykuł ukazuje znaczenie psychologii 

ekonomicznej (która jest blisko związana z ekonomią behawioralną Thalera)                                     

dla współczesnego człowieka i zachęca Czytelników do refleksji nad nią. Psychologia 

ekonomiczna zajmuje się psychologicznymi aspektami ekonomii. Autor omawia badania 

dotyczące własności, pieniądza, problemu szczęścia i dóbr materialnych, przedsiębiorczości, 

hazardu i psychologii konsumenta. W konkluzjach jest powiedziane, że współczesny 

menedżer powinien dysponować pewną wiedzą z psychologii.  

Słowa kluczowe: psychologia ekonomiczna, psychologia konsumencka, ekonomia, 

psychologia, zarządzanie. 

ECONOMIC PSYCHOLOGY’S SIGNIFICANCE FOR 

CONTEMPORARY MAN. SELECTED ASPECTS 

 
Abstract: In 2017 Richard Thaler received Nobel Prize from economy for showing 

dependence between economy and psychology. The article shows significance of economic 

psychology (that is in close connection with Thaler’s behaviour economy) for contemporary 

man and encourages Readers to reflect on it. Economical psychology concerns psychological 

aspects of economy. The author discusses issues concerning possesion, money, problem                

of happiness and material goods, entrepreneurship, hazard and psychology of consument.              

In conclusion is claimed, that contemporary manager should have certain knowledge from 

psychology. 

Keywords: economic psychology, consumer psychology, economy, psychology, 
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1. Wprowadzenie 

 

 W 2017 r. Amerykanin Richard Thaler (urodz. 1945) otrzymał Nagrodę Nobla                      

w dziedzinie ekonomii za wykazanie ścisłych powiązań pomiędzy ekonomią (która blisko 

łączy się z zarządzaniem) a psychologią; a dokładnie – w książce Zachowania niepoprawne: 

tworzenie ekonomii behawioralnej (Thaler, 2018) wykazywał, jak emocje i myślenie                 

(m. in. różne błędy poznawcze) wpływają na ekonomiczne decyzje jednostek oraz 

funkcjonowanie rynków.  Z kolei wspólnie z Cassem R. Sunsteinem – Thaler napisał książkę 

Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia (Thaler, 

Sunstein, 2017) (Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, And Happiness), której 

autorzy są zdania, że rynki nie zawsze zachowują sie tak, jak to tradycyjnie opisują 

ekonomiści (założenie racjonalności jednostki), a przyczyna tego tkwi w czynnikach 

psychologicznych. Thaler i Sunstein proponują więc koncepcję określaną jako „libertariański 

paternalizm”, która polega na stworzeniu takich warunków podejmowania decyzji, które będą 

zwiększały prawdopodobieństwo wyboru najkorzystniejszej opcji (z punktu widzenia 

jednostki lub społeczeństwa), przy jednoczesnym zachowaniu ograniczonej wolności wyboru. 

Rozwiązania skłaniające do wyboru takiego wariantu autorzy określają jako nudge (ang. 

zachęta, przynaglenie). 

Wydaje się, że jednak wciąż niewiele osób ma wyraźną świadomość istnienia 

powiązań pomiędzy ekonomią a psychologią. Obszary wiedzy poszczególnych dyscyplin 

naukowych są ogromne, toteż każdy z naukowców zwykle ogranicza się do „studiowania” 

tylko własnej dyscypliny, a nawet często – tylko do wybranych jej aspektów.                 

Wszyscy się specjalizują w swoich specjalnościach, dlatego wielu osobom brak szerszej 

perspektywy badawczej  w patrzeniu na problemy, którymi się zajmują. 

Psychologia ekonomiczna jest bliska ekonomii behawioralnej Thalera; zajmuje                 

się uwarunkowaniami i prawami rządzącymi zachowaniami ekonomicznymi człowieka 

takimi, jak inwestowanie, płacenie podatków, kupowanie, oszczędzanie, itp.; jej twórcą                 

w drugiej połowie XX wieku był George Kantona (Tyszka, 2000, s. 351-352). 

