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M I K R O E K O N O M I A 
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W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na 

pytania: 

 Jak asymetria informacji wpływa na alokację 

rynkową? Jak uczestnicy rynku zmniejszają 

wynikłe z tego powodu problemy? 

 Dlaczego ludzie nie zawsze podejmują racjonalne 

decyzje? 
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Problem pryncypała i agenta 

 Pryncypał zleca pracę, ale nie obserwuje 

wysiłku.   

 Agent może włożyć wysiłek lub nie. Agent wie 

czy wkłada wysiłek, pryncypał nie obserwuje 

wysiłku.  

 Asymetria informacji 
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Asymetria informacji 

 Asymetria informacji:  Różnica w dostępie do istotnej 

wiedzy; konkretna osoba ma znacznie lepsze informacje 

niż pozostałe strony zaangażowane w sprawę.  

 Dwa rodzaje: 

• Ukryte działania – jedna osoba posiada więcej 

informacji niż druga (np. pracownik wie lepiej niż 

pracodawca, ile pracy włożył w dane zajęcie). 

• Ukryte właściwości – jedna osoba wie więcej o 

produkcie, który sprzedaje niż druga (np. sprzedawca 

samochodów). 
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Ukryte działania i pokusa nadużycia 

 Pokusa nadużycia: skłonność osoby, która nie 

jest odpowiednio kontrolowana, do angażowania 

się w nieuczciwą lub niepożądaną działalność.  

• Pracownicy czasami zmniejszają zakres swoich 

obowiązków, ponieważ ich pracodawcy nie są w 

stanie stale monitorować ich wysiłku i wydajności. 

• Osoba posiadająca ubezpieczenie domu może mniej 

chronić go przed kradzieżą/ zniszczeniem. 

• Kiedy rodziców nie ma w domu opiekunka może 

spędzać więcej czasu na oglądaniu telewizji niż 

opiece nad dziećmi.   
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Problem Pryncypała-Agenta 

 Agent: osoba wykonująca jakąś czynność dla 

zleceniodawcy (np. pracownik). 

 Pryncypał: osoba zlecająca wykonanie 

czynności innej osobie (np. pracodawca) 

 Kiedy szef nie może kontrolować pracownika, 

pojawia się „ryzyko”, że pracownik zrobi coś 

niepożądanego („niemoralnego”).   

• Na przykład: niepilnowany pracownik może 

grać w gry, albo surfować po internecie, 

zamiast pracować. 
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Co mogą zrobić pryncypałowie 

Lepsza kontrola 

Rodzice montują ukryte kamery celem odkrycia 

ewentualnych, niepożądanych zachowań.   

Wyższe wynagrodzenie 

Pracodawcy płacą pracownikom płacę 

efektywnościową  (płacę powyżej poziomu 

równowagi), aby zmniejszyć skłonność 

pracowników do  bumelowania.   

Odroczone wynagrodzenie 

Firmy opóźniają wypłatę wynagrodzenia (np. 

premia roczna), aby zwiększyć kary za nadużycia. 
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Zarządzanie korporacjami 

 Rozdzielenie własności i zarządzania korporacjami 

powoduje pojawienie się problemu pryncypała-agenta: 

• pryncypałowie: udziałowcy płacą menedżerom za 

maksymalizację zysków firmy. 

• agenci:  managerowie, którzy mogą chcieć 

realizować własne cele. 

• Udziałowcy zatrudniają radę nadzorczą w celu 

kontroli menedżerów, tworząc zachęty, aby 

menedżerowie realizowali cele firmy, a nie własne.  

 Menedżerowie korporacji czasami nawet lądują w 

więzieniu za nadużycie zaufania akcjonariuszy. 
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Negatywna selekcja pojawia się, kiedy sprzedający 

wie więcej o sprzedawanym produkcie niż kupujący. 

Przykład 1: Rynek samochodów używanych 

• Sprzedawca wie więcej o sprzedawanym samochodzie 

niż kupujący.  

• Właściciele „gratów” chętniej wystawią swoje 

samochody na sprzedaż. 

