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Streszczenie: W artykule ukazano główne założenia oraz krytykę paradygmatu homo oeco-
nomicus, leżącego u podstaw ekonomii głównego nurtu. Przedstawiono krytyczną ocenę tego 
paradygmatu prowadzoną przez ekonomistów ekonomii heterodoksyjnej. Skoncentrowano 
się głównie na poglądach nowej ekonomii instytucjonalnej i teorii behawioralnej odnoszą-
cych się przede wszystkim do racjonalności w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Nowy 
homo oeconomicus według ekonomii instytucjonalnej nie podejmuje w pełni racjonalnych 
decyzji, nie posiada pełnej i pewnej informacji na interesujące go tematy, a zdobywanie przez 
niego informacji jest kosztowne i pochłania dużo czasu. Przedstawiciele teorii behawioralnej 
twierdzą natomiast, że ludzie nie są racjonalni w sensie ekonomicznym, jednak nie dlatego, że 
czasem zachowują się niezgodnie z kryteriami racjonalności, ale dlatego, że popełniają błędy, 
które są przewidywalne i systematyczne. 

Słowa kluczowe: homo oeconomicus, teoria klasyczna, ekonomia heterodoksyjna.

Summary: The article shows the main assumptions and criticism of the homo economicus 
paradigm, which is the ground of the mainstream economics. The article presents the critical 
assessment of this paradigm given by economists of heterodox economics. The focus was 
mainly on the views of the new institutional economics and behavioral theory related 
primarily to rationality in making economic decisions. New homo economicus according to 
institutional economics does not make fully rational decisions, does not have full and reliable 
information on topics of interest to them and gaining information by them is costly and time 
consuming. The representatives of behavioral theories claim that people are not rational in the 
economic sense, but not because they sometimes do not behave in accordance with the criteria 
of rationality, but because they make mistakes that are predictable and systematic.

Keywords: homo economicus, classical theory, heterodox economics.
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1. Wstęp

Wraz z rozwojem teorii ekonomii dotyczącej koncepcji racjonalności zaczęły poja-
wiać się głosy krytyczne na jej temat. Najczęściej jednak nie negowano istnienia 
racjonalności w ogóle, ale podawano w wątpliwość realność jej doskonałej wersji.  
W latach 50. XX wieku racjonalności zaczęto używać coraz częściej w znaczeniu 
optymalizacji, która była sprowadzana do maksymalizowania lub minimalizowania 
pewnych funkcji. Publikowane od połowy lat 50. XX wieku prace H.A. Simona 
poddające krytyce racjonalność naruszyły też fundament, na którym przez wiele lat 
opierał się paradygmat homo oeconomicus [Simon 1953]. Jednym ze skutków tego 
był rozwój ekonomii heterodoksyjnej, a przede wszystkim nowej ekonomii instytu-
cjonalnej i ekonomii behawioralnej [Kalinowski 2014]. 

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania paradygmatu homo oecono-
micus w aspekcie rozwoju ekonomii heterodoksyjnej.  