Praca ta ma na celu spopularyzowanie ustaleń psychologii ekonomicznej dotyczących 

jej wybranych aspektów: własności, pieniądza, problemu dobrostanu psychicznego 

(szczęścia) a dóbr ekonomicznych, przedsiębiorczości, hazardu oraz psychologii 

konsumenckiej, a przez to także zachęcić Czytelników (w szczególności ekonomistów i osoby 
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zajmujące się gospodarką) do sięgnięcia do większych opracowań na ten temat                             

oraz też do indywidualnej refleksji nad jej zagadnieniami. 

2. Własność 

 Bycie właścicielem czegoś może mieć doniosły wpływ na stosunek właściciela                 

do posiadanych obiektów. Ludzie przywiązują się do swoich dóbr w różnym stopniu –                 

od postawy obojętnej do bardzo silnego związku. Niektóre obiekty własności, jak – 

samochód, pies, dom, ziemia – są osią wokół której skupia się całe życie jednostki; takie 

rzeczy czy obiekty są określane jako „bezcenne” i ich właściciele nigdy nie chcieliby się ich 

pozbyć. Stopień nasilenia przywiązania zależy od różnych cech, zarówno osoby, jak i obiektu. 

Cenny przedmiot jest zwykle bardzo ważny dla człowieka, ale im kto ma więcej cennych 

przedmiotów, tym mają one dla niego mniejszą już wartość. Z kolei bieda, w jakiej znajduje 

się człowiek może powodować jego silne, nieproporcjonalne przywiązanie do tych niewielu 

rzeczy, które ma – np. więźniowie są czasem bardzo związani ze swoim łóżkiem lub ze 

swoimi sztućcami. Także długo oczekiwany samochód bardziej wiąże emocjonalnie osobę niż 

taki, który jest wymieniany co kilka lat (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 128). 

 Oglądanie cudzego mienia nie tylko wyzwala motywację do zdobycia i pomnażania 

własnego (które, jeśli się dzieje na uczciwej drodze, jest warte naśladowania), ale może też 

prowadzić do silnej reakcji zawiści. Jeżeli zazdrości się innym bogactwa, to dąży się 

nierzadko do pozbawienia bogatego jego dobra; (a więc odebrania mu mienia, sławy, honoru, 

czy uznania) (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 131). 

 Richard Pipes, uczony amerykański polskiego pochodzenia – dowiódł na przykładach 

historycznych, że własność prywatna wiąże się z rozwojem społecznym. Twierdzi on,                     

że kluczem do wyłonienia się idei wolności i demokracji jest posiadanie przez ludzi 

własności. Autor ten dowodzi, że przyczyną narodzenia się idei wolności jest poczucie 

niezależności ekonomicznej oraz świadomość własnej wartości – co po raz pierwszy miało 

miejsce przede wszystkim u starożytnych Greków, a dalej – w średniowiecznej wspólnocie 

miejskiej, gdzie handel i manufaktura przyczyniły się do powstania potężnej klasy 

posiadającej. Procesy te przez setki i tysiące lat nie miały żadnego odpowiednika na Bliskim  

Wschodzie. Niemożliwe jest nawet odnalezienie odpowiednika słowa „wolność” (grec. 

eleuthera lub łac. libertas) w jakimkolwiek języku Bliskiego Wschodu, a co więcej, także            
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w żadnym języku Dalekiego Wschodu; dlatego pierwsze tłumaczenia tego słowa na język 

japoński, chiński czy arabski – stawiają je na równi z rozwiązłością, libertynizmem i anarchią 

(Pipes, 2000, s. 182-186). 

