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Περίληψη 

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των γνωσιακών επιρροών στο 

νεοκλασικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, δηλαδή την θεωρία προσδοκώμενης χρησιμότητας 

καθώς και η διερεύνηση του κατά πόσο αυτό  αντιπροσωπεύει τις αποφάσεις των ατόμων.  

Συγκεκριμένα, αφού γίνεται μια παρουσίαση της θεωρίας και των αξιωμάτων της, 

παρουσιάζονται οι κυριότερες κριτικές από θεωρητικούς της γνωσιακής επιστήμης που 

επηρέασαν την θεωρία οικονομικής ορθολογικότητας καθώς και οι εναλλακτικές θεωρίες 

που πρότειναν: το παράδοξο του Allais, η περιορισμένη ορθολογικότητα του Simon και οι 

έρευνες των Kahneman & Tversky. Ακόμα, παρουσιάζονται κάποιες νεότερες προσεγγίσεις 

όσον αφορά την ορθολογικότητα των ατόμων, όπως οι ευρετικές μέθοδοι των Todd & 

Gigerenzer και οι συγκινήσεις στο πεδίο λήψης αποφάσεων.  Το συμπέρασμα από αυτή την 

μελέτη είναι πως το νεοκλασικό μοντέλο δεν καταφέρνει να περιγράψει τις αποφάσεις των 

ατόμων στην καθημερινή τους ζωή, παραμένει όμως το πιο έγκυρο μοντέλο σε κανονιστικό 

και προβλεπτικό πλαίσιο. 

 

Λέξεις – κλειδιά: οικονομική ορθολογικότητα, περιορισμένη ορθολογικότητα, κανονιστική 

και περιγραφική θεωρία, γνωσιακή επιστήμη. 
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Το πεδίο της λήψης αποφάσεων (Decision Theory) ασχολείται με τους τρόπους 

που τα άτομα προβαίνουνε σε πράξεις, επιλέγουν τρόπους δράσης ή τουλάχιστον 

πώς θα έπρεπε ορθολογικά να τους επιλέγουν. Με λίγα λόγια, περιγράφει κι εξηγεί τις 

ανθρώπινες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εκτιμά την ορθολογικότητα αυτών 

καθώς και το αποτέλεσμα των πράξεων. Σύμφωνα με τον Simon, η ορθολογικότητα 

αναφέρεται στην καταλληλότητα των επιλεχθέντων τρόπων δράσης σε σχέση με τους 

στόχους στους οποίους κατευθύνονται (σελ. 567, Simon, 2003). 

Το αντικείμενο της λήψης αποφάσεων δεν είναι πολύ ενοποιημένο, καθώς 

υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μάλιστα από διάφορους 

κλάδους. Παρόλο που ξεκάθαρα τώρα αποτελεί ένα ξεχωριστό ακαδημαϊκό 

αντικείμενο μελέτης, η λήψη αποφάσεων έχει αντιπροσωπευθεί από ερευνητές 

οικονομολόγους, στατιστικολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και πολιτικούς 

επιστήμονες καθώς και φιλοσόφους. Καθένας από αυτούς χρησιμοποιεί διαφορετικές 

μεθόδους έρευνας και εργαλεία, με τελικό σκοπό, όμως, την επίλυση των ίδιων 

προβλημάτων.    

Η λήψη αποφάσεων περιγράφεται από κανονιστικές (normative) αλλά και 

περιγραφικές (descriptive) θεωρίες. Μια κανονιστική θεωρία αποφάσεων είναι μια 

θεωρία που ορίζει το πώς πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις και κάνει προβλέψεις 

για το μέλλον, ενώ μια περιγραφική θεωρία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

παίρνονται στην πραγματικότητα οι αποφάσεις. 

1. Από την πρώτη περίοδο ύπαρξης της λήψης αποφάσεων ως ξεχωριστό 

αντικείμενο, τη δεκαετία του 1950, το στοιχείο που την χαρακτήριζε ήταν ο 

καταλυτικός ρόλος της κανονιστικής θεωρίας ορθολογικής επιλογής και η 

αποφυγή συναισθηματικών και κοινωνικών παραγόντων (σελ. 142, 

Kahneman, 1991). Για πολλά χρόνια, επικρατούσε η άποψη πως η λήψη 

αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας πρέπει να περιγράφεται από 

ένα ενιαίο μοντέλο που να είναι ταυτόχρονα κανονιστικό αλλά και περιγραφικό. 

Το πιο γνωστό μοντέλο που κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση είναι το 

νεοκλασικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, δηλαδή η θεωρία προσδοκώμενης 

χρησιμότητας, το οποίο αποτελεί αναμφίβολα μέχρι και σήμερα το κυρίαρχο 

θεωρητικό πλαίσιο στο πεδίο λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας 

παρά τις κριτικές που του έχουν ασκηθεί κατά καιρούς. Αποκλίσεις που 

παραβιάζανε αυτό το μοντέλο σε πραγματικές αποφάσεις θεωρούνταν ως 

ανωμαλίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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Με την έκρηξη της γνωσιακής επανάστασης την δεκαετία του 1950 και σε 

συνδυασμό με τα εμπειρικά αποτελέσματα που έδειχναν αποκλίσεις στις πραγματικές 

επιλογές των ατόμων από τις προβλεπόμενες, το νεοκλασικό μοντέλο τέθηκε σε 

μεγάλη αμφισβήτηση και άρχισαν να αναπτύσσονται εναλλακτικές θεωρίες, χωρίς 

βέβαια ποτέ να εκθρονιστεί εντελώς. Πλήθος αυτών των θεωριών προσανατολίστηκε 

στην περιγραφή της πραγματικής συμπεριφοράς των ατόμων στην οικονομική τους 

ζωή κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας εγκαινιάζοντας έτσι έναν νέο κλάδο, τα 

συμπεριφορικά οικονομικά (Behavioral Economics). 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσπαθήσει να θέσει ερωτήματα όπως το 

αν το νεοκλασικό μοντέλο ορθολογικής επιλογής είναι πραγματικά έγκυρο. Αν 

καταφέρνει να περιγράψει και να προβλέψει τη συμπεριφορά των οικονομικών 

ατόμων στην οικονομική αγορά αλλά και στα υπόλοιπα πλαίσια της καθημερινής τους 

ζωής όπως αυτό της εργασίας, της πολιτικής ή ακόμα και του γάμου. Ακόμη, 

προσπαθεί να δώσει απάντηση σε ερωτήματα όπως το αν τα άτομα δρουν πράγματι 

με ορθολογικό τρόπο όταν λαμβάνουν τις αποφάσεις τους.  

Η εργασία είναι δομημένη ως εξής: Το 1ο κεφάλαιο περιγράφει το νεοκλασικό 

μοντέλο ορθολογικής επιλογής περιλαμβάνοντας μια ιστορική αναδρομή και την 

παρουσίαση της θεωρίας καθώς και των αξιωμάτων της. Στο 2ο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το «παράδοξο του Allais», ένα πρόβλημα επιλογής με το οποίο 

αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά ένα από τα πιο βασικά αξιώματα του νεοκλασικού 

μοντέλου. Το 3ο κεφάλαιο ασχολείται με τον Herbert Simon και την θεωρία του για την 

περιορισμένη ορθολογικότητα του ανθρώπινου νου καθώς και την παρουσίαση της 

εναλλακτικής του θεωρίας, το κριτήριο ικανοποιησιμότητας. Στο 4ο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται σημαντικά ευρήματα του κλάδου των συμπεριφορικών οικονομικών 

που αποκλίνουν από τις προβλέψεις του νεοκλασικού μοντέλου και αναπτύσσεται η 

πιθανολογική θεωρία, ένα περιγραφικό μοντέλο των Kahneman & Tversky. Στη 

συνέχεια δίνονται εφαρμογές της πιθανολογικής θεωρίας σε ζητήματα της 

καθημερινής ζωής όπως και η κριτική που έχει δεχτεί από νεότερους ερευνητές όπως 

οι Gigerenzer & Todd. Το 5ο κεφάλαιο εξετάζει το ρόλο του συναισθήματος στην λήψη 

αποφάσεων, ένα σχετικά καινούριο πεδίο έρευνας. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

και σχόλια παρατίθενται στον Επίλογο.  

 

1. Το νεοκλασικό μοντέλο στην λήψη αποφάσεων – Θεωρία 

Προσδοκώμενης χρησιμότητας 
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1.1 Ιστορική αναδρομή 

 Η ορθολογικότητα και η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας στο πεδίο της λήψης 

αποφάσεων πηγάζει για πρώτη φορά από τον ωφελιμισμό του Bentham.  

«Σκοπός των πράξεων μας πρέπει να είναι η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν 

ωφέλεια για το μεγαλύτερο κατά το δυνατόν αριθμό ατόμων» (σελ. 793, 

Zavirovski, 2008).    

Ο θεμέλιος λίθος στη θεωρία του Bentham είναι η «αρχή της μέγιστης ευτυχίας» 

(Greatest Happiness Principle), που προϋποθέτει ότι η χρησιμότητα είναι μετρήσιμη 

και μπορεί να μετρηθεί σύμφωνα με την διάρκειά της, την ένταση, την βεβαιότητα 

κ.λ.π. Σύμφωνα με τον Bentham, η συνολική χρησιμότητα αποτελείται από το 

άθροισμα όλων των ατομικών χρησιμοτήτων (σελ. 36,  Drakopoulos, 1989). 

Η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, όμως, άρχισε να προσλαμβάνει τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει μέχρι και σήμερα στην οικονομική ανάλυση, στις 

εργασίες της πρώτης γενιάς της Οριακής Σχολής, δηλαδή τους Jevons, Edgeworth, 

Walras, Menger. Στην δουλειά αυτών, είναι ενσωματωμένα στοιχεία ψυχολογικών 

θεωριών όπως των Fechner G., Weber E., Wundt W. που αφορούν συνδέσεις 

ανάμεσα στην αίσθηση, το ερέθισμα και την ανταπόκριση (σελ. 738, Sent, 2004). Για 

τον Jevons, το πρόβλημα της οικονομικής επιστήμης είναι η μεγιστοποίηση της 

άνεσης και της ευχαρίστησης. Ο Jevons αντιλαμβάνεται την οικονομική 

ορθολογικότητα με βάση τον ωφελιμισμό και τους ηδονιστικούς όρους του Bentham, 

σε συνδυασμό με το μαθηματικό φορμαλισμό. Σύμφωνα με αυτόν, μια επιλογή 

ανάμεσα σε εναλλακτικές είναι ορθολογική αν οι προσωπικές προτιμήσεις κρατούν 

την μέγιστη ισορροπία της ευχαρίστησης, η οποία καθορίζει την ευτυχία (σελ. 801, 

Zafirovski, 2008). Κατ’ αυτόν, πρέπει κανείς να ξεκινήσει με μια θεωρία ψυχολογίας 

στην οποία ενσωματώνονται όλες οι πηγές ευχαρίστησης και πόνου σε μια διάσταση 

χρησιμότητας (utility) και στην οποία όλες οι επιθυμίες μπορούν να αναχθούν σε μια 

επιθυμία μεγιστοποίησης της χρησιμότητας. Σαν λογικό επακόλουθο ότι οι επιθυμίες 

είναι πλήρεις και μεταβατικές και οδηγούν σε μια εσωτερικά συνεπή και αποφασιστική 

θεωρία λειτουργικής ορθολογικής επιλογής (σελ. 754, Sugden, 1991). 

Ο Edgeworth, ακολουθώντας τους Bentham και Jevons, υποστηρίζει πως 

σκοπός μιας ορθολογικής πράξης είναι η συσσώρευση της ευχαρίστησης (σελ. 802, 

Zavirovski, 2008). Ο Walras, επίσης, αντιλαμβάνεται την ορθολογικότητα με 
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ωφελιμιστικούς όρους, που κυβερνάται από το μείγμα των αρχών της χρησιμότητας 

και της σπανιότητας. Τέλος, ο Menger ορίζει την ορθολογικότητα σε όρους μιας 

οικονομίας προσπαθειών, που υπαγορεύεται από την σπανιότητα και την οριακή 

χρησιμότητα των αγαθών. Κατ’ αυτόν, οι ορθολογικές πράξεις εκδηλώνονται κυρίως 

με την αναζήτηση οικονομικών αγαθών ενώ θεωρεί τον υλικό πλούτο την πιο 

ενστικτώδη ανθρώπινη παρόρμηση (σελ. 801, Zavirovski, 2008).    

