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*PSYCHOLOGIA:

Termin  „Psychologia”

pochodzi z języka greckiego: 
psyche – znaczy dusza, 
logos – słowo, nauka. 

Nauka o duszy człowieka,
o człowieku.



*PSYCHOLOGIA:

„Dziedzina wiedzy, 
która zajmuje się 
człowiekiem jako jednostką, 
ale też bada jego zachowanie 
w warunkach zewnętrznych 
oraz w relacjach z otoczeniem
i innymi ludźmi” 



PSYCHOLOGIA:

w sposób naukowy bada 
zachowania ludzi,

pozwala ustalić co „kieruje” 
ludźmi i jak funkcjonuje 
ich psychika,

 sprawdza, jak ludzie radzą sobie ze swoim 
środowiskiem i jak zachowują się względem 
siebie,

 jest rodzajem wiedzy i sposobem ujmowania 
zjawisk, który można wykorzystać do podniesienia 
jakości ludzkiego życia. 



WYBRANE DZIEDZINY 

PSYCHOLOGII:

1. Psychologia ogólna

2. Psychologia rozwojowa

3. Psychologia wychowawcza

4. Psychologia nauczania

5. Psychologia kliniczna

6. Psychologia społeczna

7. Psychologia pracy

8. Psychologia transportu

9. Psychologia ekonomiczna



EKONOMIA:

To nauka społeczna
analizująca oraz opisująca
produkcję, dystrybucję
oraz konsumpcję dóbr i usług. 

Nie jest nauką ścisłą, 
lecz posługuje się 
aparatem matematycznym 
(głównie metody ilościowe).

Ekonomia zajmuje się głównie 
relacjami zachodzącymi między 
kupującym, a sprzedającym 
oraz analizą rynku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dystrybucja_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsumpcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metody_ilo%C5%9Bciowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)


POCHODZENIE SŁOWA 

EKONOMIA::

Słowo „ekonomia” wywodzi się 
z języka greckiego i tłumaczy się 
jako oikos, co znaczy „dom” 
i nomos, czyli „prawo, reguła”. 

Czasownik oikonomeo oznacza kierowanie 
domem. Starożytni Grecy stosowali tę 
definicję do określania efektywnych zasad 
funkcjonowania gospodarstwa domowego
i kierowania nim.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe


PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 

EKONOMII:

 Ekonomia jest nauką o tym, 

jak jednostka i społeczeństwo decydują 

o wykorzystaniu zasobów, które mogą 

mieć także inne, alternatywne 

zastosowania – w celu wytwarzania różnych 

dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną 

lub przyszłą pomiędzy różne osoby i różne 

grupy w społeczeństwie.



WYBRANE GAŁĘZIE EKONOMII:

• ekonomia behawioralna

• ekonomia instytucjonalna

• ekonomia rozwoju

• ekonomia neoklasyczna

• ekonomia ekologiczna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_behawioralna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_instytucjonalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_rozwoju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_neoklasyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia_ekologiczna


DZIAŁY EKONOMII:

Tradycyjnie ekonomię dzieli się 

na mikroekonomię, która zajmuje się 

tym, w jaki sposób gospodarstwa 

domowe i przedsiębiorstwa podejmują 

decyzje i jak współdziałają 

na konkretnych rynkach, 

oraz na makroekonomię, 

która skupia swoją uwagę 

na badaniu całej gospodarki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroekonomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Makroekonomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka


Dzisiaj ekonomiści, uwzględniając 

oddziaływanie handlu zagranicznego i wzajemne 

powiązania gospodarcze na świecie, wyróżniają 

również dodatkowo, jako działy ekonomii,

międzynarodowe stosunki gospodarcze – zajmujące 

się uwzględnieniem wpływu międzynarodowej 

wymiany handlowej na gospodarkę 

państwa oraz gospodarkę światową

– dział ekonomii zajmujący się 

gospodarką całego świata 

jako jednego organizmu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_zagraniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_stosunki_gospodarcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_%C5%9Bwiatowa


CO ŁĄCZY EKONOMIĘ Z PSYCHOLOGIĄ?