3.  Pieniądz 

 Psycholog Wiesław Baryła w książce Pieniądze w umyśle. Jak myślenie o pieniądzach 

wpływa na motywacje (Baryła, 2013) pisze, że samo pomyślenie o dużej sumie pieniędzy 

wzmacnia naszą motywację. Autor podkreśla także chorobliwą miłość człowieka                       

do pieniędzy, które są w stanie przejąć kontrolę nad jego życiem. Z kolei Agata Gąsiorowska                  

w książce Psychologiczne znaczenie pieniędzy (Gąsiorowska, 2014) stwierdza,                                   

że psychologiczne znaczenie pieniędzy bywa czasem ważniejsze dla człowieka od ich siły 

nabywczej. Przede wszystkim, pieniądze budzą silne emocje, gdyż przypisujemy                            

im możliwość zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, statusu społecznego, a czasem 

także władzy. Ponadto, leczą one nasze kompleksy, wpływają na nasze relacje z ludźmi i dają 

szanse na życie zgodne z naszymi planami i pragnieniami. 

Ludzie różnią się między sobą znacznie, gdy chodzi o ich stosunek do pieniędzy; 

niektórzy, zdają się w ogóle do nich nie przywiązywać wagi, a o innych mówi się,                           

że „kochają pieniądze”. Dla wielu pieniądz jest wyznacznikiem szczęśliwego życia,                         

a dla innych „czymś złym”. Takie postawy mają wpływ na zachowania człowieka takie jak – 

zdobywanie pieniędzy, inwestowanie ich, skłonność do pomocy organizacjom 

charytatywnym lub do oszczędzania. Postawy ludzkie wobec pieniędzy kształtują się                         

w procesie pierwotnej i wtórnej socjalizacji i mają na nie wpływ liczne czynniki, np. dochód 

w rodzinie, wykształcenie, przynależność do określonej grupy społecznej, itp. (Psychologia 

ekonomiczna, 2004, s. 180-181). 

  Zapotrzebowanie człowieka na posiadanie pieniędzy – zdecydowanie przekracza 

motyw ekonomiczny. Pieniądz zapewnia bowiem poczucie bezpieczeństwa, jest atrybutem 

siły, władzy i społecznego prestiżu i przez to często staje się celem samym w sobie.                   

Ale pieniądze mogą być także przyczyną lęku, niepokoju oraz licznych konfliktów; przy 

nasileniu tych zachowań pieniądz może powodować stany patologiczne, a nawet stać się 

przyczyną szaleństwa (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 186-187). 
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Amartya Sen (urodz. 1933 r.) to indyjski ekonomista, który w 1998 r. otrzymał 

Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii; pisze on, że można wskazać pięć różnych grup 

przyczyn, które sprawiają, że te same dochody mogą dawać nam odmienne korzyści             

(Sen, 2002, s. 86-88): 

-zróżnicowanie osób – ludzie różnią się od siebie zdrowiem, wiekiem, płcią i dlatego mają 

odmienne potrzeby; 

-różnice otoczenia – to np. warunki klimatyczne, które powodują, że ten sam dochód może 

mieć dla ludzi różną wartość; 

-różnice klimatu społecznego – tu chodzi o oświatę, przestępczość i przemoc a także „kapitał 

społeczny” danej społeczności; 

-zróżnicowanie stosunków międzyludzkich – społeczeństwo w którym żyjemy wyznacza 

normy zakupów, konsumpcji, itp. jakie w nim obowiązują; 

-dystrybucja w obrębie rodziny – wartość naszych dochodów wyznacza struktura rodziny                  

w której żyjemy (np. ile mamy dzieci). 

T. Zaleśkiewicz pisze, że zapewnianie sobie bezpieczeństwa za pomocą zdobywania 

pieniędzy może przybierać postać natarczywego oszczędzania, dobrowolnego życia                          

w ubóstwie, „polowania” na tak zwane okazje rynkowe czy niekończącego się gromadzenia 

dóbr materialnych. Jednak obserwacje z życia codziennego wskazują, że zależność między 

posiadaniem dóbr a zmniejszaniem lęku nie jest prosta i wcale nie jest tak, że im więcej 

posiadamy dóbr, tym jesteśmy spokojniejsi (Zaleśkiewicz, 2011, s. 220). Z kolei wiązanie 

pieniędzy z poczuciem siły może prowadzić do chęci manipulowania innymi ludźmi, 

cynicznej skłonności do uzależniania ich od siebie lub kreowania się na „ojca chrzestnego”, 

który „za dobre wynagradza, a za złe karze”. Ludzie ulegający takiemu przekonaniu 

odczuwają lęk przed utratą posiadanego majątku, gdyż w ten sposób zostaliby pozbawieni 

poczucia siły i władzy (Zaleśkiewicz, 2011, s. 221). 