2. Paradygmat homo oeconomicus w ekonomii głównego nurtu

Koncepcja homo oeconomicus jako istoty racjonalnej w swoich wyborach została 
stworzona w drugiej połowie XVII wieku przez szkockiego filozofa uznawanego za 
ojca ekonomii, A. Smitha, który wyjaśniając mechanizm „niewidzialnej ręki ryn-
ku”, stwierdził, że egoizm jest naturalną siłą motywującą jednostki do działania  
i stanowi też główną siłę napędową społeczeństwa i ekonomii. Z kolei w skali spo-
łeczeństwa lub państwa rozmaite, czasami sprzeczne, interesy mogą prowadzić do 
stabilnego i samoregulującego się systemu ekonomicznego. Porządek wyłania się 
jako efekt niezliczonych indywidualnych wyborów [Orlik 2012]. Do ekonomii mo-
del homo oeconomicus został wprowadzony przez J.S. Milla [Stepień, Szarzec 2007]. 
Ekonomistę tego uważa się za twórcę modelu homo oeconomicus, mimo iż sam tej 
nazwy nie używał. Jednak to on jako pierwszy określił podstawową charakterysty-
kę psychologiczną modelu człowieka ekonomicznego. Stwierdził również, że eko-
nomia polityczna z góry przyjmuje arbitralną definicję człowieka jako istoty, która 
niezmiennie działa tak, by otrzymywać najwyższą liczbę rzeczy niezbędnie po-
trzebnych, udogodnień oraz luksusów, przy możliwie najmniejszej ilości pracy  
i samozaparcia, przy których owe dobra mogą być uzyskane w świetle istniejącego 
poziomu wiedzy [Mill 2000]. J.S. Mill uważał, że ekonomia nie powinna być nauką 
wiernie odzwierciedlającą rzeczywistość, lecz jej zadaniem jest przedstawienie ta-
kiej rzeczywistości i jej mechanizmów, jak gdyby nic poza gospodarowaniem nie 
miało miejsca. Uznał, że ekonomia ujmuje ludzkość jako zajętą wyłącznie nabywa-
niem i używaniem bogactwa i ma na celu pokazanie przebiegu działalności, którą 
prowadziłaby ludzkość żyjąca w stanie społecznym, gdyby wymieniony motyw był 
absolutnym władcą jej działalności [Jurek, Rybacki 2014].
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Wybitny przedstawiciel neoklasycyzmu A. Marshall również odniósł się do mo-
delu homo oeconomicus, dokonując jednak jego istotnej modyfikacji, polegającej 
przede wszystkim na nadaniu mu charakteru subiektywnego, tzn. dalej przyjmując, 
że jednostki są racjonalne, ale ich celem nie jest maksymalizacja bogactwa, lecz 
maksymalizacja użyteczności, rozumianej jako satysfakcja czy zadowolenie. We-
dług A. Marshalla podmiot dokonuje analizy sytuacji, w jakiej się znajduje, nim 
podejmie dane działanie. „Rozważa wszelkie za i przeciw”, które mogą oznaczać 
ocenę nakładów i oczekiwanych efektów i prawdopodobieństwo osiągnięcia dane-
go celu. Stosowana funkcja użyteczności prezentuje sposób opisywania preferencji 
danego podmiotu w stosunku do różnorodnych rzeczywistych i hipotetycznych al-
ternatyw. Przyjął on, że podmioty posiadają pełną wiedzę, która jest niezbędna do 
odpowiedniego doboru środków i realizacji celu [Szarzec 2002].

Ważnym momentem w rozwoju modelu homo oeconomicus było sformułowanie 
przez J.F. Mutha hipotezy racjonalnych oczekiwań. Autor założył, iż informacje są 
rzadkim dobrem, dlatego nie są „marnowane” (wszystkie informacje są poszukiwa-
ne, zbierane i natychmiast wykorzystywane), oraz że oczekiwania są formułowane 
za pomocą obowiązującego modelu gospodarki. Opierając się na tych założeniach, 
J.F. Muth stwierdził, iż możliwe odchylenia formułowanych oczekiwań od „oczeki-
wań racjonalnych” muszą mieć charakter błędów stochastycznych, więc w zagrego-
wanej skali ich oczekiwana wartość jest równa zeru. Dzięki pracy J.F. Mutha model 
homo oeconomicus „uzyskał” zdolność doskonałego przewidywania przyszłości na 
podstawie pełnej znajomości zarówno teorii, jak i wszelkich dostępnych informacji. 
W ten sposób w rozważaniach ekonomicznych zaczęto powszechnie przyjmować 
założenia o braku m.in. niepewności, niewiedzy oraz zachowań nieracjonalnych, 
czyli wszystkiego, co można nazwać „czynnikiem ludzkim” [Jurek, Rybacki 2014].

3. Krytyka paradygmatu homo oeconomicus

Mimo niewątpliwych zalet metodologicznych idea homo oeconomicus jest coraz 
ostrzej krytykowana. Krytyka często sprowadza się do nieuwzględnienia w tej kon-
strukcji złożoności potrzeb ludzkich oraz zawarcia w niej cynicznej filozofii czło-
wieka jako istoty egoistycznej, chciwej i zachłannej [Łuszczyk 2009]. Podstawą 
krytyki homo oeconomicus coraz częściej staje się również nieadekwatność tego 
konstruktu myślowego do obecnej sytuacji gospodarczej na świecie i tym samym 
polityki realizowanej przez państwa i inne podmioty. Homo oeconomicus nie spraw-
dza się w sytuacji, gdy gospodarka globalnie oddziałuje na środowisko przyrodni-
cze i społeczeństwo. Chodzi przede wszystkim o to, że konstrukt ten nie wyjaśnia, 
dlaczego dziś racjonalne ekonomicznie zachowania jednostek prowadzą do niera-
cjonalnych skutków społecznych i ekologicznych, a tym samym wzrost dobrobytu 
wybranych jednostek nie przyczynia się do ogólnego wzrostu dobrobytu, a wręcz 
przeciwnie. Tym samym także polityka mająca na celu wzrost racjonalności ekono-
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micznej zachowań jednostek w ostateczności prowadzi także do spadku dobrobytu, 
co jest nieracjonalne [Kiełczewska 2011].

