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DECYZJE NR 9/2008

W dniach 11-13 stycznia w Center for Neural Science (CNS), New York Universi-
ty, odbyła się konferencja pt. „Neuroeconomics: Decision Making and the Brain”. By-
ło to już dziewiąte sympozjum CNS, tym razem współorganizowane przez Center for
Neuroeconomics i Center for Experimintal Social Science na NYU oraz przez Socie-
ty for Neuroeconomics. Bardzo młoda, interdyscyplinarna i szybko rozwijająca się
dziedzina neuroekonomii stawia sobie za cel odnalezienie korelatów preferencji i wy-
borów ekonomicznych w aktywności poszczególnych obszarów mózgu. Podstawo-
wym obecnie narzędziem badawczym jest skanowanie mózgu (np. przy użyciu tech-
niki tzw. funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, fMRI) uczestnika eksperymentu
w trakcie podejmowania przez niego decyzji i obserwowania ich rezultatów. Propo-
nenci neuroekonomii, m.in. C. Camerer (Caltech), D. Laibson (Harvard) czy G. Lo-
ewenstein (Carnegie Mellon), twierdzą, że umożliwia ona bezpośrednią weryfikację
trafności niektórych modeli ekonomicznych. Przykładowo, McClure et al. (2004,
Science) identyfikują obszary mózgu reagujące wyłącznie na natychmiastową, a nie
opóźnioną w czasie wypłatę pieniężną. Sugeruje to trafność tzw. hipotezy dwóch sys-
temów, jednego z wyjaśnień często obserwowanego zjawiska (quasi) hiperbolicznego
dyskontowania, tj. tendencji do przeceniania natychmiastowej wypłaty (por. Laib-
son, 1997, QJE). Z kolei de Quervain et al. (2004, Science) dowiedli, że odwet na in-
nym uczestniku eksperymentu, który złamał społeczną normę, przynosi karzącemu
satysfakcję (obserwowaną jako aktywacja neuronów w regionie kresomózgowia zna-
nym jako grzbietowe prążkowie, ang. dorsal striatum), w zgodzie z modelem „altru-
istic punishment”. Z drugiej strony Gul i Pesendorfer twierdzą, że ekonomia z powo-
dzeniem może nadal traktować mózg jako „czarną skrzynkę”, a więc abstrahować
od konkretnych procesów podejmowania decyzji. Jeżeli np. reklama powoduje, że
konsument skupia uwagę na danym produkcie i w rezultacie częściej go kupuje, to
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ekonomistę będzie interesować jedynie związek pomiędzy nakładami na marketing
a popytem, a dokładny mechanizm tej zależności uzna za nieistotny.

Zagadnienie użyteczności neuroekonomii dla „głównego nurtu” ekonomii przewi-
jało się podczas konferencji wielokrotnie, najobszerniej zaś podjęte zostało w wystą-
pieniu Douglasa Bernheima (Stanford). Odwołując się do publikacji z Antonio Range-
lem, podkreślił on, że neuroekonomia ma znaczenie przede wszystkim dla ekonomii
normatywnej (pogląd ten wyraził także laureat Nagrody Nobla Vernon Smith, Geor-
ge Mason). Tradycyjnie, zakłada ona, że ludzie w zasadzie wybierają to, co dla nich
dobre, do tworzenia polityki społecznej czy gospodarczej wystarczą więc dane o kon-
kretnych wyborach konsumentów. Współczesna wiedza np. na temat uzależnień sta-
wia jednak ten sposób myślenia pod znakiem zapytania. Zrozumienie procesów za-
chodzących w ludzkim mózgu, np. działania narkotyków na receptory dopaminy, mo-
że nam pomóc stwierdzić, które spośród wzajemnie sprzecznych wyborów winny być
brane pod uwagę przy ocenianiu dobrobytu danej osoby, a które pominięte. Neuro-
ekonomia może także okazać się użyteczna, gdy bezpośrednie dane o wyborach są
niedostępne lub bardzo kosztowne do zdobycia. 