 Jeśli chodzi o pieniądz, to na pewno trzeba ubolewać, że w czasach obecnych stał się 

on „bożkiem”. W gospodarce kapitalistycznej, zdaje się, że ogromna większość ludzi ocenia 

siebie i innych poprzez posiadane pieniądze, za które można nabywać wciąż nowe i nowe 

dobra materialne. Ludzie nie tyle zwracają uwagę na charakter i osobowość drugiej osoby,                      

a nawet nie tyle na jej walory moralne i  intelektualne, ile na jej dochody. 
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4.  Dobrostan psychiczny (szczęście) a dobra ekonomiczne 

 

 Okazuje się, że związek między PKB per capita a dobrostanem psychicznym całego 

społeczeństwa jest bardzo silny: dochód wyjaśnia ponad 1/3 wariancji w zakresie poczucia 

szczęścia i zadowolenia z życia obywateli. Są jednak tutaj cztery „ale”. Po pierwsze, poczucie 

szczęścia nie rośnie liniowo wraz z PKB, lecz narasta skokowo w grupie krajów ubogich                  

i pozostaje na podobnym poziomie w grupie krajów zamożniejszych.                                             

Po drugie, są odstępstwa od tej reguły. Po trzecie, można postawić pytanie, czy zależność ta 

jest rzeczywista (tzn. czy dochód warunkuje dobrostan), czy też pozorna – dochód 

skorelowany jest bowiem wysoko z jeszcze wieloma innymi wskaźnikami jakości życia – i to 

te wskaźniki, a nie same pieniądze mogą wyznaczać dobrostan. Po czwarte wreszcie, związek 

ten jest zmienny w czasie i zależny od przyjętych wskaźników pomiaru (Psychologia 

ekonomiczna, 2004, s. 205-206; Czapiński 2017). 

 Na poziomie indywidualnym związek dobrostanu z dochodem jest niższy niż                                  

na poziomie międzynarodowym. Chociaż bogatsi wydają się szczęśliwsi od biednych,                     

to jednak różnica między poszczególnymi grupami społecznymi nie jest zwykle zbyt 

drastyczna. Są też dane, że wielu milionerów czuje się ludźmi nieszczęśliwymi i nie uważa 

pieniędzy za główne źródło szczęścia. Na pewno ludziom biednym nagły przypływ gotówki 

daje dużo radości, ale ludziom bogatym – już nie tak bardzo (Psychologia ekonomiczna, 

2004, s. 208). 

 Szczęście – jest pojęciem, którym zajmowali się już starożytni filozofowie i od tego 

czasu wiele na jego temat napisano. Jak czytaliśmy, nie można poczucia szczęścia wiązać 

tylko i wyłącznie z dobrami materialnymi, ponieważ ma ono także inne wymiary. 

Oczywiście, pewien stan zamożności jest potrzebny, aby czuć się szczęśliwym, gdyż ludzie 

bardzo biedni i bezrobotni nie czują się spełnieni w życiu. Tym niemniej, same dobra 

materialne nie wystarczą człowiekowi, bo i wielu milionerów jest sfrustrowanych, poszukują 

sensu życia i bywają rozczarowani miłością. Człowiek bowiem potrzebuje także pewnego 

„zakotwiczenia” w wartościach moralnych, intelektualnych i duchowych. Dlatego szczęściem 

nie należy nazywać hedonizmu, czyli bezmyślnego lgnięcia do wszelkich przyjemności. 
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5. Przedsiębiorczość 

 Przedsiębiorców od innych ludzi różni zwykle skłonność do podejmowania ryzyka. 