Krytyczny stosunek do koncepcji racjonalności decyzyjnej typu homo oecono-
micus wyrażany był mniej lub bardziej stanowczo przez przedstawicieli konkuren-
cyjnych wobec podejścia neoklasycznego szkół ekonomicznych. Owa krytyka przy-
biera w odniesieniu do różnych podnoszących ją podmiotów postać reformatorską 
lub rewolucyjną. Pierwszy przypadek dotyczy tych uczonych, którzy nie kwestio-
nując zasadniczo treści założenia o racjonalności jednostkowej, uznają podejście 
neoklasyczne za zbyt wąskie i tym samym nierealistyczne. Celem formułowanych 
przez nich uwag krytycznych jest wykazanie, że podejmowanie decyzji w realnych 
sytuacjach jest bardziej skomplikowane z uwagi na brak dostępu do istotnych infor-
macji określających aktualne i przyszłe uwarunkowania obszaru, których dotyczy 
decyzja. To sprawia, że podmiot – wbrew założeniom przyjętym przez neoklasyków 
– jest skazany na działania, których skutki nie mogą być przez niego przewidywane 
i kontrolowane. Ponadto nie można zakładać, że w danej sytuacji istnieje tylko jed-
no, optymalne rozwiązanie [Zboroń 2012].

Inne, rewolucyjne rozwiązanie kwestii racjonalności decyzyjnej proponują ba-
dacze, którzy kwestionują całkowicie neoklasyczne ujęcie tego założenia, a rozwa-
żania prowadzą w odniesieniu do odmiennych założeń przedmiotowych i metodolo-
gicznych, odwołując się do innej retoryki, prowadzą refleksję w obrębie odmiennego 
dyskursu. Odrzucają atomistyczną koncepcję jednostki i przyjmują ideę jednostki 
zakotwiczonej społecznie. Uwzględniają w procesie badawczym czynnik czasu 
jako nieodwracalny proces. Rozumieją też procesy gospodarcze jako wzajemne od-
działywania pomiędzy jednostkami i strukturami społecznymi [Davis 2006].

4. Rozwój teorii heterodoksyjnych

Termin „heterodoksja” wywodzi się z języka greckiego: héteros ‘inny’, ‘różny’, 
dóxa ‘doktryna’, ‘nauka’, ‘sąd’, i jest używany jest jako przeciwieństwo „ortodoksji” 
(z języka greckiego: orthós ‘prosty’, ‘słuszny’, ‘prawdziwy’). Ekonomia heterodok-
syjna jest to ekonomia niezgodna z głównym nurtem tej nauki. 

Profesor F.S. Lee z Uniwersytetu w Missouri wskazuje, że termin „ekonomia 
heterodoksyjna” odnosi się do teorii ekonomicznych i wspólnot ekonomistów, które 
są na różne sposoby alternatywne wobec głównego nurtu ekonomii. Autor zazna-
cza, iż omawiany termin jest wielopoziomowy i odnosi się [http://www.heterodox-
news.com…]:
 • do grupy teorii ekonomicznych opracowanych przez ekonomistów stojących  

w opozycji do głównego nurtu ekonomii i zwykle przezeń odrzucanych,
 • do wspólnoty ekonomistów, którzy charakteryzują się pluralistycznym podej-

ściem do teorii heterodoksyjnych, bez negowania zarówno ich dyskusyjności, 
jak i braku wzajemnej zbieżności,
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 • do opracowania spójnej teorii ekonomicznej, opierającej się na różnych teore-
tycznych składnikach podejść heterodoksyjnych, będących w opozycji do głów-
nego nurtu teorii.
Portal ekonomistów heterodoksyjnych HETecon.com do gałęzi ekonomii hete-

rodoksyjnej zalicza m.in. ekonomię austriacką, behawioralną, ekonomię ekologicz-
ną, ewolucyjną, feministyczną, instytucjonalizm, marksizm, ekonomię postkeyne-
sowską. 