Η ιδέα για την χρήση, όμως, της οριακής χρησιμότητας, δηλαδή ο θεμέλιος λίθος 

της θεωρίας προσδοκώμενης  χρησιμότητας, είχε εισαχθεί πολύ νωρίτερα, από τον 

Daniel Bernoulli, το 1738, στο ευρύτερο φάσμα της επιλογής κάτω από συνθήκες 

κινδύνου. Προσπαθώντας να δώσει μια λύση στο παράδοξο του St. Petersburg, 

προτείνει να μη χρησιμοποιείται η αντικειμενική αξία του παιγνίου αλλά η 

υποκειμενική, δηλαδή η χρησιμότητα. Το παράδοξο του St. Petersburg αφορά ένα 

πολύ γνωστό παιχνίδι στο οποίο ένα κέρμα δύο όψεων ρίχνεται όσες φορές χρειαστεί 

μέχρι να τύχει για πρώτη φορά «κορώνα». Η απόσβεση για το παιχνίδι εξαρτάται από 

το πόσες φορές θα τύχουν «γράμματα» μέχρι την εκπλήρωση του στόχου (να 

πετύχουμε «κορώνα»). Το ζήτημα που εξετάζεται είναι η αιτιολόγηση του γιατί τα 

οικονομικά άτομα είναι διατεθειμένα να πληρώσουν ένα πολύ μικρό χρηματικό ποσό 

για ένα παιχνίδι με μεγάλη μαθηματική ακρίβεια. Ο Bernoulli καταλήγει πως τα άτομα 

τείνουν να μεγιστοποιούν την προσδοκώμενη χρησιμότητα τους και όχι τόσο την 

προσδοκώμενη χρηματική αξία (σελ. 530-531, Schoemaker, 1982). 

«Η αξία ενός αντικειμένου δε πρέπει να βασίζεται στην τιμή του, αλλά στην 

χρησιμότητα που αποφέρει. Η τιμή ενός αντικειμένου εξαρτάται μόνο από 

το ίδιο το αντικείμενο και είναι ισόποση για τον καθένα. Η χρησιμότητα, 

όμως, εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες του ατόμου που κάνει 

την εκτίμηση. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κέρδος χιλίων δουκάτων 

είναι πολύ πιο σημαντικό για έναν άπορο απ ότι για έναν πλούσιο, 

παρόλο που και οι δυο κερδίζουνε το ίδιο ποσό» (σελ. 4, Heukelom, 
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2006). 

 

Όπως φαίνεται και από την γραφική απεικόνιση (σελ. 4, Heukelom, 2006), ο 

Bernoulli ορίζει την χρησιμότητα ως μια οριακά αυξανόμενη συνάρτηση του πλούτου, 

όπου ο πλούτος καθορίζεται ως η χρηματική αξία όλων των αντικειμένων που κατέχει 

το άτομο συν τις δυνατότητές του να κερδίσει επιπλέον χρήμα Σύμφωνα με τον 

Bernoulli, η αντίληψη της προσδοκώμενης χρησιμότητας, αναλύει την εκτίμηση ενός 

ριψοκίνδυνου εγχειρήματος ως το σύνολο των χρησιμοτήτων από τα αποτελέσματα, 

σταθμισμένα από τις πιθανότητες πραγματοποίησής τους. Δεν αναφέρεται, όμως, στο 

πώς μπορεί να μετρηθεί η χρησιμότητα, γι’ αυτό το λόγο η θεωρία του παραμένει 

κυρίως ένα περιγραφικό μοντέλο και όχι κανονιστικό (σελ. 531,  Schoemaker, 1982). 

Το 1921, ο Frank H. Knight διαχωρίζει τους όρους ρίσκο (risk) και αβεβαιότητα 

(uncertainty), προσδιορίζοντας το ρίσκο ως μια απόφαση σε καταστάσεις στις οποίες 

οι πιθανότητες είναι αντικειμενικές ή δεδομένες, όπως για παράδειγμα η εκτόξευση 

ενός κέρματος ή η περιστροφή μιας ρουλέτας. Από την άλλη, η αβεβαιότητα 

αναφέρεται σε καταστάσεις, στις οποίες οι πιθανότητες είναι υποκειμενικές, όπως η 

απόφαση για επενδύσεις. Στην ερμηνεία του Knight, το «ρίσκο» αναφέρεται σε 

καταστάσεις στις οποίες ο λήπτης αποφάσεων μπορεί να εφαρμόσει μαθηματικές 

πιθανότητες στην τυχαιότητα την οποία αντιμετωπίζει, σε αντίθεση με την 

«αβεβαιότητα» η οποία αναφέρεται σε καταστάσεις όπου η τυχαιότητα δε μπορεί να 

εκφραστεί σε όρους συγκεκριμένων μαθηματικών πιθανοτήτων (σελ. 399, Wu, Zhang 

& Gonzalez, 2004).  
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Η δουλειά του Ramsey, το 1930 εισάγει την χρήση των υποκειμενικών 

πιθανοτήτων στην θεωρία προσδοκώμενης χρησιμότητας και δείχνει ότι η 

υποκειμενική πιθανότητα θα μπορούσε να προσδιοριστεί με όρους επιλογών σε 

παίγνια. Η θεωρία προσδοκώμενης χρησιμότητας σε συνδυασμό με υποκειμενικές 

χρησιμότητες και υποκειμενικές πιθανότητες αποτελούν την Bayesian (Μπεϋνσιανή) 

θεωρία αποφάσεων. 

Το 1944, οι Von Neumann και Oskar Morgenstern, εκδίδοντας το βιβλίο «Theory 

of games and Economic Behavior» ενσωματώνουν για πρώτη φορά τους όρους του 

ρίσκου και της αβεβαιότητας στην οικονομική θεωρία. Επανερμηνεύοντας την θεωρία 

του D. Bernoulli, παρουσιάζουν την αξιωματικοποίηση της θεωρίας προσδοκώμενης 

χρησιμότητας (EUT) σε συνθήκες αβεβαιότητας. Σύμφωνα με αυτούς, το κριτήριο 

ορθολογικής λήψης αποφάσεων είναι η μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης 

χρησιμότητας. Ως προσδοκώμενη χρησιμότητα μπορεί να εκφραστεί κάθε 

«φυσιολογική» σχέση επιλογής σχετικά με ένα περιορισμένο σύνολο συνθηκών.  

H θεωρία παιγνίων είναι μια επέκταση της θεωρίας αποφάσεων σε καταστάσεις 

στις οποίες υπάρχουν συνθήκες ενδογενούς αβεβαιότητας και η ορθολογική απόφαση 

βασίζεται και στη συμπεριφορά άλλων παικτών. Στο «Theory of games and Economic 

Behavior», οι Von Neumann και Oskar Morgenstern αποδεικνύουν πως μια 

στρατηγική μαθηματικά θεμελιωμένη και συνεπής με τα αξιώματα της θεωρίας μπορεί 

να κερδίσει ορισμένα είδη παιγνίων και πως η οικονομική συμπεριφορά μπορεί να 

περιγραφεί σε όρους αυτών των στρατηγικών των παιγνίων (σελ. 119, Wright, 2007). 

«Αυτή η θεωρία παιγνίων στρατηγικής είναι το κατάλληλο εργαλείο για να 

κατασκευάσει κανείς μια θεωρία οικονομικής συμπεριφοράς. Κάποιος θα 

μπορούσε να παρεξηγήσει το σκοπό των συζητήσεών μας, ερμηνεύοντας 

τις ως την ανάδειξη μιας απλής αναλογίας μεταξύ τους. Ελπίζουμε να 

εδραιώσουμε ικανοποιητικά, αφού αναπτύξουμε κάποιους εύλογους 

σχηματισμούς, ότι τα τυπικά προβλήματα της οικονομικής συμπεριφοράς 

γίνονται πανομοιότυπα με τις μαθηματικές αρχές κατάλληλων παιγνίων 

στρατηγικής» (σελ. 6, Heukelom, 2006). 

Η βασική θεωρία των Von Neumann και Oskar Morgenstern χρησιμοποιεί 

αξιώματα για να υπονοήσει την ύπαρξη μιας γραμμικής συνάρτησης 

χρησιμότητας, η οποία εκφράζει τις προτιμήσεις των ατόμων. Τα 

αξιώματα περιέχουν έκδηλα ή εννοούμενα κάθε ένα από τα εξής στοιχεία 

(σελ. 7,  Heukelom, 2006):  
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 Την υπόθεση της σειράς προτίμησης. Σε ένα σύνολο επιλογών υπάρχει πάντα 

μια σειρά προτίμησης. 

 Την υπόθεση της επιλογής σύμφωνα με την προτίμηση. Όταν το άτομο 

προτιμάει μια επιλογή σε σχέση με κάποια άλλη, επιλέγει αυτή. 

 Την υπόθεση της μεταβατικότητας. Η σειρά προτίμησης ανάμεσα στις 

επιλογές είναι συνεπής και οι επιλογές δεν αλληλοαναιρούνται μεταξύ τους. 

 Την υπόθεση της ανεξαρτησίας των εναλλακτικών. 

 Την υπόθεση της μη μεταβλητότητας. Η σχέση προτίμησης δεν αλλάζει με 

διαφορετική παρουσίαση των επιλογών, εφόσον οι παρουσιάσεις είναι λογικά 

ισοδύναμες. 

Η καινοτομία της χρήσης αξιωματικών μεθόδων και τα έργα των Frank P. 

Ramsey το 1926 και Bruno D. Finetti τις χρονιές 1931 και 1937, δίνουν το έναυσμα για 

τη μαθηματική θεμελίωση της θεωρίας, η οποία προέρχεται από τον Leonard J. 

Savage, στο κλασικό πλέον «Foundations of Statistics», το οποίο γράφτηκε το 1954. 

Ακόμη και σήμερα, όταν οι οικονομολόγοι νιώθουν υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουν 

τη χρήση αυτών των ιδεών, καταφεύγουν στο έργο αυτό. Ο Savage αντλεί την 

υπόθεση της προσδοκώμενης χρησιμότητας χωρίς να επιβάλλει αντικειμενικές 

πιθανότητες αλλά μάλλον επιτρέποντας υποκειμενικές πιθανότητες να καθοριστούν 

από κοινού. Στη θεωρία του, η υποκειμενική πιθανότητα, οι κανόνες του Bayes και η 

μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης χρησιμότητας προέρχονται από ένα περιεκτικό 

σύστημα αξιωμάτων. 

Ο Savage απασχολείται ιδιαίτερα με τις επιπτώσεις του συλλογισμού στη λήψη 

αποφάσεων και βρίσκει αναλογίες ανάμεσα στα αξιώματά του και τις αρχές της 

λογικής. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, η κύρια αξία της λογικής έγκειται στο ότι 

παρέχει κριτήρια για την ανίχνευση ασυμφωνιών στις πεποιθήσεις και στην άντληση 

νέων πεποιθήσεων από τις ήδη υπάρχουσες. Συνεπώς, ο Savage αντιμετωπίζει τη 

θεωρία του κατά κύριο λόγω σε κανονιστικό πλαίσιο, η οποία χρησιμεύει: 1) ως μια 

πρόβλεψη για τη συμπεριφορά των ανθρώπων ή των ζώων σε καταστάσεις 

αποφάσεων, 2) ως ένα είδος λογικού κριτηρίου της συνέπειας σε καταστάσεις 

αποφάσεων (σελ. 757, Sugden, 1991).  

Στη θεωρία του Savage, η δομή κάθε προβλήματος απόφασης αναλύεται σε 

καταστάσεις πραγμάτων, συνέπειες και διαθέσιμες ενέργειες. Μια κατάσταση 

πραγμάτων είναι μια πιθανή λίστα απαντήσεων σε ερωτήσεις που μπορεί να είναι 
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σχετικές με την απόφαση. H αβεβαιότητα αναπαριστάται από ένα σύνολο αμοιβαίων 

αποκλειστικών καταστάσεων πραγμάτων, όπου μία και μόνο μία από αυτές πρωτεύει. 

Οι διαθέσιμες ενέργειες είναι το σύνολο των πράξεων, από το οποίο τα οικονομικά 

άτομα κάνουνε μια επιλογή. Κάθε ενέργεια καθορίζεται από έναν κατάλογο 

συνεπειών, μία για κάθε πράξη. Οι συνέπειες αφορούν το τι μπορεί να συμβεί στο 

άτομο που λαμβάνει την απόφαση. Οι καταστάσεις των πραγμάτων, οι προτιμήσεις, οι 

ενέργειες και οι συνέπειές τους είναι πρωταρχικά στοιχεία στην δόκιμη θεωρία του 

Savage  (σελ. 307, Savage,1967). 

 

1.2 Παρουσίαση της θεωρίας 

Το κεντρικό σχήμα της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας είναι ο homo 

economicus, ένα άτομο που προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την χρησιμότητά του. Ο 

homo economicus είναι ένα ιδεατό κατασκεύασμα και αποτελεί ένα μοντέλο σύλληψης 

της ανθρώπινης δράσης που προσπαθεί να εξηγήσει την κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική συμπεριφορά του ατόμου. Είναι πλήρως ορθολογικός και αναζητά πάντα την 

ικανοποίηση των προτιμήσεών του. Οι πηγές της χρησιμότητάς του δεν είναι κατ’ 

ανάγκη εγωιστικές, αφού η χρησιμότητα των άλλων ατόμων υπεισέρχεται και στον 

υπολογισμό της δικής του, πρέπει όμως πάντα να εξασφαλίζεται πως ο  homo 

economicus ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Η λειτουργική, 

υπολογιστική συμπεριφορά σε συνάρτηση με την εκπλήρωση των ατομικών στόχων 

είναι η ουσία του homo economicus (σελ. 62, Weale, 1992).  