Właściciele prywatnych firm są ludźmi, którzy właśnie nie unikają ryzyka, a nawet 

przejawiają je w większym stopniu niż ogół społeczeństwa. Według wielu danych, sporo 

nowo zakładanych firm upada w ciągu pierwszych pięciu lat działalności; więc decyzja                   

o rozpoczęciu „własnego biznesu” jest rzeczywiście ryzykowna. Dlaczego jednak 

przedsiębiorcy podejmują ryzyko? Psycholodzy tłumaczą to dwojako; albo ktoś po prostu lubi 

ryzykować albo ktoś sytuacje ryzykowne spostrzega, inaczej niż większość ludzi, jako 

stosunkowo bezpieczne (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 322-323). 

Szczególnym rodzajem przedsiębiorcy jest George Soros (węg. György Soros),             

który urodził się w 1930 r. w Budapeszcie w rodzinie żydowskiej. W 1946 r. uciekł na 

Zachód i wyemigrował do Wielkiej Brytanii; tam ukończył studia w London School of 

Ecoomics. Z kolei w 1956 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, uzyskał amerykańskie 

obywatelstwo i dał się poznać jak znakomity inwestor giełdowy, który w krótkim czasie 

zarobił gigantyczne pieniądze. Następnie działał i działa jako filantrop, fundator Open Society 

Foundations i licznych fundacji, w tym Fundacji im. Stefana Batorego w Polsce. W jednej ze 

swoich książek Soros napisał: „Dążenie do prawdy drogą procesu krytycznego jest głęboko 

tkwiącą we mnie potrzebą, która kierowała mną przez całe życie” (Soros, 2006, s. 61).                

Chcę poprawić świat – pisze Soros - i wielu ludzi ma takie same aspiracje, lecz ja mogę 

działać na większą skalę niż oni. Branko Crvenkovski, były premier Macedonii,  nazwał mnie 

bezpaństwowym mężem stanu – to określenie mi się podoba i uważam, że takich 

bezpaństwowych mężów stanu świat potrzebuje (Soros, 2006, s. 11). 

 Soros jest więc nie tylko znakomitym inwestorem giełdowym, lecz także 

człowiekiem, który za pomocą zarobionych pieniędzy – angażuje się w życie społeczne                        

i polityczne świata. W ten sposób podejmuje wielkie ryzyko – tą kluczowa cechę 

przedsiębiorcy – nie tylko w biznesie, lecz także w wielu innych aspektach ludzkiej 

aktywności. 

 Książka Poppera Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (Popper 2006a; 2006b) 

wydała się Sorosowi zupełnie rewelacyjna i skłoniła go do zapoznania się z filozofią Poppera. 

Uczony ten pisał, że zarówno naziści jak i komuniści twierdzą, że posiedli prawdę ostateczną, 

jednak taka prawda jest człowiekowi niedostępna, więc obie ideologie są błędne. Według 

Poppera nikt nie ma prawa uzurpować sobie wiedzy, że posiadł prawdę ostateczną i tą zasadę 
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nazwał „społeczeństwem otwartym”. Czym ono jest – dokładnie nie określił; niewątpliwie 

takie społeczeństwo wiąże się z demokracją (Soros, 2006, s. 40-41). 

Soros pisze, że rok 2008 przyniósł najgroźniejszy kryzys finansowy od lat 30-tych XX 

wieku. Kryzys ten kładł kres erze ekspansji kredytowej opartej na dolarze jako walucie 

rezerw międzynarodowych; był kulminacją superkoniunktury trwającej ponad 25 lat. Aby to 

zrozumieć, potrzebujemy nowego paradygmatu. Dotychczasowy paradygmat mówił, że rynki 

finansowe dążą do równowagi, ale jest to pogląd fałszywy. Inspirując się Popperem, 

stworzyłem nowy paradygmat – stwierdza Soros - który głosi, że uczestnicy rynku nie mogą 

opierać swoich decyzji na samej tylko wiedzy, a ich nieobiektywna ocena wpływa w jakiś 

sposób nie tylko na ceny rynkowe, ale też na gospodarkę realną. Chodzi o to, że aktywność 

uczestników zjawisk społecznych i gospodarczych przejawia się w dwu funkcjach; funkcja 

kognitywna – gdy próbują zrozumieć swoją sytuację oraz funkcja partycypacji                            

(lub manipulacji) – gdy próbują swą sytuację zmienić. Te dwie funkcje działają                           

w przeciwnych kierunkach, ale czasem mogą się wzmacniać; proces ich wzajemnego 

wzmocnienia nazwał zwrotnością (ang. reflexivity) (Soros, 2008, s. 7-8).                             