• Więc, kupujący prawdopodobnie będą unikali rynku 

samochodów używanych.  

• Właściciele dobrych samochodów, wiedząc, że nie 

otrzymają za auto dobrej ceny, często nawet nie będą 

próbowali jego sprzedaży. 

Ukryte właściwości i negatywna selekcja 
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Ukryte właściwości i negatywna selekcja 

Przykład 2: Ubezpieczenie 

• Nabywcy ubezpieczenia zdrowotnego znają lepiej swój 

stan zdrowia niż firmy ubezpieczeniowe.  

• Ludzie z problemami zdrowotnymi mają większą 

zachętę do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.   

• Więc, ceny polis odzwierciedlają koszty osoby bardziej 

chorej- niż- przeciętna.  

• Ceny te odstraszają zdrowych ludzi od wykupienia 

ubezpieczenia.   

W obu przypadkach asymetria informacji powoduje, że 

potencjalnie wzajemnie korzystne transakcje nie zostaną 

zawarte.   
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Odpowiedź rynku na asymetrię informacji 

Sygnalizacja:  to działanie prowadzone przez stronę 

lepiej poinformowaną, którego celem jest przekazanie 

informacji stronie gorzej poinformowanej. 

• Ludzie sprzedający dobry używany samochód pokazują 

wszystkie rachunki za naprawy samochodu.  

• Dilerzy oferują gwarancję na używane auta.  

• Firmy wydają ogromne pieniądze na reklamę, aby 

zasygnalizować klientom jakość produktu.  

• Pracownicy wysoko wykształceni otrzymują dyplom 

studiów i sygnalizują ten fakt pracodawcom.   
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Odpowiedź rynku na asymetrię informacji 

Odsiew (screening): to działanie strony gorzej 

poinformowanej zmuszające stronę lepiej 

poinformowaną do ujawnienia informacji.  

• Firmy ubezpieczeniowe wymagają wyników badań 

medycznych przed sprzedażą ubezpieczenia.   

• Nabywcy używanych aut mogą zażądać opinii 

niezależnego mechanika. 

• Firmy ubezpieczające samochody pobierają niższe 

składki od kierowców którzy są gotowi zaakceptować 

większy udział własny w wypadku wystąpienia szkody - 

prawdopodobnie są to kierowcy, którzy jeżdżą 

bezpieczniej. 
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Asymetria informacji a polityka państwa 

 Asymetria informacji może sprawiać, że rynek alokuje 

swoje zasoby w sposób nieefektywny.   

 Ale, polityka państwa nie zawsze poprawia działanie 

rynku. 

 Rynki prywatne czasem radzą sobie z tym problemem 

używając sygnalizacji lub odsiewu.  

• Rząd rzadko posiada więcej informacji niż podmioty 

prywatne. 

• Rząd nie jest instytucją idealną. 

 Jeden ze sposobów w jaki państwo może wspomóc 

rynek: obowiązkowe ubezpieczenia np. emerytalne, 

zdrowotne. 

A C T I V E  L E A R N I N G  1:    

Asymetria informacji 

Dla każdej poniższej sytuacji,  

• Określ, czy problem jest pokusą nadużycia, 

czy negatywną selekcją 

• Wyjaśnij, jak zmniejszono problem 
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A. Firma Aperion Audio sprzedaje zestawy kina 

domowego w internecie i oferuje zwrot 

kosztów (włączając koszty dostawy), kiedy 

klient nie jest zadowolony z zakupu.   

B.  Wynajmujący mieszkania nakładają depozyt 

na najemców. 

A C T I V E  L E A R N I N G  1A:    

Odpowiedzi 
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Firma Aperion Audio sprzedaje zestawy kina domowego w 

internecie i oferuje zwrot kosztów (włączając koszty 

dostawy), kiedy klient nie jest zadowolony z zakupu.  
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A C T I V E  L E A R N I N G  1B:    

Odpowiedzi 
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Wynajmujący mieszkania nakładają depozyt na 

najemców. 
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 Ludzie nie zawsze zachowują się racjonalnie.   