 Ως ορθολογικότητα προσδιορίζεται η επιλογή των πράξεων που ικανοποιεί 

καλύτερα τις ανάγκες ή επιθυμίες που παρακινούν το οικονομικό άτομο σε 

δράση. Η λογική υπεισέρχεται μόνο ως προς τη σταθερότητα των επιθυμιών 

και όχι ως προς το περιεχόμενο, καθώς αυτές είναι δέσμιες των 

συναισθημάτων (σελ. 4, Shaun Heap, 1992). Το οικονομικό άτομο οφείλει να 

είναι ικανό να συγκρίνει την ικανοποίηση που προσλαμβάνει από τις διάφορες 

επιλογές του και να τις ιεραρχεί σε μια μονοδιάστατη κλίμακα προτίμησης,  η 

οποία προσδιορίζει την δράση του. Το μέτρο σύγκρισης της ικανοποίησης 

αποτελεί την χρησιμότητα (utility) και συνεπώς το οικονομικό άτομο δρα με 

στόχο την μεγιστοποίησή της (σελ. 5, Shaun Heap, 1992).  

Για να είναι ένα άτομο ορθολογικό πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω αξιώματα της 

ορθολογικής θεωρίας αποφάσεων. Για την παρουσίαση των αξιωμάτων γίνεται η 

υπόθεση ότι υπάρχουν 3 επιλογές έστω Α, Β και Γ σε ένα σύνολο επιλογών Σ και το 
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οικονομικό άτομο πρέπει να επιλέξει αυτή που μεγιστοποιεί την χρησιμότητά του. Οι 

επιλογές αυτές μπορούν να αφορούν οτιδήποτε και συγκρίνονται με βάση διάφορα 

χαρακτηριστικά τους όπως για παράδειγμα η τιμή ή η ποιότητα όταν πρόκειται για ένα 

καταναλωτικό αγαθό. 

Η αναπαράσταση των αξιών ανάμεσα στις επιλογές γίνεται με τα μαθηματικά 

σύμβολα > (καλύτερο από), < (χειρότερο από), ≡ (ισοδύναμο με), ≥ (τουλάχιστον τόσο 

καλό όσο) και βασίζεται στους εξής κανόνες λογικής: 

 Η επιλογή Α είναι καλύτερη από την Β μόνο και μόνο αν η Α είναι τουλάχιστον 

όσο καλή είναι η Β, αλλά η Β δεν είναι τόσο καλή όσο η Α. 

 Η επιλογή Α είναι ισοδύναμη με την Β μόνο και μόνο αν η Α είναι τουλάχιστον 

όσο καλή είναι η Β και επίσης η Β είναι τόσο καλή όσο η Α. 

Τα αξιώματα της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας που καθορίζουνε έναν 

ορθολογικό λήπτη αποφάσεων είναι η πληρότητα (completeness) ή αλλιώς 

συγκρισιμότητα (comparability), η συνέπεια (invariance), η μεταβατικότητα 

(transitivity), το κλείσιμο (closure), η ανεξαρτησία (independence) και η συνέχεια 

(continuity).        

 Πληρότητα (completeness): Η πληρότητα εικάζει ότι ένα υποκείμενο έχει 

ξεκάθαρα προσδιορισμένες και πλήρεις προτιμήσεις και μπορεί να επιλέξει 

ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές. Δηλαδή, δεδομένης μιας οποιασδήποτε 

υποθετικής ή πραγματικής επιλογής, το άτομο οφείλει να έχει μια σταθερή 

προτίμηση. Αυτό συνεπάγεται πλήρη γνώση της κλίμακας των προσωπικών 

του χρησιμοτήτων για κάθε πιθανό σύνολο αποτελεσμάτων (σελ. 123, Wright, 

2007). 

Αξίωμα: Για κάθε επιλογή Α και Β σε ένα σύνολο επιλογών Σ, ισχύει πάντοτε 

είτε ότι η Α είναι καλύτερη από την Β, είτε η Β είναι καλύτερη από την Α, είτε 

είναι εξίσου καλές. Δεν υπάρχει δηλαδή «μη επιλογή» (σελ. 24, Baron, 2004).  

Για κάθε Α και Β είτε Α<Β, Α>Β ή Α=Β. 

 Συνέπεια (invariance): Η συνέπεια αποτελεί μια απαραίτητη συνθήκη για την 

ορθολογική θεωρία και ορίζει ότι διαφορετικές αναπαραστάσεις του ίδιου 

προβλήματος επιλογής θα πρέπει να αποφέρουν τις ίδιες προτιμήσεις. 

Δηλαδή, η προτίμηση ανάμεσα σε δύο επιλογές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη 

από την περιγραφή τους (σελ. 253, Tversky & Kahneman, 1986). 
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 Μεταβατικότητα (transitivity): Η αρχή της μεταβατικότητας υποστηρίζει ότι 

όταν ένα υποκείμενο αποφασίζει σύμφωνα με την αρχή της πληρότητας, το 

υποκείμενο αποφασίζει επίσης με τρόπο συνεπή.  

Αξίωμα: Εάν οι επιλογές Α, Β και Γ είναι μέρη ενός συνόλου με Σ εναλλακτικές 

και η επιλογή Α είναι καλύτερη από την επιλογή Β (έχει μεγαλύτερη 

χρησιμότητα) ενώ η επιλογή Β καλύτερη από την επιλογή Γ, συνεπάγεται ότι η 

επιλογή Α είναι καλύτερη από τη Γ (σελ. 126, Wright, 2007). 

Για κάθε Α, Β και Γ που ισχύει Α≥Β και Β≥Γ, θα πρέπει να έχουμε Α≥Γ. 

 Κλείσιμο (closure): Το αξίωμα αυτό δείχνει πως ένα μείγμα πιθανοτήτων των 

αποτελεσμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί και αυτό σαν ένα αποτέλεσμα, ενώ 

η συνολική πιθανότητα όλων των πιθανών αποτελεσμάτων ισούται με σύνολο 

1. 

Αξίωμα: Εάν οι Α και  Β είναι εναλλακτικές επιλογές σε ένα σύνολο Σ 

επιλογών, τότε και η ΑπB αποτελεί επιλογή, όπου ΑπΒ σημαίνει Α με 

πιθανότητα π και Β με πιθανότητα 1-π (σελ. 129, Wright, 2007). 

 Ανεξαρτησία (independence): Η αρχή της ανεξαρτησίας επίσης σχετίζεται με 

καλά καθορισμένες προτιμήσεις και υποστηρίζει ότι κάθε συστατικό ή στοιχείο 

μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο ισοδύναμο με αυτό και δε θα 

υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο αρχικό αποτέλεσμα και σε αυτό (σελ. 8, Shaun 

Heap, 1992).  

Σύμφωνα με την αρχή της ανεξαρτησίας, δηλαδή, οι προτιμήσεις ανάμεσα σε 

δύο επιλογές Α και Β θα παραμείνουν ανεπηρέαστες ακόμα κι αν υπάρχει 

πιθανότητα να μην πραγματοποιηθεί καμία από τις δύο, αλλά μια 3η, η Γ (σελ. 

133, Wright, 2007). 

 Αξίωμα: Για κάθε Α και Β, με Α≥Β και t€(0,1] τότε tA+ (1-t)C ≥ tB + (1-t)C. 

Το αξίωμα της ανεξαρτησίας είναι γνωστό και ως «το σίγουρο γεγονός» ή   

αλλιώς sure- thing principle of Savage. Σύμφωνα με αυτό, η διαγραφή κοινών 

(όμοιων) αποτελεσμάτων από ένα πρόβλημα αποφάσεων βοηθάει τους 

λήπτες αποφάσεων να προσδιορίσουνε ποια επιλογή πραγματικά προτιμάνε 

σε συνθήκες ρίσκου (σελ. 209, Pope, 1991). 
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 Συνέχεια (continuity): Η αρχή της συνέχειας υποστηρίζει ότι όταν υπάρχουν 

3 επιλογές Α, Β και Γ και το υποκείμενο προτιμάει την Α από την Β και την Β 

από την Γ, τότε πιθανόν να υπάρχει κάποιος συνδυασμός της Α με την Γ, 

τέτοιος ώστε το υποκείμενο να είναι αδιάφορο ανάμεσα στον συνδυασμό και 

την επιλογή Β. Δηλαδή, συνδυάζοντας την «καλύτερη» και την «χειρότερη» 

επιλογή σε κάποιο ποσοστό πιθανοτήτων, προκύπτει ένας συνδυασμός του 

οποίου η χρησιμότητα είναι αδιάφορη (ισοδύναμη) με την αρχικά ενδιάμεση 

επιλογή. 

Αξίωμα: Για κάθε Α, Β και Γ με Α>Β>Γ τότε υπάρχει μια πιθανότητα ρ τέτοια 

ώστε η Β να είναι εξίσου καλή με pA + (1-p)C. 

 Διανομή των πιθανοτήτων ανάμεσα σε εναλλακτικές επιλογές: Η αρχή 

αυτή αφορά πράξεις ανάμεσα στις πιθανότητες και υποστηρίζει ότι, 

ανεξάρτητα από την σειρά με την οποία οι πιθανότητες προστίθενται ή 

πολλαπλασιάζονται, δεν επηρεάζεται η πιθανότητα του αποτελέσματος, 

καθώς διαφορετικές σειρές ίδιων λειτουργιών θεωρούνται ισοδύναμες. 

Αξίωμα: Εάν οι Α και  Β είναι εναλλακτικές επιλογές σε ένα σύνολο Σ 

επιλογών, τότε το οικονομικό άτομο είναι αδιάφορο ανάμεσα σε (ΑπΒ)ρΒ και 

ΑπρΒ, όπου π και ρ είναι δύο διαφορετικές πιθανότητες (σελ 132, Wright, 

2007). 

Το κανονιστικό μοντέλο της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας προέρχεται 

από μια ανάλυση των αποφάσεων σε ενέργειες (acts), αβέβαιες καταστάσεις 

(uncertain states of the world) και εκβάσεις, αποτελέσματα (outcomes) (σελ. 21, 

Baron, 2004). Η αβεβαιότητα των καταστάσεων που καλύπτει την λήψη 

αποφάσεων μπορεί να κατανοηθεί από μια κατανομή πιθανοτήτων που καθορίζει 

τη σχέση ανάμεσα στις ενέργειες και τα αποτελέσματα (σελ. 8, Shaun  Heap, 

1992). Δηλαδή η θεωρία προσδοκώμενης χρησιμότητας, ως ένα κανονιστικό 

μοντέλο, μας υποδεικνύει ότι θα πρέπει να έχουμε πιθανότητες για κάθε μια από 

τις αβέβαιες καταστάσεις και πως η προσδοκώμενη χρησιμότητα κάθε επιλογής 

καθορίζεται από αυτές τις πιθανότητες και τις χρησιμότητες των αποτελεσμάτων 

σε κάθε σειρά. Η συνολική προσδοκώμενη χρησιμότητα  είναι ο μέσος όρος της 

χρησιμότητας των αβέβαιων καταστάσεων και προσδιορίζεται 

πολλαπλασιάζοντας τη χρησιμότητα κάθε αποτελέσματος με το συντελεστή 

πιθανότητας εμφάνισής τους και αθροίζοντας τα πιθανά αποτελέσματα (Σελ. 24, 

Baron, 2004). Η συνάρτηση είναι της μορφής TU = pU(x) + (1-p) U(y), όπου 
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TU= Total Utility = Συνολική Χρησιμότητα 

και 

p = πιθανότητα εμφάνισης. 

Όταν οι προτιμήσεις ενός ατόμου ικανοποιούν αυτά τα αξιώματα, τότε το 

υποκείμενο λέγεται ότι δρα με ορθολογικό τρόπο και η συνάρτηση χρησιμότητας, 

μεγιστοποιείται. Διαγραμματικά, η καμπύλη χρησιμότητας έχει την εξής μορφή:  

 

Τα οικονομικά άτομα περιγράφονται ως μη ριψοκίνδυνα ή risk-averse 

(αποστρεφόμενα τον κίνδυνο) για χαμηλά εισοδήματα, με τάση να αναζητούνε το 

ρίσκο σε πιο υψηλά εισοδήματα (risk seeking) και ξανά μη ριψοκίνδυνα στις πιο 

υψηλές τάξεις εισοδημάτων. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι ιδιότητες, η καμπύλη 

χρησιμότητας έχει μορφή S με το κοίλο μέρος να εκφράζει την αποστροφή για τον 

κίνδυνο και το κυρτό μέρος την αναζήτηση του. 

Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί έναν πιθανό τρόπο απεικόνισης ενός επιχειρήματος 

της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας, με τις γραμμές να αναπαριστούν τις 

ενέργειες, οι στήλες τις αβέβαιες καταστάσεις και τα κελιά τα αποτελέσματα (σελ. 25, 

Baron, 2004).  
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Choice 1 State    Choice 2 State   

Option  A B  Option  A B 

S $300,00 $100,00  U $500,00 $100,00 

T $420,00 $0,00  V $630,00 $0,00 

       

    

 

 

   

Choice 3 State    Choice 4 State   

Option  A B  Option  A B 

W $300,00 $210,00  Y $500,00 $210,00 

X $420,00 $100,00  Z $630,00 $100,00 

 

Για παράδειγμα, αν κάποιος θελήσει να κάνει μια επιλογή ανάμεσα στην S και  T της 

Επιλογής 1, θα πρέπει να βρει ποια από τις δύο έχει τη μεγαλύτερη προσδοκώμενη 

χρησιμότητα. 