Czytamy, że koncepcja, zgodnie z którą rynki finansowe same korygują swoje błędy i dążą                         

do równowagi jest do dziś dominującym paradygmatem, ale paradygmatem błędnym. 

Powiązanie między funkcją kognitywną i manipulacji wprowadza element niepewności             

i nieprzewidywalności. Tego elementu niepewności nie da się wyeliminować (Soros, 2008, s. 

36). Impulsy zwrotne zmieniają rzeczywistość widzianą oczami uczestników badanych 

zjawisk. Uczestnicy mogą wpływać na przyszłość, ale nie mogą decydować opierając się na 

wiedzy, więc budują poglądy na świat, które nie odnoszą się do rzeczywistego stanu rzeczy. 

Błędne interpretowanie rzeczywistości odgrywa w wyjaśnianiu i prognozowaniu zjawisk dużo 

większą rolę, niż powszechnie się sądzi. Jest to najważniejsze odkrycie, jakie ma teoria 

zwrotności (Soros, 2008, s. 40). 

Widzimy więc, że Soros jest też autorem pewnej „teorii” dotyczącej rynków 

finansowych, która w sposób sobie właściwy tłumaczy nieprzewidywalność i niepewność 

biznesową w tych obszarach, a także dość trafnie podkreśla częstą nieracjonalność zachowań 

człowieka. 
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6. Hazard 

 Słowo „hazard” pochodzi z języka arabskiego, gdzie oznacza kostkę do gry.                               

W języku angielskim hazard oznacza ryzyko i niebezpieczeństwo, także los, przypadek i traf.                

Definiuje się go jako zaangażowanie w grę, której wynik zależy w całości lub w części                  

od losu i w której stawkami są pieniądze lub dobra materialne (Psychologia ekonomiczna, 

2004, s. 567). Przychody branży hazardowej są gigantyczne w USA, wśród Brytyjczyków 

ogromną popularnością cieszy się gra lotto, a różne gry losowe są też niezwykle popularne             

w Holandii, Hiszpanii, Kanadzie i Australii. W Polsce hazard nie jest jeszcze tak powszechny 

jak na Zachodzie, ale może się to szybko zmienić (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 568). 

 Różni psycholodzy różnie tłumaczą zachowania hazardowe. Ciekawa jest koncepcja 

psychoanalityczna. Amerykański psychoterapeuta E. Bengler twierdzi, że hazardziści grają, 

bo chcą …przegrać. Dlaczego? Otóż, według psychoanalizy osobowość każdego człowieka 

składa się z trzech sfer: id – nieświadomej, która kieruje się zasadą przyjemności; ego – 

świadomej, która kieruje się zasadą realności oraz superego – która kieruje się zasadą 

doskonałości. Małe dziecko kieruje się zasadą przyjemności, ale w toku rozwoju kształtuje                  

w sobie zasadę realności, która karze mu rezygnować z przyjemności. Proces ten jednak nie 

zawsze przebiega prawidłowo i zdaniem Benglera – hazardzista to neurotyk, który 

nieświadomie buntuje się przeciwko zasadzie realności. Hazard bowiem jest jakby buntem – 

rządzi tutaj los, a nie autorytety, a do sukcesu nie dochodzi się ciężką pracą. Uprawianie 

hazardu jest więc swoistym buntem przeciw naukom rodziców, szkoły i społeczeństwa.                 

Karą za ten bunt jest przegrana w grze. Hazardzista świadomie chce wygrać,                                    

ale nieświadomie w gruncie rzeczy pragnie przegrać, aby odpokutować swój bunt przeciw 

zasadzie realności (Psychologia ekonomiczna, 2004, s. 570). 