 Ludziom zależy na sprawiedliwości.  

 Ludzie mogą podejmować odmienne decyzje w 

zależności od horyzontu czasowego.  

Odchylenia od standardowego 
modelu ekonomicznego 
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Ekonomia behawioralna 

 Ekonomia behawioralna: nowa dziedzina ekonomii, w 

której ekonomiści uwzględniają podstawowe ustalenia 

psychologów. 

 Ludzie nie zawsze są tak racjonalni jak przewidują 

podstawowe modele ekonomiczne.   

 Herbert Simon postrzegał ludzi jako jednostki 

poszukujące zadowalającego rozwiązania. Ludzie, 

których wybory są „wystarczająco dobre”, a nie 

optymalne, satysfakcjonaliści.   

 Inni ekonomiści sugerują, że ludzie są zaledwie „bliscy 

racjonalności”, albo charakteryzują się „ ograniczoną 

racjonalnością”. Przykładowe ograniczenia 

racjonalności. 
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Ludzie nie zawsze są racjonalni 

Rachunkowość mentalna: Utrzymywanie 

mentalnych kont oszczędnościowych (na wakacje, 

emeryturę, tzw. sytuacje awaryjne). Aktywa są 

trzymane w mentalnych „koszykach”. Koszyki mają 

hierarchię, np. nie ruszamy środków z „konta”, 

które przeznaczyliście na emeryturę. Mówiąc 

inaczej, grupujemy (klasyfikujemy) pewne kwoty 

pieniędzy na takich mentalnych kontach, między 

którymi nie „przelewamy” sobie pieniędzy. Może to 

skutkować oszczędnościami i zadłużeniem na 

karcie kredytowej. 
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Ludzie nie zawsze są racjonalni 

Owczy pęd. Dwie możliwe przyczyny.  

• konformizm społeczny wynikający z pragnienia 

przynależności,  

• Przekonanie, że „skoro tylu ludzi tak postępuje, to 

nie mogą się mylić” 
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Ludzie nie zawsze są racjonalni 

Teoria perspektywy: ludzie przypisują różne 

wartości zyskom i stratom w zależności od punktu 

odniesienia.  



8 

21 

Teoria perspektywy 

Ludzie są bardziej skorzy podjąć ryzyko, kiedy wynik oceniają 

jako …….. względem postawionego punktu odniesienia. Jeżeli 

natomiast wynik odczuwalny będzie jako ……… to wykażą się 

awersją do ryzyka i zdecydują się na niewielką, ale za to 

pewną …………, niż ……….., który jest niepewny.  

Wariant A Wariant B 

Wybór 

respondent

ów 

1. 50% szansa na wygranie 1000 £ wygrana w wysokości 500£ 

2. 50% szansa na stratę 1000£ strata w wysokości 500£ 

3. 0,1% szansa na wygranie 5000£ wygrana w wysokości 5£ 

4. 0,1% szansa na stratę 5000£ strata w wysokości 5£ 
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Ludzie nie zawsze są racjonalni 

Efekt posiadania: rzecz ma różną wartość dla 

właściciela niż taka sama rzecz należąca do kogoś 

innego. 

Przykład: Przeprowadzono dwa eksperymenty, w jednym 

podmioty dostały kubek do kawy, a następnie oceniły za ile 

gotowe są go sprzedać. W drugim podmioty nie dostały kubka, 

natomiast oceniły za ile gotowe są go kupić. Ponieważ obie 

grupy zostały wybrane losowo cena kubka powinna być mniej 

więcej taka sama. Niemniej medianowa cena sprzedawanego 

kubka wyniosła …….., natomiast kupowanego ……. 
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Na wybory ludzi czasem bardziej wpływa ich 

poczucie sprawiedliwości niż ich interesowność. 

Przykład:  gra w ultimatum 

Zasady 

• Dwóch nieznających się graczy może podzielić 

się nagrodą  $100. 

• Gracz A decyduje, jaką część nagrody dać 

graczowi B.   

• B musi zaakceptować podział, albo żaden z nich 

nie dostaje nic.   