Ernst Fehr (Universität Zurich) podsumował badania wskazujące, że satysfakcja
z interakcji społecznej (np. z korzystnej współpracy lub skarcenia odstępstwa od nor-
my) jest reprezentowana w mózgu w sposób bardzo podobny do przyjemności płyną-
cej np. z zysku finansowego. Dowodził także, że dane o aktywności neuronów w jed-
nym zadaniu pozwalają przewidzieć wybory dokonywane w innym. Dla przykładu,
jak wskazywał w swym referacie William Harbaugh, aktywacja brzusznego prążko-
wia (ventral striatum) mierzona podczas biernej obserwacji transferu pieniężnego dla
potrzebującej osoby koreluje z decyzją o udzieleniu wsparcia samemu. Zrozumienie
procesów rządzących rozumowaniami etycznymi pozwala dziś naukowcom w spo-
sób kontrolowany czasowo zmieniać preferencje w prostych grach. Przykładowo,
Koch et al. (2007, Science) wykazali, że przez elektryczną stymulację części grzbie-
towo-bocznej przedniego płata mózgowego (dlPFC) można zwiększyć częstość ak-
ceptacji w tzw. Ultimatum Game. 

Russell Poldrack (UCLA) prezentował wyniki identyfikacji neuronowych korela-
tów poszczególnych składników teorii perspektywy (prospect theory). David Laibson
przedstawił nowe badania nad dwoma (wieloma) systemami podejmowania decyzji,
których istnienie prowadzić może do niewykładniczego dyskontowania, a co za tym
idzie systematycznych zmian preferencji (temporal inconsistency). Colin Camerer mó-
wił o analizie poziomów rozumowania strategicznego w grach, a Antonio Rangel
(Caltech) o agregacji informacji w wyborach konsumenckich. 

Kilka referatów poświęcono studiom nad zwierzętami wskazującymi, że niektóre
zachowania ludzkich uczestników eksperymentów mogą być, w sensie ewolucyjnym,
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mniej „zaawansowane” niż sądzono. Laurie Santos (Yale) dowiodła, że małpki kapu-
cynki charakteryzuje dobrze znany z ekonomii eksperymentalnej „endowment effect”,
tj. wzrost wartości dobra z samego tytułu jego aktualnego posiadania (Chen et
al. 2006, J. Pub. Eco.). Sarah Brosnan (Georgia State) przedstawiła wyniki badań
wskazujące, że kapucynki prezentują podobną do ludzkiej negatywną reakcję na nie-
równość, odmawiając interakcji z eksperymentatorem, gdy inna małpa za to samo za-
danie nagradzana jest hojniej (por. Brosnan i de Waal, 2003, Nature). Z drugiej stro-
ny, Joan Silk (UCLA) wykazała, że szympansy nie wykazują często obserwowanego
u ludzkich uczestników eksperymentu altruizmu, tj. nie są skłonne do bezinteresow-
nej pomocy innym, niespokrewnionym członkom stada.

Bodaj najszerzej dyskutowano wystąpienia Andrew Caplina oraz Paula Glimchera
(obaj NYU). Pierwszy z nich przedstawił aksjomatyczne podejście do neuroekonomii
(stworzone wraz z Markiem Deanem), stwarzające szeroko zakrojony projekt badań
nad systemem dopaminergicznym jako podstawowym obszarem reprezentującym
oczekiwanie i doświadczenie „nagród”. Z kolei P. Glimcher referował badania (Kable
i Glimcher, 2007 Nature Neurosc.) identyfikujące brzuszne prążkowie i tylną część za-
krętu obręczy (posterior cingulate cortex) jako obszary wykazujące aktywność liniowo
skorelowaną z wyestymowaną dla danego uczestnika eksperymentu użytecznością
w zadaniu wyboru pomiędzy wypłatami pieniężnymi dostarczanymi w różnych punk-
tach czasu (time preference). Wyniki takie sugerują, że ekonomiczne pojęcie użytecz-
ności może mieć swoją bezpośrednią reprezentację w mózgu, a nie tylko być użytecz-
ne na zasadzie konstrukcji „jak gdyby” („as if”). 

Konferencja, uroczyście otwierana przez rektora NYU Johna Sextona, zgromadziła
blisko 30 prelegentów – znakomitych przedstawicieli dziedziny – oraz ponad dwustu
uczestników i była jednym z najważniejszych wydarzeń tego typu w ostatnich latach. Pe-
łen program zobaczyć można pod adresem http://www.cns.nyu.edu/events/sympo-
sia/sympo2008, a pisemna wersja części referatów znajdzie się w przygotowywanym
obecnie do druku pierwszym obszernym zbiorze wyników z dziedziny neuroekonomii pt.
„Neuroeconomics. Decision Making and the Brain” redagowanym przez P. Glimchera.
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