Z kolei A. Olszewska, A. Sobków i Cz. S. Nosal wskazują, że u hazardzistów istotną 

rolę odgrywają czynniki osobowościowe i temperamentne w rozwoju hazardu jako 

uzależnienia. Cechami najsilniej powiązanymi z hazardem są impulsywność i poszukiwanie 

doznań, dalej wrażliwość na nagrodę i niepewność, co wiąże się także z tendencją do 

podejmowania ryzykownych zachowań (Olszewska, Sobków, Nosal, 2017, s. 46, 51). 

 Tak to już jest na tym świecie, że niektórzy ludzie mają mało pieniędzy, a inni 

przegrywają fortunę na loteriach. Uzależnienie do hazardu wnosi wiele negatywnych zjawisk 

w życie rodziny hazardzisty, a także ma niekorzystne oddziaływanie społeczne; podobnie 

zresztą, jak inne uzależnienia – od alkoholu, papierosów, narkotyków, itp. Człowiek jednak 
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nie jest istotą w pełni racjonalną, która kieruje się w życiu tylko mądrymi wyborami,                 

ale nierzadko podejmujemy decyzje nieracjonalne, jak przeznaczanie dużych sum pieniędzy 

na grę w loterie. Ekonomiści mają właśnie generalną postawę postrzegania człowieka jako 

istoty racjonalnej i tutaj przychodzą im w sukurs psycholodzy, którzy wyjaśniają, że takie 

podejście do człowieka niestety nie zawsze jest uzasadnione, a często wręcz błędne. 

7. Psychologia konsumencka 

 Książka W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich                  

w kontekście jakości życia, (pod red.) A. M. Zawadzkiej i M. Górnik- Durose                                      

(W supermarkecie…, 2012) analizuje konsekwencje, jakie dla jakości życia i poczucia 

szczęścia ma codzienne życie nastawione na konsumpcję. Obserwujemy bowiem w naszej 

kulturze takie zjawiska, jak „konsumowanie” pracy, merkantylizacja religii oraz kupowanie 

doznań i doświadczeń w miejsce produktów i usług. Dla współczesnych ludzi, jak dowodzą 

różni przywoływani autorzy, supermarket – stał się miejscem zapewniającym szczęście                     

i satysfakcję życiową poprzez włączenie ludzi- konsumentów w rozbudowany system 

handlowo- rozrywkowy. Te same autorki opracowały też książkę Życie w konsumpcji, 

konsumpcja w życiu: psychologiczne ścieżki współzależności (Życie w konsumpcji…,  2010), 

w której podkreślają, że dominującym zjawiskiem współczesnego życia jednostkowego, 

społecznego i gospodarczego jest kultura konsumpcji i materializmu. Konsumpcja jest więc 

zjawiskiem nie tylko ekonomicznym, lecz głównie społeczno- kulturowym w kontekście 

różnych aspektów jakości życia człowieka. B. Mróz pisze podobnie, że materialistyczny 

system wartości, dążenie do posiadania i gromadzenia różnych przedmiotów i dóbr 

konsumpcyjnych oraz hedonizm konsumpcyjny, nastawienie na czerpanie przyjemności                  

z nabywania oraz korzystania z różnych dóbr i usług konsumpcyjnych – są czynnikiem 

konstytutywnym człowieka XXI wieku. Wydaje się więc, że dumna kartezjańska formuła 

cogito ergo sum wyparta została dziś przez trywialną regułę consumo ergo sum (Mróz, 2015, 

s. 26). Natomiast T. Sikora zwraca uwagę, że silnie indywidualizujący charakter narzędzi 

codziennego użytku, który zwalnia z konieczności podtrzymywania kontaktów z innymi (np. 

własny smartfon, GPS, ebook) – trenuje w jednostkach tendencję do koncentracji na sobie, 

osłabiając tym samym nie tylko zdolność podtrzymywania więzi społecznych, ale także 
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zdolność przyjmowania perspektywy drugiej osoby (poprzez kategorię empatii). (Sikora, 

2015, s. 40). 