Προσδοκώμενη χρησιμότητα επιλογής S: π(Α)U(300) + π(Β)U(100) 

Προσδοκώμενη χρησιμότητα επιλογής Τ: π(Α)U(420) + π(Β)U(0) 

Μεγαλύτερη προσδοκώμενη χρησιμότητα= [π(Α)U(300) + π(Β)U(100)]- [π(Α)U(420) + 

π(Β)U(0]). 
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2. Το παράδοξο του Allais – Η παραβίαση του αξιώματος της 

ανεξαρτησίας 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, ένα από τα πιο θεμελιώδη 

αξιώματα της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας είναι το αξίωμα της 

ανεξαρτησίας (independence axiom) ή αλλιώς «the sure – thing principle». Σύμφωνα 

με αυτή την αρχή, οι προτιμήσεις ανάμεσα στις εναλλακτικές επιλογές πρέπει να 

μένουν ανεπηρέαστες από τα αποτελέσματα που είναι κοινά  στις επιλογές (σελ. 95, 

Weber, 1998). Συνεπώς, όπως διατυπώθηκε από τον L. Savage, η διαγραφή ομοίων 

συνεπειών σε ένα πρόβλημα αποφάσεων βοηθάει τα οικονομικά άτομα να 

αναγνωρίσουνε ποια επιλογή στ’ αλήθεια προτιμούν σε συνθήκες ρίσκου και 

αβεβαιότητας (σελ. 209, Pope, 1991). 

Το 1953, ο Maurice Allais διατύπωσε ένα ζεύγος προβλημάτων επιλογής με το 

οποίο αμφισβήτησε το αξίωμα της ανεξαρτησίας και συνεπώς την κανονιστική δύναμη 

της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας. Το πρόβλημα αυτό επιλογής είναι 

γνωστό ως «το παράδοξο του Allais» και αποτελεί ευρέως το πιο γνωστό αποδεικτικό 

στοιχείο ενάντια στην EUT (σελ. 392, Conlisk, 1989).   

Ο Maurice Allais είναι Γάλλος οικονομολόγος που κέρδισε το Νόμπελ 

Οικονομικών (Nobel Memorial Prize in Economics) το 1988, για την πρωτοπόρα 

συνεισφορά του στη θεωρία των αγορών και την αποδοτική χρήση των πηγών. Ως 

οικονομολόγος έχει συνεισφέρει στα πεδία της λήψης αποφάσεων, της οικονομικής 

πολιτικής και άλλων τομέων. Εξαιτίας της διστακτικότητάς του να γράψει ή να 

μεταφράσει τα έργα του στην αγγλική γλώσσα, πολλές από τις κύριες συνεισφορές 

του έγιναν γνωστές στην οικονομική επιστήμη όταν ανακαλύφτηκαν ή έγιναν γνωστά 

ανεξάρτητα από οικονομολόγους που μιλούσανε αγγλικά (Wikipedia).      

Ο ίδιος ο Allais έχει δηλώσει πως η θεωρία του για επιλογές κάτω από συνθήκες 

αβεβαιότητας πήγασε από 2 κίνητρα (σελ. 1-2, Allais, 1991): 

 Την επιθυμία του να επεκτείνει τις θεωρίες της γενικής οικονομικής ισορροπίας 

και μέγιστης οικονομικής αποδοτικότητας σε μία οικονομία που δρα κάτω από 

συνθήκες αβεβαιότητας 

 Την επιθυμία να ασκήσει μια κριτική ανάλυση στο «Theory of Games» των von 

Neumann and Morgenstern, που εκδόθηκε το 1947 και στα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για τη λήψη ορθολογικών οικονομικών αποφάσεων.    
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Το 1952, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στα πλαίσια ενός συνεδρίου για την 

επιλογή κάτω από συνθήκες κινδύνου, ο Allais παρουσίασε στον Savage το 

παρακάτω πρόβλημα επιλογής. Αρχικά, του είπε να διαλέξει ανάμεσα στις δύο 

επιλογές (σελ. 216-217, Pope, 1991): 

 

 

Α. Κέρδος ενός δολαρίου με απόλυτη βεβαιότητα. 

Β. 0.10 πιθανότητα για κέρδος 5 δολαρίων. 

0.89 πιθανότητα για κέρδος ενός δολαρίου. 

0.01 πιθανότητα για κέρδος 0 δολαρίων (μηδενικό αποτέλεσμα). 

Αφού ο Savage επέλεξε το ενδεχόμενο Α, ο Allais του παρουσίασε τις επόμενες 2 

επιλογές: 

Γ. 0.89 πιθανότητα για κέρδος 0 δολαρίων. 

0.11 πιθανότητα για κέρδος ενός δολαρίου. 

Δ. 0.90 πιθανότητα για κέρδος 0 δολαρίων. 

0.10 πιθανότητα για κέρδος 5 δολαρίων. 

 

Ο Savage επέλεξε το ενδεχόμενο Δ. Το ίδιο συνέβη και με την πλειοψηφία των 

υποκειμένων στα οποία, ο Allais έθεσε το πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα 

επέλεγαν Α στο πρώτο πρόβλημα και Δ στο πρόβλημα 2 ενώ σχετικά λίγοι θα 

επέλεγαν Β και Γ. Αυτό συμβαίνει γιατί στο πρώτο πρόβλημα, η Β επιλογή είναι πιο 

ριψοκίνδυνη και εάν το άτομο την επιλέξει υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην 

κερδίσει τίποτα. Έτσι λοιπόν, η ιδέα αυτού του ρίσκου μοιάζει μη ελκυστική σε 

αντίθεση με το δεύτερο πρόβλημα, όπου η επιλογή Δ είναι ελαφρώς πιο ριψοκίνδυνη 

από την Γ και το επιπλέον ρίσκο φαίνεται να αντισταθμίζεται από την αύξηση του 

κέρδους από 1 σε 5 δολάρια (σελ. 37, Sugden, 1992). 

Οι επιλογές όμως αυτές παραβιάζουνε τη θεωρία προσδοκώμενης 

χρησιμότητας και συγκεκριμένα το αξίωμα της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το οποίο θα 
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έπρεπε όποιος επιλέξει την επιλογή Α στο πρώτο πρόβλημα να επιλέξει και την Γ στο 

δεύτερο. Αντίστοιχα, σε άλλη περίπτωση αυτός που θα επιλέξει την επιλογή Β πρέπει 

να διαλέξει και την επιλογή Δ (σελ. 217, Pope, 1991). Αυτό μπορεί να φανεί καλύτερα, 

αν το πρόβλημα επαναδιατυπωθεί με διαφορετικό τρόπο (σελ. 38, Sugden, 1992): 

 

1ο πρόβλημα 

Α. 0.89 πιθανότητα για κέρδος 1 δολαρίου. 

0.11 πιθανότητα για κέρδος 1 δολαρίου. 

Β. 0.89 πιθανότητα για κέρδος 1 δολαρίου. 

0.10 πιθανότητα για κέρδος 5 δολαρίων. 

0.01 πιθανότητα για κέρδος 0 δολαρίων (μηδενικό αποτέλεσμα). 

2ο πρόβλημα 

Γ. 0.89 πιθανότητα για κέρδος 0 δολαρίων. 

0.11 πιθανότητα για κέρδος ενός δολαρίου. 

Δ. 0.10 πιθανότητα για κέρδος 5 δολαρίων. 

0.89 πιθανότητα για κέρδος 0 δολαρίων. 

0.01 πιθανότητα για κέρδος 0 δολαρίων. 

 

Σύμφωνα όμως με το αξίωμα της ανεξαρτησίας, η προτίμηση ανάμεσα στις 

επιλογές δε θα πρέπει να επηρεάζεται από αλλαγές σε αποτελέσματα τα οποία είναι 

κοινά και στις 2 επιλογές (σελ. 169, Tversky, 1975). Έτσι, οποιαδήποτε προτίμηση 

ανάμεσα στο Α και το Β πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη με την αλλαγή των κοινών 

χαρακτηριστικών. Αν στα παραπάνω προβλήματα αντικαταστήσουμε τις πρώτες 

σειρές των Α και Β περιπτώσεων (το ενδεχόμενο 0.89 πιθανότητα για κέρδος 1 

δολαρίου) με το ενδεχόμενο 0.89 πιθανότητα για κέρδος 0 δολαρίου, το Α 

μετατρέπεται σε Γ και το Β σε Δ. Συνεπώς, αν Α> Β, τότε Γ>Δ και αντίστροφα (σελ. 38, 

Sugden, 1992). Έτσι λοιπόν, οι προτιμήσεις που παρατηρήθηκαν από τον Allais 

παραβιάζουνε την αρχή της ανεξαρτησίας – sure – thing principle – και είναι 
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ασύμβατες με την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, αφού αυτή απαιτεί την 

ικανοποίηση των αξιωμάτων της (σελ. 97, Weber, 1998). 

 

Η απλή ύπαρξη παραβιάσεων δεν είναι επικριτική καθώς οι οικονομικές θεωρίες 

δεν αναμένεται να δουλέψουν με άριστο τρόπο. Εάν τα οικονομικά άτομα είναι σχεδόν 

αδιάφορα ανάμεσα σε δύο επιλογές, τότε συχνά λάθη στις επιλογές τους δεν 

παρουσιάζουνε έκπληξη καθώς παρόμοια αντικείμενα είναι δύσκολο να 

διαχωριστούν. Αν όμως, οι παραβιάσεις της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας 

είναι συχνές αλλά και συστηματικές, η θεμελιώδης δύναμη της θεωρίας και των 

αξιωμάτων της αρχίζει να αμφισβητείται (σελ. 393, Conlisk, 1989).   

Το παράδοξο του Allais και γενικά η επιχειρηματολογία του έχουν υποστεί 

σφοδρή κριτική και δεν υπάρχει ακόμη μια μοναδική και γενικά αποδεκτή εξήγησή 

του: καθένας αντιμετωπίζει το παράδοξο ως μια περίπτωση ενός διαφορετικού ολικού 

σχεδίου συμπεριφοράς. Γενικά, υπάρχουν δύο παραδοσιακές προσεγγίσεις απέναντι 

στο παράδοξο (σελ. 39, Sugden, 1992). Η πρώτη ισχυρίζεται πως οι σύμφωνα με τον 

Allais προτιμήσεις αποκαλύπτουν περιορισμούς στην θεωρία ορθολογικής επιλογής 

και όχι στην καθημερινή συμπεριφορά των ατόμων που χρησιμοποιούνε την κοινή 

λογική (σελ. 99, Weber, 1998). Συνεπώς, τα άτομα που επιλέγουνε την εναλλακτική Α 

και μετά την Δ μπορεί να δρούνε πλήρως ορθολογικά. Ο ίδιος ο Allais υποστηρίζει 

αυτή την θέση (σελ. 40, Sugden, 1992). 

 

Η επιχειρηματολογία του συνίσταται στην άποψη ότι κάθε παίγνιο πρέπει να 

αντιμετωπίζεται στο σύνολό του καθώς η αξία ενός στοιχείου του παιγνίου δεν μπορεί 

αναγκαστικά να καθορίζεται ανεξάρτητα από τα άλλα στοιχεία (σελ. 40, Sugden, 

1992). Υποστηρίζοντας αυτό, ο Allais υπαινίσσεται ότι το αξίωμα της ανεξαρτησίας 

της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας μπορεί να μην είναι ένα απαραίτητο 

αξίωμα. Το αξίωμα αυτό υποστηρίζει πως δύο απαράλλαχτα αποτελέσματα μέσα σε 

ένα παίγνιο πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άσχετα με την ανάλυση του παιγνίου στο 

σύνολό του. Αυτό, όμως, παραβλέπει την ιδέα της αλληλοσυμπλήρωσης, το γεγονός 

ότι η επιλογή κάποιου σε ένα μέρος του παιγνίου μπορεί να βασίζεται σε πιθανό 

αποτέλεσμα άλλου μέρους του παιγνίου (σελ. 99, Weber, 1998). Για παράδειγμα, η 

υποκειμενική αξία ενός πλυντηρίου μπορεί να εξαρτάται από την διαθεσιμότητα 

ηλεκτρισμού. Η χρησιμότητα ενός ταξιδιού στην Ισπανία μπορεί να εξαρτάται από το 

αν οι διακοπές του προηγούμενου χρόνου πραγματοποιήθηκαν εκεί ή σε κάποιο 

διαφορετικό μέρος ή αν θα έχει καλό καιρό (σελ. 41,Sugden, 1992). 
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Αυτό που ο Allais υποστηρίζει είναι ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε μέρη 

παιγνίων ή επιλογές ανεξάρτητα από τις άλλες επιλογές που παρουσιάζονται, όπως 

επιτάσσει το αξίωμα της ανεξαρτησίας γιατί είναι μια φτωχή κρίση των ορθολογικών 

μας πράξεων. Όπως λέει, «δε πράττουμε μη ορθολογικά όταν επιλέγουμε τον 

συνδυασμό A και Δ αλλά μάλλον η θεωρία προσδοκώμενης χρησιμότητας δεν είναι 

αρκετά σθεναρή ώστε να αιχμαλωτίσει τις επιλογές περιορισμένης ορθολογικότητας 

που εμφανίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις λόγω των αλληλοσυμπληρώσεων».  