Obecne relacje między ekonomią 

i psychologią są oparte na współpracy 

w ten sposób, że psychologia 

dostarcza realistycznych założeń 

i regularności odnośnie zachowań

jednostek, a ekonomia stara się 

skonstruować na ich podstawie interesujące 

modele, opisujące jednostki, grupy, 

rynki i gospodarki.



RÓŻNICE I POWIAZANIA

Ekonomia zajmuje się 

mechanizmami i procesami 

zachodzącymi w gospodarce, 

a zadaniem psychologii 

jest zrozumienie zachowania człowieka.

Ekonomia behawioralna łącząc te dziedziny, 

w swoich badaniach wykorzystuje każdą 

z nich i może stanowić doskonałe rozwiązanie 

w tworzeniu stabilnego, mniej podatnego 

na korupcję czy oszustwa systemu gospodarczego. 



A JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

 W końcu XIX wieku ekonomiści włączyli 

do rozważań ekonomicznych odkrycia 

niemieckich psychologów.

 Na początku XX wieku kontynuowano łączenie 

ekonomii i psychologii i stworzono teorię 

o podejmowaniu decyzji pod wpływem 

przypadkowych wydarzeń i nawyków konsumenckich. 

 Amerykańscy ekonomiści wprowadzili do ekonomii 

nowy dział psychologii – badania o behawioralnym 

podejmowaniu decyzji i tak powstała ekonomia 

behawioralna.



EKONOMIA BEHAWIORALNA:

 jest młodą i szybko rozwijającą się 

dziedziną (od lat 50. XX wieku), 

którą obecnie zalicza się do najbardziej  

spopularyzowanych nurtów ekonomii; 

 jest nowym sposobem określania zjawisk przy 

użyciu doświadczeń nauk psychologicznych. 

 to nowe myślenie przy zastosowaniu 

odpowiednich metod matematycznych wspomaga 

badania ekonomiczne w rozwiązywaniu 

problemów w skali mikro- i makroekonomicznej,

a także w finansach.



EKONOMIA BEHAWIORALNA:

Dokonuje się licznych 

doświadczeń z udziałem 

różnych grup uczestników, 

w wyniku których zauważane 

są odchylenia (odstępstwa) 

od zachowań racjonalnych.

Podstawowym pojęciem 

ekonomii behawioralnej jest 

tzw. zniekształcenie (błędy) poznawcze. 



CEL EKONOMII BEHAWIORALNEJ: 

 Jej celem jest odnalezienie przyczyn 
dokonywanych wyborów ekonomicznych. 

 Zajmuje się ona badaniem procesów 
podejmowania decyzji w zakresie zarządzania 
finansami czy inwestycji oraz tłumaczy przyczyny 
preferencji konsumenta w sposób dokładniejszy, 
niż ma to miejsce w przypadku klasycznego 
podejścia do ekonomii. 

 Przeprowadzone w jej ramach eksperymenty 
z wykorzystaniem psychologii pozwalają lepiej 
zrozumieć ludzkie zachowania. 

 Trafność ludzkich decyzji może przyczynić się 
do wygenerowania zysków bądź strat.



Ekonomia behawioralna stworzyła model 

człowieka behawioralnego, który ulega 

powtarzającym się trendom, działa pod 

wpływem chwili, a w wyniku swojego 

postępowania podejmuje nieracjonalne 

decyzje. Dokonywane przez niego 

wybory mają również duży wpływ 

na funkcjonowanie gospodarki. 

Konsument świadomy swoich decyzji 

przyczyni się do rozwoju efektywności 

i umocnienia konkurencji rynku.



PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA:

Jest dyscypliną, która zajmuje się 

mechanizmami i procesami 

psychicznymi leżącymi 

u podstaw zachowań konsumenckich

i innych zachowań ekonomicznych.

Bada, jaki wpływ na te zachowania 

mają preferencje, wybory, decyzje 

i inne czynniki psychologiczne. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_psychiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zachowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konsumpcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonomia


PSYCHOLOGIA 

EKONOMICZNA:

 Zajmuje się również konsekwencjami

decyzji, szczególną wagę przywiązując 

do kwestii zaspokojenia potrzeb. 

 Ponadto zajmuje się wpływem zjawisk 

ekonomicznych na ludzkie zachowanie 

i poczucie dobrobytu. 