Ekonomia heterodoksyjna zdecydowanie odrzuca możliwość analizowania spo-
łeczeństw jako zbiorów składających się z identycznych jednostek o sztucznych, 
niezmiennych cechach osobowościowych. Nie zgadza się również na badanie relacji 
społecznych przez pryzmat układów równań abstrahujących od szeroko pojętego 
i stale ewoluującego na przestrzeni dziejów układu instytucjonalnego, kulturowe-
go i środowiskowego. W realnym heterogenicznym otoczeniu, podlegającym ciąg- 
łym, często zupełnie niedającym się przewidzieć na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń zmianom, niebagatelną rolę odgrywają takie czynniki, jak historia, 
zwyczaje, normy, altruizm, kierowanie się decyzjami podjętymi w przeszłości, 
oportunizm itd. Jakiekolwiek próby sprowadzenia tak skomplikowanej i nieupo-
rządkowanej rzeczywistości do rygorystycznych matematycznych zapisów są z góry 
skazane na porażkę. Chociaż ekonomia heterodoksyjna stanowi obecnie niezwykle 
zróżnicowany i rozproszony zbiór stanowisk, to cechą wspólną identyfikowanych 
w jej ramach poglądów jest badanie czynników wywołujących zmiany społeczne  
i gospodarcze przez pryzmat następujących założeń:
 • realizmu, który nakazuje zachować analizie ekonomicznej cechy deskryptywno-

ści,
 • holizmu uwzględniającego relację sił i asymetrie, które determinują dystrybucję 

dochodu między grupy społeczne, sektory gospodarki, instytucje i które negują 
możliwość traktowania rezultatów zagregowanych jako prostej sumy wyników 
indywidualnych,

 • ograniczonej racjonalności, która podważa zasadę maksymalizacji korzyści, 
wskazując na możliwość osiągania, w obliczu fundamentalnej niepewności i po-
wszechnego braku wiedzy o otaczającym świecie, jedynie wyników satysfakcjo-
nujących, co z kolei kwestionuje wnioski i prognozy formułowane na podstawie 
analiz statystycznych lub studiów ekonometrycznych.
Dla ekonomii heterodoksyjnej przedmiotem zainteresowania jest produkcja  

i wzrost. Uwagę skupia się tu na źródłach i możliwościach zwiększania zatrud-
nienia, podaży dóbr i usług oraz postępu technologicznego, a w efekcie dobrobytu 
społecznego.  Ponieważ w ekonomii heterodoksyjnej nie zakłada się pełnego wyko-
rzystania zasobów, problem ich efektywnej alokacji staje się drugorzędny. O wie-
le większego znaczenia nabiera kwestia przyczyn danego stopnia wykorzystania 
czynników wytwórczych i możliwości przesunięcia granic produkcyjnych. Ponadto 
ekonomiści heterodoksyjni kwestionują ślepe poleganie na mechanizmach rynko-
wych. Podważają efektywność i uczciwość wolnych rynków, a przede wszystkim 
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ich założone z góry istnienie. Według nich brak interwencji państwa w sferę pry-
watną wywołuje niestabilność, a w konsekwencji marnotrawstwo zasobów. Władze 
muszą angażować się w regulowanie procesów rynkowych, zwłaszcza po stronie 
zagregowanego popytu. Z uwagi na jej niejednorodność ekonomię heterodoksyjną 
postrzega się raczej jako skupioną na krytyce wybranych założeń, powszechnie wy-
korzystywanych w modelowaniu gospodarek, uwypuklaniu słabości i niedociągnięć 
abstrakcyjnych konstrukcji teoretycznych niż przejawiającą jakiekolwiek aspiracje 
do tworzenia konkurencyjnego wpływowego uprawiania ekonomii [Bludnik 2014].