 

Επιπλέον, το αξίωμα της ανεξαρτησίας αποκλείει από το πεδίο της ορθολογικής 

επιλογής συναισθήματα όπως ελπίδα και φόβο, ενθουσιασμό και δυσαρέσκεια, τα 

οποία μπορούν να κατανοηθούν ως ψυχικές συσχετίσεις ανάμεσα στα στοιχεία ενός 

παιγνίου (σελ. 41, Sugden, 1992). Αυτή η θέση, όμως, δείχνει να παραμελεί τελείως 

την κατανομή των πιθανοτήτων των ψυχολογικών αξιών γύρω από το μέσο όρο τους 

που, σύμφωνα με τον Allais, αναπαριστά το πιο θεμελιώδες ψυχολογικό στοιχείο της 

θεωρίας κινδύνου. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, 

επιλέγοντας το Β υπάρχει 1% πιθανότητα για μηδενικό κέρδος. Αυτή, όμως, 1% 

πιθανότητα επιφέρει μαζί της ένα συναίσθημα μεγάλης απογοήτευσης αν είναι 

κάποιος να επιλέξει αυτό το παίγνιο και να χάσει, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να 

είχε κερδίσει με 100% σιγουριά, έχοντας επιλέξει το Α. Αυτή η σύγκριση ανάμεσα στο 

τι συνέβη και στο τι θα μπορούσε να συμβεί μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα 

πόνου ή μεταμέλειας (σελ. 99, Weber, 1998). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην 

διατύπωση ανάλογων θεωριών, όπως αυτές των Bell και Loomes & Sugden που 

δημοσιεύτηκαν το 1982. Σε αυτές τις θεωρίες, καθώς η μεταμέλεια αποτελεί μια 

ψυχική συσχέτιση που αφορά διαφορετικά παίγνια, η υποκειμενική αξία του καθενός 

μπορεί να οριστεί μόνο σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα (σελ. 41, Sugden, 1992). 

  

Το παράδοξο του Allais αποτελεί μέρος της επιχειρηματολογίας του ενάντια σε 

αυτό τον αυθαίρετο αποκλεισμό. Μέσα από έρευνες που πραγματοποίησε, απέδειξε 

πως δεν υπάρχει κανένας δείκτης (index) του οποίου η μαθηματική μεγιστοποίηση να 

μπορεί να εξηγήσει την παρατηρούμενη συμπεριφορά του ατόμου. Αντίθετα, τα 

συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα παραπάνω προβλήματα 

συνδέονται έντονα με φαινόμενα προτίμησης για ασφάλεια σε καθεστώς βεβαιότητας. 

Η επιλογή Α σε σχέση με την Β στο 1ο πρόβλημα δείχνει την παρουσία αποστροφής 

κινδύνου. Αντιθέτως, στο 2ο πρόβλημα όπου και τα 2 αποτελέσματα είναι αβέβαια, η 

στάση των ατόμων αντιστρέφεται εντελώς. Συνολικά, τα αποτελέσματα παρέχουν 

ισχυρές ενδείξεις ενάντια στο αξίωμα της ανεξαρτησίας, το οποίο αποτελεί θεμέλιο της 

θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας. Συγκεκριμένα, η θεωρία παραβιάζεται όταν 
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κάνουμε χρήση του συγκεκριμένου αξιώματος. Όταν όλα τα αποτελέσματα είναι 

θετικά, τα υποκείμενα δείχνουνε μια δυνατή προτίμηση για τη σιγουριά, το βέβαιο 

αποτέλεσμα. Όταν όμως όλα τα αποτελέσματα είμαι αρνητικά, τα υποκείμενα 

δείχνουν μια έντονη αποστροφή στα σίγουρα ενδεχόμενα» (σελ. 167,Tversky, 1975). 

Αυτά τα φαινόμενα παράγουνε την αποστροφή ρίσκου για τα θετικά αποτελέσματα 

παιγνίων και την αναζήτηση ρίσκου για αρνητικά αποτελέσματα παιγνίων. 

 «Θέτοντάς το σε όρους οικείους με την ψυχολογία της επιλογής, τα φαινόμενα 

αυτά είναι η έλξη αυτού που οι Kahneman and Tversky αποκαλούν «επίδραση της 

βεβαιότητας» (certainty effect) και είναι αυτό που κάνει το παράδοξο του Allais να 

μοιάζει ορθολογικό. Η βεβαιότητα έχει μεγάλη αξία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

τέτοια που οι επιλογές που είναι σίγουρες εκτιμούνται πάνω και πέρα από την 

προσδοκώμενη χρησιμότητά τους. Στην ορθόδοξη θεωρία αποφάσεων αντίθετα, η 

βεβαιότητα δεν παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. καθώς η επίδραση της 

βεβαιότητας αντιμετωπίζεται ως μια «υπέρβαρη βεβαιότητα». Σε πολλούς όμως αυτή 

η υπέρβαρη βεβαιότητα φαίνεται εντελώς λογική. Οι προτιμήσεις κατά Allais λοιπόν, 

υποστηρίζεται ότι είναι ορθολογικές παρόλο που έρχονται σε αντίθεση με το αξίωμα 

της ανεξαρτησίας και τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, γιατί η βεβαιότητα μπορεί 

και ορθώς παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων» (σελ. 99, Weber, 

1998). 

 

«Έτσι, παρά την ασυμβατότητα με το αξίωμα της ανεξαρτησίας και την 

μεγιστοποίηση της προσδοκώμενης χρησιμότητας, οι προτιμήσεις 

σύμφωνα με τον Allais, δείχνουνε λογικές σε πολλούς ανθρώπους. Στην 

πραγματικότητα, οι άνθρωποι τείνουν να διατηρούν τις προτιμήσεις αυτές 

ακόμα και όταν η ασυμβατότητά τους με τις παραπάνω αρχές γίνει 

φανερή: Η ανθρώπινη διαίσθηση είναι συχνά ανυπάκουη. Εδώ ερχόμαστε 

αντιμέτωποι με ένα πραγματικό παράδοξο: μία προφανής παραβίαση μιας 

διαισθητικά ελκυστικής αρχής είναι επίσης διαισθητικά ελκυστική» (σελ. 

98, Weber, 1998). 

 

Η δεύτερη προσέγγιση στο παράδοξο του Allais σχετίζεται με την γενικότερη 

ιδέα της περιορισμένης ορθολογικότητας – bounded rationality. Οι περιορισμοί στις 

ανθρώπινες νοητικές διεργασίες προκαλούν αποκλίσεις από την θεωρία της 

ορθολογικής απόφασης. Έτσι, αν κάποιος θέλει να κατανοήσει τον πραγματικό τρόπο 

με τον οποίο τα άτομα κάνουν επιλογές δεν φτάνει να συλλογίζεται πάνω στις αρχές 

της ορθολογικής απόφασης αλλά να κατανοήσει τις διεργασίες που κάνουνε τα άτομα 

για να αντιμετωπίσουνε σύνθετα προβλήματα, τις απλοποιήσεις στις οποίες 
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προβαίνουνε, τις ευρετικές μεθόδους που χρησιμοποιούνε. Για παράδειγμα, έχει 

αποδειχτεί πως τα οικονομικά άτομα έχουν δυσκολία υπολογισμού των πιθανοτήτων, 

με αποτέλεσμα να τις «ξεφορτώνονται» κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων. Έτσι, 

τείνουν να υπερεκτιμούν τις μικρές πιθανότητες και να υποτιμούν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά, ενώ αναγνωρίζουν τις βεβαιότητες και τα μηδενικά αποτελέσματα στις 

πραγματικές τους αξίες. 

Αυτού του είδους η προσέγγιση ασχολείται με θέματα όπως οι επιδράσεις 

πλαισίου -framing effects, η πιθανολογική θεωρία – prospect theory, οι ευρετικές 

μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων – heuristics. Γενικά, προσπαθεί να καταλάβει τον 

μηχανισμό λήψης αποφάσεων των οικονομικών ατόμων και να αναπτύξει 

περιγραφικές θεωρίες της συμπεριφοράς τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η 

προσέγγιση δεν αμφισβητεί το κύρος της κανονιστικής σκοπιάς της θεωρίας 

προσδοκώμενης χρησιμότητας. Αν το παράδοξο του Allais προέρχεται από τις 

περιορισμένες δυνατότητες του ανθρώπινου νου όσον αφορά τη πληροφόρηση και τις 

διεργασίες, τότε αυτό η συμπεριφορά μπορεί να είναι μη ορθολογική και το οικονομικό 

άτομο να θέλει να την αποφύγει. Έτσι, ένας πολύ σημαντικός λόγος μελέτης των 

νοητικών διεργασιών της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων είναι ακριβώς η κατανόηση 

και διόρθωση των γνωστικών προκαταλήψεων (σελ. 40, Sugden, 1992). 
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3. Ο Herbert Simon και η θεωρία του για την περιορισμένη 

ορθολογικότητα του ατόμου 

 

3.1 Η κριτική στο νεοκλασικό μοντέλο λόγω της περιορισμένης 

ορθολογικότητας του ατόμου 

 Κατά την δεκαετία του 1960, υπήρχε μια  γενική δυσαρέσκεια με το μοντέλο 

της ορθολογικής λήψης αποφάσεων και τους περιορισμούς του και η επιθυμία για την 

ανάπτυξη μιας εναλλακτικής πρότασης που θα χρησιμοποιεί ευρήματα από την 

γνωσιακή ψυχολογία. Μια ομάδα από αυτούς, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του 

Carnegie - Mellon, επικεντρώθηκε στην μελέτη της περιορισμένης ορθολογικότητας, 

των κριτηρίων ικανοποίησης και των προσομοιώσεων. Η ομάδα αυτή αποτελούταν 

από ονόματα όπως ο Richard Cyert, o James March, Franco Modigliani, Emile 

Grumberg και φυσικά με κυριότερο εκπρόσωπο τον Herbert Simon (σελ. 740, Sent, 

2004).  

Ο Herbert Alexander Simon (1916-2001) αποτελεί μια προσωπικότητα κλειδί 

στις κοινωνικές επιστήμες του 20ού αιώνα και η ερευνητική εργασία του έχει 

επηρεάσει σημαντικά τους τομείς των οικονομικών, ψυχολογίας, οργανωσιακής 

θεωρίας, πολιτικής επιστήμης, μάνατζμεντ, υπολογιστών, τεχνητής νοημοσύνης και 

γνωσιακής επιστήμης (σελ. 318, Augier, 2001). Διετέλεσε καθηγητής της Επιστήμης 

των Υπολογιστών και της Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Carnegie-Mellon. Τιμήθηκε 

με το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών των ΗΠΑ και με τις ανώτατες διακρίσεις στους 

κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης, της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Επιστήμης των 

Υπολογιστών, της Τεχνητής Νοημοσύνης, και της Ψυχολογίας. Το 1978 του 

απενεμήθη το βραβείο Νόμπελ της οικονομικής Επιστήμης για την πρωτοποριακή του 

έρευνα στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων στις οικονομικές οργανώσεις (σελ. 

135-136, Editorial, 2003). Ο χαρακτηρισμός του για την ανθρώπινη ορθολογικότητα 

ως «περιορισμένη» ήταν ο κύριος λόγος απονομής του Νόμπελ αλλά και το 

εναρκτήριο σημείο του κλάδου των συμπεριφοριστικών οικονομικών ή behavioral 

economics (σελ. 181, Schwartz, 2002). 

Πολύ σημαντικό στοιχείο στην εργασία του Simon αποτελεί η 

διεπιστημονικότητά του με μοναδικό σκοπό να κατανοήσει το ίδιο γενικό πρόβλημα 

της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων. Στην προσπάθειά του να κατανοήσει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά, ο Simon πέρασε από διάφορους τομείς (οικονομικά, 

ψυχολογία, τεχνητή νοημοσύνη, οργανωσιακή συμπεριφορά κ.α.) και χρησιμοποίησε 
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διάφορα θεωρητικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές διαστάσεις του 

ίδιου προβλήματος (σελ. 310, Augier, 2001). Η έρευνά του ανήκει σε ένα ευρύτερο 

πεδίο που δίνει έμφαση στο κοινό ενδιαφέρον ανάμεσα στα οικονομικά και την 

ψυχολογία. Σημαντικό χαρακτηριστικό στη δουλειά του Simon είναι η πεποίθησή του 

ότι η ορθολογικότητα είναι μια έννοια ψυχολογική και μόνο χρησιμοποιώντας έρευνα 

ψυχολογίας σε θέματα που άπτονται της οικονομικής μπορούν να βγάλουν έγκυρα 

συμπεράσματα σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μόνο με αυτό τον τρόπο, τα 

οικονομικά μπορούν να γίνουν περισσότερο ρεαλιστικά, να κατανοηθεί ο τρόπος με 

τον οποίο τα ανθρώπινα όντα λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και να γίνουν γνωστά τα 

ψυχολογικά εμπόδια της ορθολογικότητας στις οικονομικές αποφάσεις. (σελ. 309, 

Augier, 2001). 