Szacuje się, że dwa na trzy produkty kupowane przez ludzi w supermarketach – nie 

były wcześniej zaplanowane. Supermarkety stosują wiele technik psychologicznych,                   

czy wręcz manipulacyjnych, aby zachęcić ludzi do kupowania wielu produktów. Np. 

produkty podstawowe – mleko, pieczywo, cukier, herbatę – rozmieszczają w wielu miejscach 

i w miarę daleko od wejścia tak, aby klient, który chce je nabyć, musiał przejść obok innych 

produktów, będąc wystawionym na pokusę ich zakupienia. Z kolei czekolady i słodycze 

umieszcza się blisko kasy, aby rodzice stojący w kolejce mieli okazję ich zakupienia, żeby 

uspokoić zniecierpliwione dzieci. Na półkach, na wysokości oczu są produkty na które ludzie 

najczęściej zwracają uwagę, więc nie warto tutaj umieszczać produktów podstawowych, które 

klient kupi tak, czy tak; raczej te, na które sprzedawca chce zwrócić „szczególną uwagę”. 

Supermarkety dbają też o odpowiednią atmosferę w sklepie – ważny jest kolor, dźwięk                

i zapach, które zachęcają do przebywania dłużej. Starannie dobiera się także oświetlenie oraz 

przyjemną muzykę (Tyszka, 2000, s. 372). 

 W gospodarce kapitalistycznej jesteśmy traktowani przez firmy i sprzedawców jako 

„nieuleczalni konsumenci”, dlatego na każdym kroku wręcz przymusza się nas do kupowania 

jak największej i jak najdroższej ilości dóbr, które często wcale nie są nam potrzebne.                

Wielu ludzi ulega ciągłym namowom sprzedawców i wyniku tego zaciągają wciąż nowe 

kredyty na konsumpcję, zadłużają się i z tego powodu nierzadko wpadają w tarapaty 

finansowe, a nawet w biedę. Człowiek powinien więc mieć dziś wyraźną świadomość 

psychomanipulacyjnych oddziaływań sprzedawców, jakim codziennie podlega, aby umieć się 

przed nimi obronić i nie ulegać im. Stąd wiedza o psychologii konsumenta, o marketingu                  

oraz o sposobach działania firm, hiepermarketów i sklepów jest bardzo potrzebna w naszym 

życiu. 

8. Konkluzje 

Już w połowie XX wieku, wybitny psycholog i psychiatra austriacki – Viktor E. 

Frankl (Frankl, 1971, s. 9-10) pisał, że problem nie w tym, że dyscypliny naukowe się 

specjalizują, lecz w tym, że naukowcy swe specjalności generalizują. Słowa te są na pewno 

aktualne także dziś, bo wielu osobom nie chce się zgłębiać wiedzy, tylko poprzestają                  

na podstawowych informacjach zdobytych w czasie studiów. Tymczasem, skomplikowanie 



A. Skorupka 

 
117                                                           Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2 
 
 

dzisiejszego świata i gospodarki wymaga od człowieka, szczególnie menedżera,                          

aby orientował się nie tylko w wiedzy gospodarczej, lecz także dysponował pewnym zasobem 

wiedzy psychologicznej. T. Zaleśkiewicz pisze, że sięganie do wiedzy psychologicznej 

umożliwia znacznie dokładniejsze zrozumienie i wyjaśnienie decyzji ekonomicznych; o ile 

ekonomia proponuje formalne, normatywne modele zachowania, które wyznaczają zasady 

racjonalnego dokonywania wyborów, o tyle psychologia ekonomiczna przygląda się temu,                          

jak w rzeczywistości ludzie podejmują decyzje finansowe i swoje obserwacje konfrontuje                     

z teoriami ekonomicznymi (Zaleśkiewicz, 2011, s. 20). 

Rozważania zawarte w tym artykule zapewne przekonały Czytelni(czkę) (ka),                    

że warto orientować się w zagadnieniach psychologii ekonomicznej. Ustalenia psychologów 

w tej dziedzinie są bowiem istotne dla naszego codziennego życia: mogą wyjaśnić zjawiska 

ekonomiczne i zaradzić problemom finansowym. Twórcza interakcja między psychologią,                

a ekonomią jest ważna dla obu tych dyscyplin.  
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