5. Homo oeconomicus w wybranych teoriach heterodoksyjnych

W połowie lat 50. XX wieku rozpoczęła się zmasowana krytyka założeń racjonal-
ności zachowań jednostki decyzyjnej, stanowiących integralną część koncepcji 
homo oeconomicus. Krytyka ta wypłynęła przede wszystkim ze strony teorii hete-
rodoksyjnych, m.in. ze strony nowej ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomii beha-
wioralnej [Kalinowski 2014]. Na progu XXI wieku znaczna część ekonomistów 
przyjęła, że wybory ludzkie są nacechowane ograniczoną racjonalnością (bounded 
rationality), a wywodzące się z kręgu teoretyków gier założenie o doskonałej racjo-
nalności pozostaje konstrukcją czysto teoretyczną, niemającą z praktyką gospodar-
czą wiele wspólnego.

Założeniem nowej ekonomii instytucjonalnej jest zachowanie w miarę możli-
wości precyzji modeli neoklasycznych przy jednoczesnym obniżeniu poziomu ich 
abstrakcji. Ekonomia ta wprowadza do założeń modelu homo oeconomicus modyfi-
kacje przybliżające koncepcję człowieka gospodarującego do rzeczywistości. Nowi 
ekonomiści instytucjonalni zachowują założenia o celowym i racjonalnym działa-
niu jednostek, ale tworzone przez nich modele umieszczają jednostkę w psycholo-
gicznym, społecznym i historycznym kontekście złożonej rzeczywistości [Godłów-
-Legiędź 2003]. Nowa ekonomia instytucjonalna uwzględnia w swoich analizach 
fakt, że ludzie znacznie różnią się między sobą pod względem upodobań, celów, 
idei i aspiracji. Zbiorowości takie jak: grupa społeczna, państwo, partia polityczna, 
gospodarstwo domowe i przedsiębiorstwo, nie są traktowane „jak gdyby podejmo-
wały decyzje i działały”, ale ich geneza i funkcjonowanie są wyjaśniane jedynie 
w kategoriach poglądów i zachowań pojedynczych osób, które są ich członkami.  
W przeciwieństwie do analizy neoklasycznej, która skupia się na wyjaśnianiu, jak 
system cen koordynuje wykorzystanie zasobów, nowa ekonomia instytucjonalna 
rozwija teorię firmy jako struktury hierarchii i zarządzania, sieci kontraktów mię-
dzy ludźmi. Jak podsumowuje istotę tak konsekwentnego metodologicznego indy-
widualizmu J.M. Buchanan, tylko jednostki decydują i działają. Zjawiska społeczne 
są rozpatrywane tylko jako wypadkowe wyborów dokonywanych i działań podej-
mowanych przez poszczególnych ludzi. Taka perspektywa znacznie ułatwia analizę 
moralnej odpowiedzialności osób podejmujących decyzje w biznesie. Homo oeco-
nomicus w wersji stosowanej w nowej ekonomii instytucjonalnej różni się znacznie 
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od swego XIX-wiecznego, ortodoksyjnego poprzednika. Nowy homo oeconomicus 
nie posiada doskonałych umiejętności kalkulacyjnych i logicznych – jego zdolności 
myślenia, przetwarzania informacji i podejmowania decyzji podlega licznym psy-
chologicznym ograniczeniom i jest czasochłonna. Co ważniejsze, nie posiada on 
jednocześnie pełnej i pewnej informacji na interesujące go tematy, a zdobywanie 
przez niego informacji jest kosztowne i pochłania dużo czasu [Fijałkowski 2009]. 

Ekonomistą, który również zajmował się koncepcją racjonalności, był laureat 
Nagrody Nobla H. Simon. Był on badaczem świadomym występowania pewnej 
luki między modelem człowieka w teorii ekonomii a innymi naukami społecznymi.  
Z racji tych wątpliwości stworzył koncepcję racjonalności ograniczonej. Według 
niego racjonalność jest ograniczona dwojako – wewnętrznie (umysłowo) i zewnętrz-
nie (środowiskowo). Koncepcja Noblisty stanowiła ważny krok w kierunku rozwoju 
psychologicznego nurtu ekonomii, jednak większe znaczenie zyskały prace D. Ka-
hnemana i A. Tversky’ego oraz R.T. Towarda. W 1979 r. ukazał się tekst D. Kahne-
mana i A. Tversky’ego Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk, a rok 
później R.T. Towarda Positive Theory of Consumer Choice, które zapoczątkowały 
szybki rozwój nowego nurtu, nazwanego ekonomią behawioralną, składającego się 
ze zbioru różnych teorii [Solek 2010]. Celem tych autorów było rozszerzenie mocy 
wyjaśniającej teorii ekonomicznych poprzez dostarczenie im psychologicznych 
podstaw zachowań ludzi. Wszystkie teorie powstałe w ramach nurtu behawioral-
nego łączy podważenie neoklasycznego przekonania, utożsamiającego człowieka 
z homo oeconomicus, charakteryzującego się pełną racjonalnością, dążeniem do 
zaspokojenia wyłącznie wąsko pojętego własnego interesu i pełną samokontrolą. 
Przedstawiciele ekonomii behawioralnej twierdzą, że zwiększenie realizmu psycho-
logicznego założeń teorii ekonomicznych pomoże w tworzeniu przez nie lepszych 
predykcji. Formułowanie takich założeń jest zaś efektem obserwacji rzeczywistości, 
a nie wyłącznie dążenia do stworzenia eleganckich i prostych matematycznych mo-
deli zachowań [Solek 2010].