Όπως υποστηρίζει στο βιβλίο του “An empirically based microeconomics”, ο 

πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στα ψυχολογικά στοιχεία της ορθολογικότητας ήταν ο 

Adam Smith.  

«Οτιδήποτε η ψυχολογία έχει μάθει για την διαδικασία της 

ανθρώπινης επιλογής είναι συνεπές με την άποψη που έχει εκφράσει ο 

Adam Smith. Τα ανθρώπινα όντα έχουνε λόγους για αυτά που κάνουνε, 

αυτοί όμως οι λόγοι βασίζονται σημαντικά στο πως οι άνθρωποι 

πλαισιώνουν ή παρουσιάζουν τις καταστάσεις στις οποίες τοποθετούν 

τους εαυτούς τους και στις πληροφορίες στις οποίες έχουν ή αποκτούν για 

τις μεταβλητές που λαμβάνουν υπόψη» (σελ. 327, Augier, 2001). 

 

Τα ανθρώπινα όντα δεν έχουν μια σταθερή συνάρτηση χρησιμότητας των αναγκών 

και των επιθυμιών τους που να τους βοηθά να επιλέγουν σταθερά ανάμεσα σε 

διαφορετικά είδη αγαθών. Αντιθέτως, η επιλογή βασίζεται κυρίως στο πλαίσιο, το 

οποίο τραβάει την προσοχή σε ορισμένες πτυχές της κατάστασης και την αποσπά 

από άλλες (σελ. 571,  Simon, 2003).   

Η βάση της σκέψης του Simon είναι πως η ορθολογική συμπεριφορά είναι μια 

συμπεριφορά με περιορισμούς. Η περιορισμένη ορθολογικότητα (bounded rationality) 

είναι ένα ψαλίδι του οποίου οι δυο λεπίδες είναι το ανθρώπινο μυαλό με τις 

υπολογιστικές του δυσκολίες και η δομή του περιβάλλοντος. Για να γίνει κατανοητή η 

ανθρώπινη συμπεριφορά πρέπει κανείς να εξετάσει και τις δυο λεπίδες αλλά και το 

πώς συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, μια στρατηγική μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
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ορθολογική ή μη μόνο με αναφορά σε ένα συγκεκριμένο φυσικό ή κοινωνικό 

περιβάλλον (σελ. 144, Todd & Gigerenzer, 2003).  

Έτσι, τα ανθρώπινα όντα έχουν να αντιμετωπίσουν δύο ειδών περιορισμούς: 

τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Οι εξωτερικοί περιορισμοί αφορούν 

προβλήματα της δομής του περιβάλλοντος όπως το κόστος εύρεσης πληροφοριών 

και είναι εν μέρει αμετάβλητοι από τη σκοπιά του ανθρώπινου όντος. Η λίστα των 

εσωτερικών - τεχνικών περιορισμών στην λήψη αποφάσεων πρέπει να περιλαμβάνει 

και κάποιες ιδιότητες των ανθρώπινων όντων ως επεξεργαστές πληροφοριών και 

λύτες προβλημάτων (σελ. 317, Augier, 2001). Οι περιορισμοί αφορούν περιορισμούς 

στην υπολογιστική ικανότητα, στην οργάνωση και χρήση της μνήμης και στη λήψη 

πληροφοριών. 

 

«Η κλασική θεωρία υποστηρίζει πως τα οικονομικά άτομα είναι 

ορθολογικά και συνεπώς κάνει ισχυρές προβλέψεις για την ανθρώπινη 

συμπεριφορά χωρίς, όμως, στην πραγματικότητα να μελετά τους 

ανθρώπους» (σελ. 256, Simon, 1959). 

 

Η κλασική θεωρία υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και με υποκείμενα που 

δρουν ορθολογικά είναι μια παραγωγική θεωρία, που δεν έχει όμως καμία επαφή με 

εμπειρικά δεδομένα, καθώς όταν τα υποκείμενα έρχονται αντιμέτωπα με πιο 

«ρεαλιστικές» επιλογές, σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής, οι δυσκολίες 

πολλαπλασιάζονται (σελ. 258, Simon, 1959). Σύμφωνα με τον Simon, αποτελεί μια 

θεωρία επιλογής, που αγνοώντας την περιορισμένη ορθολογικότητα των ανθρώπινων 

όντων, έχει στηθεί βασιζόμενη στις μη ρεαλιστικές υποθέσεις της παντογνωσίας και 

της απεριόριστης υπολογιστικής ικανότητας (σελ. 318, Augier, 2001).  

Σε κάποια πειράματα που έχουνε γίνει, δεν είναι τελείως ξεκάθαρο ότι τα 

υποκείμενα συμπεριφέρονται σε συμφωνία με τα αξιώματα της θεωρίας 

προσδοκώμενης χρησιμότητας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε απλές και σαφείς 

περιπτώσεις, όπου το υποκείμενο μπορεί εύκολα να καταλάβει και να θυμηθεί πότε 

είναι συνεπής, συμπεριφέρεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του. 

Αλλά όταν οι επιλογές γίνονται πιο περίπλοκες, το υποκείμενο παύει να είναι συνεπές 

σε αυτά που αποφασίζει». Στην πραγματικότητα, τα πρώτα εμπειρικά ευρήματα του 

Simon, τον οδήγησαν στην σκέψη πως υπάρχει   πλήρης έλλειψη αποδείξεων πως σε 
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ρεαλιστικές καταστάσεις οποιασδήποτε πολυπλοκότητας, εκτελούνται πράγματι 

τέτοιοι υπολογισμοί (σελ. 258, Simon, 1959). Σε αυτό συνηγορούν και τα εξής 

στοιχεία: 

 Η δυσκολία προσδιορισμού ενός δείκτη χρησιμότητας για κάθε πιθανό 

αποτέλεσμα μιας πράξης, ειδικά αν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι οι 

συναρτήσεις χρησιμότητας, αν υπάρχουν, είναι ατελείς και τα χαρακτηριστικά 

τους μπορούν να μελετηθούν μόνο εμπειρικά. 

 Η δυσκολία υπολογισμού των πιθανοτήτων για κάθε αποτέλεσμα. H κλασική 

θεωρία υποθέτει ότι ο λήπτης αποφάσεων εκτιμά την κατανομή των 

πιθανοτήτων για μελλοντικά περιστατικά, η κοινή λογική όμως λέει ότι οι 

άνθρωποι δεν κάνουνε συχνά τέτοιες εκτιμήσεις, ούτε έχουνε βρεθεί στοιχεία 

ότι χρησιμοποιούνε προβλεπτικές μεθόδους. 

 Η υπολογιστική δυσκολία και οι πεπερασμένες γνωστικές ικανότητες των 

ανθρώπινων όντων να εκτιμούν και να συγκρίνουν τις προσδοκώμενες 

χρησιμότητες όλων των εναλλακτικών προτάσεων για κάθε πράξη (σελ. 4, 

Byron, 1998). 

 Μέσα από την έρευνά του, ο Simon παρατήρησε ότι οι λήπτες αποφάσεων δεν 

ήταν σε θέση ούτε να συγκεντρώσουν όλες τις σχετικές με το πρόβλημα 

πληροφορίες μέχρι τη στιγμή που έπρεπε να παρθεί η απόφαση αλλά ούτε και 

να αντιληφθούν το μέγεθος της πληροφόρησης, στο οποίο είχαν ή όχι 

πρόσβαση. Ακόμη, παρατήρησε ότι ειδικά για σύνθετα προβλήματα υπήρχαν 

σοβαρά εμπόδια στην επεξεργασία πληροφοριών αφού δεν υπήρχαν 

διαθέσιμα υπολογιστικά προγράμματα που να επιτρέπουν την 

βελτιστοποίηση. Επιπλέον, σε αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει η κλασική 

θεωρία ένα σημαντικό μέρος της λήψης αποφάσεων ήταν ο τρόπος έρευνας 

για την εύρεση νέων, εναλλακτικών αποφάσεων (σελ. 182, Schwartz, 2002).   

 Όσον αφορά την οργάνωση και τη χρήση της μνήμης, η γνωστική ψυχολογία 

έχει κάνει αναμφισβήτητο τον ισχυρισμό ότι η βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη 

εργασίας των ανθρώπινων όντων έχει πολύ περιορισμένη χωρητικότητα. 

Συγκεκριμένα, μπορεί να «θυμηθεί» μόνο ορισμένα κομμάτια πληροφορίας, 

περίπου 7. Το 1956, εκδόθηκε από τον G. Miller, σχετικό άρθρο με την 

επωνυμία «Ο μαγικός αριθμός 7 ± 2», που περιγράφει τα εμπόδια της 

ανθρώπινης ικανότητας για την επεξεργασία πληροφορίας (σελ. 142, Miller, 

2003). Ακόμη, η βραχυχρόνια μνήμη χαρακτηρίζεται από ευθραυστότητα 

αποθήκευσης καθώς κάθε περισπασμός μπορεί να προκαλέσει απώλεια 

δεδομένων (σελ. 153, Eysenck & Keane, 2000). Συνεπώς, λόγω της φύσης 
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της μνήμης εργασίας, η συνειδητή προσοχή πρέπει να είναι επιλεκτική. Έτσι, 

για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να μπορεί να συγκεντρωθεί 

σε παραπάνω από ένα προβλήματα επιλογής κάθε φορά. 

 

Εάν τα ανθρώπινα όντα είχαν συνεπείς και περιεκτικές συναρτήσεις χρησιμότητας και 

μπορούσαν πραγματικά να υπολογίσουνε τη βέλτιστη λύση στον πραγματικό κόσμο 

χρησιμοποιώντας μόνο τη συνάρτηση και τον εξωτερικό κόσμο, θα τους επέτρεπε να 

επιτύχουν ουσιαστική ορθολογικότητα και οι οικονομολόγοι θα μπορούσαν να 

προβλέψουν τη συμπεριφορά τους (σελ. 571, Simon, 2003). Σαν συνέπεια όμως 

όλων των παραπάνω περιορισμών, οι λήπτες αποφάσεων πρέπει να απλοποιήσουν 

την δομή των προβλημάτων τους. 

 «Για να προβλεφθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά, θα πρέπει να 

κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται αυτό το 

απλουστευμένο μοντέλο και να το συσχετίσουμε με τις ψυχολογικές του 

ιδιότητες ως ένα ον που αντιλαμβάνεται, σκέφτεται και μαθαίνει»( σελ.199, 

Simon, 1957). 

Η πρώτη λεπίδα στη μεταφορά που χρησιμοποιεί ο Simon και που αφορά τους 

γνωστικούς περιορισμούς, υπονοεί ότι τα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούν 

προσεγγιστικές, απλοποιημένες μεθόδους για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. 

Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν τρόπους αναζήτησης περισσότερων πληροφοριών, 

ευρετικές μεθόδους που καθοδηγούν την αναζήτηση και καθορίζουν την λήξη της 

καθώς και κανόνες αποφάσεων που κάνουν χρήση των πληροφοριών που έχουν 

βρεθεί (σελ. 148, Todd & Gigerenzer, 2003). Ως ευρετική μέθοδο ορίζει σε συνεργασία 

με τον Newell, «οποιαδήποτε αρχή ή τέχνασμα που συνεισφέρει στην μείωση της 

αναζήτησης για μια λύση». 

 

«Η ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να διατυπώνει και να επιλύει 

σύνθετα προβλήματα είναι πολύ μικρή συγκρινόμενη με το μέγεθος των 

προβλημάτων των οποίων η λύση απαιτείται για να υπάρχει αντικειμενικά 

ορθολογική συμπεριφορά στον πραγματικό κόσμο – ή έστω μια λογική 

προσέγγιση. Η εναλλακτική προσέγγιση που προτείνω βασίζεται σε αυτό 

που θα αποκαλέσω αρχή της περιορισμένης ορθολογικότητας.» (σελ. 

318, Augier, 2001). 
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 Έτσι λοιπόν ο μόνος τρόπος, σύμφωνα με τον Simon, για να βελτιωθεί η έρευνα 

στον τομέα της ανθρώπινης ορθολογικότητας, ήταν η στροφή στην μελέτη των 

ψυχολογικών παραγόντων και εμποδίων που επηρεάζουνε την λήψη αποφάσεων. 

Στόχος του ήταν να αντικαταστήσει την υπόθεση της καθολικής ορθολογικότητας με 

μια υπόθεση που θα ήταν σε συμφωνία με τον τρόπο που τα ανθρώπινα όντα 

λαμβάνουν πραγματικά αποφάσεις, τους υπολογιστικούς τους περιορισμούς και πως 

προσλαμβάνουν πληροφορίες στο περιβάλλον τους. Και για να μπορέσει κάποιος να 

χτίσει αυτή την υπόθεση, πρέπει να στραφεί στον τομέα της ψυχολογίας (σελ. 318, 

Augier, 2001). 

«Σύμφωνα με τον Simon, η ψυχολογία αναπαριστά ένα πεδίο στο οποίο 

μπορούμε να στηριχτούμε για να εξηγήσουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να 

επεξεργαστούν έναν ορισμένο αριθμό πληροφοριών, ότι έχουν την τάση να 

επιτρέπουν στα συναισθήματά τους ή στο ένστικτο να υπερισχύει της λογικής και ότι 

συχνά καταφεύγουν σε συντομεύσεις για να πάρουν μια απόφαση» (σελ. 318, Augier, 

2001). 