Ludziom zależy na sprawiedliwości 
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Ludziom zależy na sprawiedliwości 

Przewidywany wynik, jeśli obaj gracze są racjonalni 

• A zaproponuje podział ……. zaś B ……………., 

ponieważ ……………………..   

Rzeczywisty wynik badań przeprowadzonych na 

ludziach 

• B zazwyczaj odrzuca podziały ….. uważając je za bardzo 

niesprawiedliwe.   

• Oczekując tego, A zwykle proponuje oddanie  

…………... graczowi B.  

• B nadal uważa ten podział za niesprawiedliwy, ale nie na 

tyle, aby warto było tracić …………., więc B ………….  
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Ludziom zależy na sprawiedliwości 

 Wyniki gry w ultimatum mają zastosowanie w 

innych sytuacjach. 

 Przykłady:   

Firma może płacić wyższe pensje w latach 

nadwyżki finansowej, aby zachowywać się 

uczciwie, albo żeby uniknąć bycia postrzeganą 

jako nieuczciwą w oczach pracowników (i 

ryzykować odwetu ze strony pracowników). 

26 

Ludzie podejmują niekonsekwentne 
(niespójne czasowo) decyzje 

 Ludzie mają tendencję do odbierania 

natychmiastowej gratyfikacji, mimo, że gratyfikacja 

byłaby większa w dłuższym okresie czasu.   

 Wynik: ludzie nie wypełniają planów, które 

wymagają wysiłku, powodują dyskomfort itd. np. 

ludzie oszczędzają mniej niż planują. 

 Aby pomóc sobie w realizacji planów, ludzie szukają 

sposobów, które mają im pomóc w osiągnięciu 

zamierzonych celów. 

• np. pracownik ma odkładane na konto emertyalne 

pieniądze jeszcze zanim je zobaczy. 



10 

27 

Ludzie podejmują niekonsekwentne 
(niespójne czasowo) decyzje 

Co byś wybrał: 

1. Poświęcić 50 minut na wykonanie nudnej pracy 

dziś. 

2. Poświęcić 60 minut na wykonanie nudnej pracy 

jutro.  
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Ludzie podejmują niekonsekwentne 
(niespójne czasowo) decyzje 

Co byś wybrał: 

1. Poświęcić 50 minut na wykonanie nudnej pracy za 

90 dni. 

2. Poświęcić 60 minut na wykonanie nudnej pracy za 

91 dni.  
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Wnioski 

Przypomnij sobie dwie z 10 Zasad: 

Rynki stanowią zwykle dobrą formą organizacji 

aktywności gospodarczej. 

Niekiedy państwo może usprawnić funkcjonowanie 

rynku.   

Badania z pogranicza mikroekonomii  ilustrują pewne 

zastrzeżenia wychodzące z tych zasad:  

• Wyniki rynku nie są najlepsze, gdy informacja jest 

asymetryczna. 

• Konsumenci nie zawsze są racjonalni. 
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PODSUMOWANIE 

 Przy przeprowadzaniu wielu transakcji, informacja 

jest asymetryczna. Kiedy występują ukryte 

działania, pryncypałowie mogą obawiać się, że 

agenci cierpią z powodu problemu pokusy 

nadużycia. Kiedy występują ukryte właściwości, 

sprzedający mogą obawiać się problemu 

negatywnej selekcji wśród kupujących.   

 Rynki prywatne czasami radzą sobie z asymetrią 

informacji używając sygnalizacji i badania.   
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PODSUMOWANIE 

 W przeciwieństwie do zachowań ludzkich 

zakładanych w tradycyjnych modelach 

ekonomicznych, ustalenia psychologów pokazują, że 

podejmowanie decyzji jest procesem bardziej 

złożonym.   

 Ludzie nie zawsze są racjonalni. Troszczą się o 

sprawiedliwość wyniku, nawet jeśli przyniesie im on 

szkodę. Ludzie mogą też podejmować 

niekonsekwentne decyzje, jeśli w grę wchodzi upływ 

czasu.   