Przedstawiciele teorii behawioralnej twierdzą, że ludzie nie są racjonalni  
w sensie ekonomicznym, jednak nie dlatego, że czasem zachowują się niezgodnie  
z kryteriami racjonalności, ale dlatego, że popełniają błędy, które są przewidywalne 
i systematyczne. Ten rodzaj błędów to nic innego, jak zidentyfikowane przez D. Ka-
hnemana i A. Tversky’ego systemowe błędy poznawcze. Nazwali oni tak błędy we 
wnioskowaniach i rozumowaniach, które charakteryzują się wyraźnymi prawidło-
wościami. Trudno dzisiaj o jedną, spójną charakterystykę wszystkich błędów. Błędy 
poznawcze sensu stricte wynikają z posługiwania się heurystykami, czyli strate-
giami rozwiązywania problemów, które są proste i pozwalają na szybkie uporanie 
się z zadaniem. Ich celem nie jest możliwie najlepsze rozwiązanie problemu, ra-
czej najszybsze i najbardziej skuteczne. H Simon, jeden z pionierów współczesnych 
badań nad podejmowaniem decyzji, odkrył, że ludzie częściej stosują np. „regułę 
kciuka” (subiektywna metoda, dzięki której podejmują decyzję nie na podstawie 
informacji, ale na podstawie swojego emocjonalnego nastawienia w stosunku do 
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przedmiotu decyzji). Systemowe błędy to również błędy, których źródłem jest nie 
tylko używanie heurystyk (np. heurystyka dostępności, afektu, reprezentatywno-
ści), ale pewne niewłaściwe typy motywacji (np. myślenie życzeniowe) lub złożenie 
przyczyn poznawczych („chłodnych”) i motywacyjnych („gorących”). Te wszystkie 
cechy rzeczywistych procesów decyzyjnych wpływają systematycznie i powtarzal-
nie na nasze decyzje, sprawiając, że przestają być dla nas optymalne [Zyzik 2015].

6. Podsumowanie

W pogoni za empirycznym potwierdzeniem adekwatności modeli teoretycznych 
współcześni badacze coraz częściej kwestionują przydatność homo oeconomicus do 
analizy złożonej rzeczywistości gospodarczej XXI wieku. Uwzględniając współ-
czesne uwarunkowania informacyjne, ludzie charakteryzują się racjonalnością 
ograniczoną, ponieważ ich zdolności poznawcze są zbyt małe w stosunku do ilości 
zasobów informacyjnych. Jednocześnie podejmowane decyzje są coraz bardziej ra-
cjonalne bezwzględnie, tzn. uwzględniają coraz większą ilość informacji i są podej-
mowane przy wykorzystaniu coraz pełniejszej wiedzy. Klasyczne i neoklasyczne 
ujęcie koncepcji homo oeconomicus, niejednokrotnie krytykowane na gruncie eko-
nomii instytucjonalnej, behawioralnej, wydaje się podejściem nieaktualnym i nie-
wystarczającym w wyjaśnianiu zjawisk dotyczących dokonywania rzeczywistych 
wyborów rynkowych przez pojedynczego decydenta we współczesnej gospodarce. 
Potrzeba modyfikacji oraz rozbudowy klasycznie pojmowanego „człowieka ekono-
micznego” jest zatem nieunikniona, co zresztą znajduje się w kręgu zainteresowań 
współczesnych ekonomistów.
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