 

3.2 Το κριτήριο ικανοποιησιμότητας 

Ως μέρος της κατασκευής ενός πιο απλοποιημένου μοντέλου, ο Simon προτείνει 

ένα εναλλακτικό μοντέλο ορθολογικής επιλογής: για τα ανθρώπινα όντα, η 

ορθολογικότητα απαιτεί την ικανοποίηση του κριτηρίου όχι της μεγιστοποίησης, αλλά 

της ικανοποιησιμότητας (satisficing), προσδιορίζοντας ταυτόχρονα ένα επίπεδο 

φιλοδοξίας (aspiration level) που αποτελεί το όριο ανάμεσα στο τι κρίνεται 

ικανοποιητικό και τι όχι. «Το μοντέλο/κριτήριο ικανοποιησιμότητας σχεδιάζεται για να 

πετύχει ως περιγραφικό μοντέλο εκεί που αποτυγχάνει η μεγιστοποίηση. Οι γνωστικές 

του απαιτήσεις είναι ασήμαντες, η συνάρτηση της τιμής του απλουστευμένη και οι 

πιθανότητες περιθωριοποιούνται από το μοντέλο». Ο κανόνας ικανοποιησιμότητας 

ορίζει: Προσδιόρισε ένα κατώφλι προσδοκώμενης χρησιμότητας το οποίο να είναι 

ικανοποιητικό και διάλεξε την πρώτη εναλλακτική επιλογή της οποίας η 

προσδοκώμενη χρησιμότητα να ξεπερνά το κατώφλι (σελ. 312, Byron, 2005). 

Σύμφωνα με το απλουστευμένο μοντέλο του Simon, δε χρειάζεται να 

προσδιορίζεται μία χρησιμότητα για κάθε πιθανό αποτέλεσμα μιας πράξης. Αντί γι’ 

αυτό, τα αποτελέσματα εκτιμούνται απλώς ως ικανοποιητικά ή μη ικανοποιητικά, 

χρησιμοποιώντας μια απλή συνάρτηση δυο τιμών. Για να εξαλειφθούν οι πιθανότητες 

από την εξίσωση, ο κανόνας του Simon απαιτεί την αναζήτηση μιας εναλλακτικής 
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πράξης όλων των πιθανών αποτελεσμάτων που έχουν κριθεί ως ικανοποιητικά. Με 

αυτόν τον τρόπο, ό,τι  και να αποβεί από μια τέτοια εναλλακτική, θα είναι 

ικανοποιητικό για το υποκείμενο. Για να αποφευχθούν δυσνόητοι υπολογισμοί, ο 

κανόνας του Simon υπαγορεύει ότι οι ορθολογικοί πράκτορες επιλέγουν την πρώτη 

εναλλακτική, της οποίας όλα τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Αντιθέτως, με την 

χρήση της ορθολογικής θεωρίας, θα έπρεπε να απαριθμηθούν όλα τα πιθανά 

αποτελέσματα, η προσδοκώμενη χρησιμότητά τους και οι λήπτες αποφάσεων να 

εντοπίσουν την πιο ορθολογική λύση, αυτή που μεγιστοποιεί την χρησιμότητά τους 

(σελ. 312, Byron, 2005). 

Το όφελος αυτής της διαδικασίας, σύμφωνα με τον ίδιο τον Simon, είναι ότι 

«χρειάζεται λιγότερο πολύπλοκα και ευφυή κριτήρια εκτίμησης. Το οικονομικό άτομο, 

αντί να ψάχνει για την «τέλεια λύση, χρειάζεται απλά μία καλή κίνηση» (σελ. 320, 

Augier, 2001). 

Συμπερασματικά, το κριτήριο της ικανοποιησιμότητας παρουσιάζει πολλά ελκυστικά 

χαρακτηριστικά για τα ανθρώπινα όντα που κινούνται σε έναν κόσμο με εσωτερικούς 

και εξωτερικούς περιορισμούς (σελ. 571, Simon, 2003): 

 Με το κριτήριο της ικανοποιησιμότητας, δεν χρειάζεται να προσδιορίζονται 

όλες οι πιθανές ενέργειες και να συγκρίνονται.  

 Δεν απαιτεί τον ακριβή υπολογισμό των επιπτώσεων των πιθανών ενεργειών. 

 Δεν απαιτεί την άντληση μιας μονοδιάστατης κλίμακας χρησιμότητας από 

πολυδιάστατους στόχους. 

 Απλουστεύει το υπολογιστικό έργο εύρεσης μιας αποδεκτής ενέργειας. 

 

Γενικά, το κριτήριο της ικανοποιησιμότητας συνδέεται έντονα με τον ψυχολογικό 

όρο της φιλοδοξίας ή αλλιώς ιδανικού (aspiration level). Πολλές φορές, τα ανθρώπινα 

όντα προσδιορίζουν το επίπεδο ικανοποίησής τους στην ζωή τους σύμφωνα με το 

κατά πόσο έχουν εκπληρώσει  ένα πλήθος στόχων ή φιλοδοξιών  που έχουν θέσει σε 

διάφορες επιλογές τους. Οι επιλογές αυτές ποικίλουν από το είδος των σπουδών ή 

της επαγγελματικής τους καριέρας μέχρι την επιλογή των ρούχων που θα αγοράσουν. 

Όσο καταφέρνουν να φτάσουν το ύψος των φιλοδοξιών τους, το επίπεδο συνεχίζει να 

ανεβαίνει ενώ αντίθετα όταν αποτυγχάνουν το επίπεδο τείνει να μειώνεται. Για 

παράδειγμα, το εισόδημά τους μπορεί να αναδιανεμηθεί με διαφορετικό τρόπο στις 

επιλογές τους που έχουν να κάνουν χωρίς αυτό να συνεπάγεται πραγματοποίηση 
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συγκρίσεων σε μια μόνο διάσταση (επιλογή) ή μια ενοποιημένη συνάρτηση 

χρησιμότητας (σελ.572, Simon, 2003).  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα σημαντικό μέρος της λήψης αποφάσεων 

είναι η έρευνα για την εύρεση νέων, εναλλακτικών αποφάσεων που θα οδηγήσουν σε 

ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε πρότερη γνώση, 

σε γνώση που έχει αποθηκευτεί στην ανθρώπινη μνήμη μέσω της εμπειρίας και της 

μάθησης. Σύμφωνα με τον Simon, «Η μάθηση είναι κρίσιμη σε ένα σύστημα όπως το 

ανθρώπινο μυαλό που δεν μπορεί να αλλάξει απευθείας με το άνοιγμα ενός κουτιού ή 

την εισαγωγή ενός προγράμματος. Η ανθρώπινη μνήμη μπορεί να αλλάξει μόνο μέσω 

της μάθησης, γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό ένα μεγάλο μέρος της έρευνας να 

επικεντρωθεί σε αυτήν». (σελ. 324-325, Augier, 2001). Ο Simon θεωρούσε πάρα 

πολύ σημαντική την διαδικασία της μάθησης, καθώς μέχρι τότε το μεγαλύτερο μέρος 

των οικονομολόγων την αντιμετώπιζε σαν μια απλή σχέση  που προκύπτει μέσω της 

επανάληψης σε αντίθεση με τον ίδιο που πίστευε ότι κάποιες φορές, παρά την 

πολυπλοκότητα που την διέπει, η διάσπαση ενός φαινομένου σε μέρη, το κάνει πιο 

εύκολο για επίλυση. Ο Simon  μαζί με τον Langley ορίζει την μάθηση σε σύνθετα 

συστήματα ως μια διαδικασία η οποία τροποποιεί το σύστημα, τόσο ώστε να το 

βελτιώσει αμετάκλητα. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την γνωσιακή μάθηση, η οποία 

περιλαμβάνει εκτός από έννοιες όπως αυτή του συλλογισμού, ανάκτησης, ανάκλησης, 

επανάληψης και αναγνώρισης, προσομοιωτικά εργαλεία και υπολογιστικά 

προγράμματα όπως συνδετιστικά δίκτυα τα οποία «μαθαίνουν» μέσω αλλαγών  των 

δυνάμεων των συνδέσεων τους ή ειδικά πρωτόκολλα στα οποία το άτομο καλείται να 

λύσει το πρόβλημα σκεπτόμενος «δυνατά» και όχι μέσω ενδοσκόπησης.  (σελ. 185, 

Schwartz, 2002). Έτσι λοιπόν, ο Simon παρομοιάζει τα ανθρώπινα όντα με 

συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών. Για να δουλέψει το σύστημα, πρέπει κανείς 

να κατανοήσει την εσωτερική αναπαράσταση της επεξεργασίας πληροφοριών. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται μέσω της μάθησης, η οποία μετατρέπει την εξωτερική 

πληροφορία σε ανθρώπινη μνήμη (σελ. 324-325, Augier, 2001).    

  

 Οι ιδέες του Simon για την περιορισμένη ορθολογικότητα είχανε σημαντικές 

επιπτώσεις τόσο στον κλάδο της ψυχολογίας όσο και των οικονομικών (σελ. 310, 

Augier, 2001). 

  Στην ψυχολογία, ήταν πολύ σημαντική για την υποστήριξη της γνωστικής 

ψυχολογίας και την κριτική του μπηχεϋβιορισμού (behaviorism), που εκείνη την 

περίοδο δεχόταν μια έντονη αποδοκιμασία με το κυρίαρχο μοντέλο του ερεθίσματος – 
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ανταπόκρισης. Η γνωσιακή επανάσταση άνοιξε εκ νέου τον δρόμο για την 

πειραματική ψυχολογία και την αντιμετώπιση του νου και του εγκεφάλου ως σύνολο. 

Όπως αναφέρει ο George A. Miller (σελ. 142, Miller, 2003), to 1956 μπορεί να 

θεωρηθεί η κρίσιμη χρονιά για την ανάπτυξη της ψυχολογίας επεξεργασίας 

πληροφοριών. Στην οικονομική επιστήμη, ο όρος της περιορισμένης ορθολογικότητας 

αμφισβήτησε την υπόθεση της μεγιστοποίησης, έθεσε τα θεμέλια για την δημιουργία 

του κλάδου των συμπεριφοριστικών οικονομικών (behavioral economics) και εισήγαγε 

όρους όπως satisficing, heuristics, framing effects που έγιναν σημαντικά αντικείμενα 

μελέτης από επόμενους ερευνητές. 

Ακόμη, ο Simon και οι υπόλοιποι συνεργάτες του στο Carnegie University, εισαγάγανε 

μια νέα τεχνική για την μελέτη των συμπεριφοριστικών μοντέλων τους, την 

υπολογιστική προσομοίωση. Ο λόγος γι’ αυτό ήταν πως τα συμπεριφοριστικά μοντέλα 

είναι πολύ περίπλοκα για να αναλυθούν μόνο με συμβατικές τεχνικές. Καθώς η 

προσομοίωση επιτρέπει την εξερεύνηση και την ανάλυση φαινομένων που 

προηγουμένως ήταν απρόσιτα, δημιουργήθηκαν λεπτομερειακά υπολογιστικά 

μοντέλα για να αναλύσουν πώς τα άτομα, τα καθήκοντα και τα δίκτυα συνδέονται σε 

σύνθετα, δυναμικά και προσαρμοστικά συστήματα (σελ. 740, Sent, 2004).  

Συνοπτικά, η θεωρία του Simon για την περιορισμένη ορθολογικότητα μπορεί να 

συνοψισθεί στα εξής σημεία: 

 Η λήψη αποφάσεων κυριαρχείται από τις επιδράσεις της πολυπλοκότητας και 

των περιορισμένων ικανοτήτων των ανθρώπινων όντων να επεξεργαστούν 

πολλές πληροφορίες.  

 Οι νέες εναλλακτικές λύσεις προκύπτουν από την τροποποίηση και σύνθεση 

των ήδη υπαρχόντων. 

 Οι εναλλακτικές προκύπτουν με διαδοχική σειρά, μία κάθε φορά και όχι 

ταυτόχρονα. 

 Η αναζήτηση για μια εναλλακτική λύση πραγματοποιείται μόνο όταν είναι 

απαραίτητη, δηλαδή όταν με την υπάρχουσα λύση δεν επιτυγχάνονται οι 

στόχοι που έχουν τεθεί. 

 Με το κριτήριο της ικανοποιησιμότητας, εφαρμόζεται η πρώτη λύση που είναι 

«αρκετά καλή». 