 Wnioski dotyczą zarówno zachowań

indywidualnych, decyzji podejmowanych 

przez gospodarstwa domowe, jak też skali 

makro, obejmującej całe narody.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrobyt


EKONOMIA A PSYCHOLOGIA 

EKONOMICZNA:

 Ekonomia jest nauką społeczną, która 

wyjaśnia i prognozuje zachowania ludzi 

i nie zajmuje się jedynie zachowaniami

finansowymi, ale również tymi zachowaniami, 

które nie dotyczą w sposób bezpośredni pieniądza 

jak na przykład przestępczość czy też zakładanie 

rodziny. 

 Występujące między ekonomią a psychologią 

ekonomiczną powiązania wskazują zatem, że są to 

dziedziny nauki bardzo do siebie zbliżone.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Ekonomia


CZYM RÓŻNI SIĘ PSYCHOLOGIA 

EKONOMICZNA OD EKONOMII:

 Podstawową różnicą między nimi jest to, 

że w ekonomii daje się zauważyć dominowanie 

teorii określających zasady racjonalnego 

postępowania, a w psychologii ekonomicznej 

operuje się głównie teoriami opisowymi, 

które są tworzone na podstawie testów i opisują 

rzeczywistość taką, jaka jest realnie.

 Psychologia ekonomiczna daje możliwość 

uwzględnienia zjawisk, których to zjawisk ekonomia 

nie jest w stanie wyjaśnić, są to na przykład 

oczekiwania wobec rynku kapitałowego.



PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA:

 Hierarchia potrzeb od najbardziej podstawowych 
(wynikających z funkcji życiowych) 
do potrzeb wyższego poziomu, 
które aktywizują się dopiero 
po zaspokojeniu niższych. 

 Aby opisać wzór, na podstawie 
którego ludzkie motywacje są 
uwzględnione, Maslow użył 
następujących słów: „fizjologia”, 
„bezpieczeństwo”, „przynależność”, 
„miłość”, „szacunek”, „samorealizacja”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba


 Na niższych poziomach hierarchii znajdują się największe i najbardziej 
podstawowe potrzeby. Na najwyższym poziomie jest potrzeba 
samorealizacji. 

 Podstawowe warstwy piramidy obejmują: potrzeby fizjologiczne, 
bezpieczeństwo, przyjaźń, miłość oraz szacunek. 

 Według Maslowa najbardziej 
podstawowe poziomy potrzeb 
muszą być zaspokojone 
w pierwszej kolejności. 

 Dopiero kiedy to nastąpi, może 
wystąpić pragnienie zaspokojenia 
kolejnych poziomów potrzeb. 

 Nie wszyscy ludzie wychodzą 
poza zakres podstawowych potrzeb 
i nie zawsze dążą do ciągłego 
doskonalenia się.





BEZPIECZEŃSTWO 

EKONOMICZNE

 W przypadku braku bezpieczeństwa 

ekonomicznego – ze względu 

na kryzys gospodarczy i brak możliwości

pracy – potrzeby bezpieczeństwa ludzi 

objawiają się w różny sposób, taki jak: preferencja 

dla bezpieczeństwa pracy, procedury składania 

skarg dla ochrony ludzi przed władzą, rachunki 

oszczędnościowe, polisy ubezpieczeniowe, 

odpowiednich przystosowań niepełnosprawności, 

zabezpieczenie przed wypadkami/chorobami 

i ich negatywnych skutków itp.



HOMO ECONOMICUS 

– „ECONOMIC MAN” 

 To człowiek podejmujący racjonalne 
ekonomiczne decyzje, zawsze mający 
na względzie własny interes.

 Człowiek jako istota interesowna i samolubna 
motywowana jedynie nagrodami i własnym zyskiem.

 Badania w 15 krajach nie potwierdziły podstawowej 
motywacji działań człowieka ukierunkowanej na zysk.

 Upadek Homo economicus. I co dalej? Bezinteresowność☺

 Według badań osoba, która troszczy się zarówno o swoje 
interesy, jak i o interesy innych osób odnosi największy 
sukces (SHARING ECONOMY – EKONOMIA DZIELENIA SIĘ).



DZIĘKUJĘ 
ZA UWAGĘ 

I ŻYCZE WAM 
MIŁEGO DNIA ☺