 Οι στόχοι διαμορφώνονται σε όρους φιλοδοξιών (aspirations) και 

τροποποιούνται με προσαρμογή και μάθηση από εμπειρία. 
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 Η προσοχή που δίνει ο λήπτης αποφάσεων στην δομή του περιβάλλοντος 

προέρχεται από την μάθηση και την προσαρμογή που καθοδηγούνται από την 

εμπειρία. 
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4. Τα συμπεριφορικά οικονομικά και η έρευνα των Kahneman 

& Tversky 

 

4. 1 Η έναρξη του κλάδου των Συμπεριφορικών Οικονομικών – Η έρευνα των 

Kahneman & Tversky  

Όπως ειπώθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, οι δεκαετίες του 1950-1960 

αποτέλεσαν μια κρίσιμη περίοδο αμφισβήτησης της αξιωματικής θεμελίωσης της 

θεωρίας της ορθολογικής λήψης αποφάσεων. Από τη μια πλευρά, η κριτική του Allais 

ανανέωσε το ενδιαφέρον για την ψυχολογία και από την άλλη ο Simon έκανε ξεκάθαρο 

το γεγονός ότι για να γίνει κατανοητή η ανθρώπινη ευφυΐα πρέπει να αναλυθεί στις 

πολύπλοκες διαδικασίες και στοιχεία που την απαρτίζουν: επαγωγή, συλλογισμός  και 

επίλυση προβλήματος. Σύμφωνα με τον Simon, αυτοί οι παράγοντες αποτελούν τα 

σημεία - κλειδιά για την κατανόηση της περιορισμένης ανθρώπινης ορθολογικότητας 

και συνεπώς της απόκτησης μιας πιο ρεαλιστικής εικόνας των οικονομικών 

φαινομένων (σελ. 7, Egidi, 2005). 

Όλα αυτά δίνουν το έναυσμα για την δημιουργία ενός ρεύματος στην οικονομική 

επιστήμη που είναι βασισμένο στην συμπεριφορά (Behavioral Economics). H 

ψυχολογία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του κλάδου αυτού, καθώς τα 

συμπεριφορικά οικονομικά μετρούν και αναλύουν ψυχολογικά στοιχεία οικονομικών 

δραστηριοτήτων (όπως κίνητρα, στάσεις, επιρροές) που επηρεάζουν τις αποφάσεις 

των ατόμων (σελ. 394, Hosseini, 2003). Σύμφωνα με τους συγγραφείς του εγχειριδίου 

“Handbook of Behavioral Economics (σελ. 396, Hosseini, 2003), τα συμπεριφορικά 

οικονομικά αποτελούν μία προσέγγιση στην διενέργεια οικονομικής έρευνας και θέτουν 

3 στυλοβάτες που διέπουν τον κλάδο αυτό: 

1. Η οικονομική θεωρία πρέπει να είναι σε συμφωνία με το σώμα της γνώσης που 

προέρχεται από τις συμπεριφορικές επιστήμες, συμπεριλαμβανόμενες την 

ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την οργανωσιακή θεωρία 

και τις υπόλοιπες επιστήμες περί αποφάσεων. Το σημείο αυτό αποτελεί τον 

θεμέλιο λίθο του κλάδου, με σκοπό να βελτιώσει την ρεαλιστικότητα της 

οικονομικής επιστήμης. 

2. Η οικονομική επιστήμη θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει την πραγματική 

συμπεριφορά του ατόμου. 
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3. Η οικονομική θεωρία θα πρέπει να μπορεί να επαληθευθεί εμπειρικά μέσω 

εργαστηρίου και ερευνητικών τεχνικών. 

Κυρίαρχες φιγούρες σε αυτό το ρεύμα είναι οι Daniel Kahneman & Amos Tversky αλλά 

και οικονομολόγοι όπως οι R. Thaler, C. Camerer, P. Slovic και άλλοι. Οι Daniel 

Kahneman & Amos Tversky ήταν ψυχολόγοι, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα 

βοήθησαν ιδιαιτέρως στο να επιστήσουν την προσοχή των οικονομολόγων σε σχέση 

με τα συμπεριφορικά οικονομικά. Τα ψυχολογικά τους πειράματα αποδείχθηκαν πολύ 

χρήσιμα για τον έλεγχο της ορθολογικότητας στις οικονομικές αποφάσεις (σελ. 393, 

Hosseini, 2003). Μάλιστα, το 2002, στον D. Kahneman, απενεμήθη το βραβείο 

Νόμπελ (από κοινού με τον Vernon Smith) για την ανάμειξη των ευρημάτων του από 

την ψυχολογική έρευνα στην οικονομική επιστήμη, ειδικά σε ότι αφορά την ανθρώπινη 

κρίση και την λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας (σελ. 736, Sent, 2004). Οι 

ιδέες των Kahneman & Tversky επηρέασαν ιδιαίτερα τον Richard Thaler, καθηγητή 

στο πανεπιστήμιο του Chicago, ο οποίος ακολούθησε την ίδια γραμμή στο έργο του 

και συνείσφερε σημαντικά σε τομείς όπως επιλογές καταναλωτή (consumer choice), 

συμπεριφορά εξοικονόμησης (savings behavior) και αυτοέλεγχο (self control) (σελ. 

744, Sent, 2004). 

Κατά τη δεκαετία του 1960, ο Kahneman, που απασχολούταν στον κλάδο της 

ψυχοφυσικής της όρασης, αποδεικνύει μέσω πειραμάτων πως κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες τα άτομα μπορεί να κάνουνε λάθος στην αντίληψη ενός 

αντικειμενικού ερεθίσματος. Για παράδειγμα, οι οδηγοί αυτοκινήτου που έχουνε 

απορροφηθεί σε μια σοβαρή συζήτηση είναι πιο πιθανό να μην αντιληφθούνε ένα 

κόκκινο φανάρι σε σχέση με τους υπόλοιπους, γεγονός που δείχνει ότι η υποκειμενική 

αντίληψη ενός οπτικού ερεθίσματος εξαρτάται από το πόσο απασχολημένο είναι το 

άτομο με άλλα καθήκοντα εκείνη την στιγμή.  Το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Tversky 

εργαζόταν στην θεωρητική εξερεύνηση και ανάπτυξη της θεωρίας προσδοκώμενης 

χρησιμότητας, προσπαθώντας να διατυπώσει μαθηματικά την ομοιόμορφη σχέση 

ανάμεσα στον κόσμο και την αναπαράσταση με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την 

ταυτόχρονη μέτρηση της υποκειμενικής πιθανότητας και χρησιμότητας. Το 1970, οι 

Kahneman και Tversky αρχίζουν να συνεργάζονται, επεκτείνοντας τα ψυχολογικά 

τους πειράματα για την λήψη αποφάσεων σε πιο ρεαλιστικές καταστάσεις, δίνοντας 

στα υποκείμενά τους προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με τον πραγματικό κόσμο 

σε συνθήκες αβεβαιότητας. Με την δημοσίευση του άρθρου τους στο περιοδικό 

Econometrica το 1979 εξάγουν τα συμπεράσματα τους στον τομέα των οικονομικών. 

Σ’ αυτή την προσέγγιση, ο διαχωρισμός ανάμεσα στην κανονιστική λύση σε ένα 

πρόβλημα και την υποκειμενική απάντηση από ένα άτομο του πραγματικού κόσμου 
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αρχίζει να γίνεται έντονος. Άμεση συνέπεια αυτού του διαχωρισμού σε κανονιστικό και 

περιγραφικό είναι ότι τα άτομα δεν χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν ως 

λανθασμένη τη συμπεριφορά τους και μη ορθολογική όταν εξηγείται σε αυτά η 

θεωρία, όπως ίσχυε για τον Savage.   (σελ. 12-15 Heukelom, 2006). Το κανονιστικό 

πλαίσιο αποτελεί πλέον αυτό που είναι αντικειμενικά σωστό και πώς τα άτομα θα 

έπρεπε συνειδητά ή ασυνείδητα να συμπεριφέρονται ενώ περιγραφικό πλαίσιο είναι 

πώς τα άτομα συμπεριφέρονται στην πραγματικότητα (σελ. 16, Heukelom, 2006). 

Η προσέγγιση των Kahneman και Tversky διέφερε ριζικά από τις υπόλοιπες 

προσεγγίσεις που κατά καιρούς προτάθηκαν στη λήψη αποφάσεων γιατί 

επικεντρώθηκε στις νοητικές διεργασίες που λαμβάνουν μέρος κατά τη διάρκειά της, 

μια προσέγγιση που έδεσε γερά με το αναλυτικό πλαίσιο της περιορισμένης 

ορθολογικότητας του Simon (σελ. 7, Egidi, 2005). Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως για να 

γίνει κατανοητή μια απόφαση, πρέπει κανείς να αναλύει σε βάθος τις γνωστικές 

διεργασίες που βρίσκονται από κάτω. Έτσι, δουλειά του ερευνητή είναι να εξετάσει το 

πώς τα άτομα αναπαριστούν τα προβλήματά τους, πως επεξεργάζονται τις σύνθετες 

διεργασίες και πώς κατασκευάζουν τα απαραίτητα νοητικά μοντέλα για την λήψη της 

απόφασης (σελ. 9, Egidi, 2005). 

 

«Η έρευνά μας ήταν μια απόπειρα απόκτησης ενός χάρτη περιορισμένης 

ορθολογικότητας μέσω εξερεύνησης των συστηματικών προκαταλήψεων 

που διαχωρίζουν τις πεποιθήσεις των ατόμων και τις επιλογές τους από 

τις βέλτιστες πεποιθήσεις και επιλογές που υιοθετούν τα μοντέλα του 

ορθολογικού ατόμου» (σελ. 1449, Kahneman, 2003). 

 

Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της ενασχόλησής τους σε τρία επικαλυπτόμενα 

γνωστικά πεδία (σελ. 1449, Kahneman, 2003): 

 Ευρετικές μέθοδοι λήψης αποφάσεων και γνωστικές προκαταλήψεις στις 

οποίες τα άτομα είναι ευάλωτα όταν λαμβάνουν αποφάσεις σε συνθήκες 

αβεβαιότητας.  

 Επιδράσεις πλαισίου (framing effects) και οι επιπτώσεις τους για τα μοντέλα 

ορθολογικής λήψης αποφάσεων. 

 Ανάπτυξη της πιθανολογικής θεωρίας (Prospect theory), ένα μοντέλο λήψης 

αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου. 
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Οι Luchins και Luchins, το 1950, θέλοντας να καταλάβουν τον τρόπο με τον 

οποίο τα άτομα επιλύνουν μαθηματικά προβλήματα, απέδειξαν πως όταν τα 

υποκείμενα προσδιορίσουν την βέλτιστη λύση ενός καθήκοντος σε ένα δεδομένο 

πλαίσιο, τη μεταφέρουν αυτόματα και σε πλαίσια όπου είναι κατώτερη του βέλτιστου. 

Μέσω των πειραμάτων τους, κάνουν φανερό πως όταν ένας νοητικός υπολογισμός 

που χρησιμοποιείται σκόπιμα για την επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιηθεί μετά 

επανειλημμένα για την λύση ανάλογων προβλημάτων μπορεί να γίνει «ρουτίνα». Αυτή 

η τακτική χρήση του μπορεί να οδηγήσει τα άτομα στο να περάσουν από τις σκόπιμες, 

συνειδητές νοητικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν για την επίλυση σε μερικώς 

ασυνείδητες, αυτόματες και μη επίπονες νοητικές διεργασίες. Αυτή η «ρουτίνα» της 

σκέψης αποτελεί μέρος ενός πιο γενικού και σύνθετου ερωτήματος, το οποίο έθεσε ο 

Kahneman το 2002 στην ομιλία του κατά την απονομή του Νόμπελ: «μέχρι ποιο 

σημείο είναι οι πράξεις μας αποτέλεσμα μιας σκόπιμης νοητικά υπολογιστικής 

διαδικασίας και αντίστροφα κατά πόσο είναι προσιτή μια τέτοια νοητική δραστηριότητα 

μέσω της ενδοσκόπησης»; (σελ. 15, Egidi, 2005). 

Σύμφωνα με τους Kahneman και Tversky, υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης και 

λήψης αποφάσεων που αντιστοιχούν με τις έννοιες της διαίσθησης (Σύστημα 1) και 

του συλλογισμού (Σύστημα 2). Ο συλλογισμός γίνεται σκόπιμα και με προσπάθεια σε 

αντίθεση με την διαίσθηση που φέρνει αυτόματες σκέψεις στο μυαλό χωρίς συνειδητή 

αναζήτηση ή υπολογισμό και χωρίς προσπάθεια. Αν και η σκέψη χωρίς προσπάθεια 

φαίνεται να είναι το φυσιολογικό, η παρατήρηση της ποιότητας των νοητικών 

λειτουργιών μέσα από πειράματα έδωσε έναν εκπληκτικά μεγάλο αριθμό λαθών. 

Ακόμη και σε εύκολα προβλήματα λήψης αποφάσεων, οι άνθρωποι δεν έχουν 

συνηθίσει να εξετάζουν την απόφασή τους και συχνά καταφεύγουν σε μια εύλογη 

απόφαση που τους έρχεται γρήγορα στο μυαλό. Η διάκριση ανάμεσα στην διαίσθηση 

και τον συλλογισμό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές γιατί αν και «η 

διαίσθηση έχει συνδεθεί με φτωχή επίδοση, η διαισθητική σκέψη, η κρίση μπορεί να 

είναι ισχυρή και ακριβής» (σελ. 1450, Kahneman, 2003).  

 Η παρακάτω εικόνα συνοψίζει τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους.  
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 «Οι λειτουργίες του Συστήματος 1 είναι γρήγορες, αυτοματοποιημένες, 

πραγματοποιούνται χωρίς προσπάθεια και είναι συχνά συναισθηματικά 

φορτισμένες. Ακόμη, διέπονται από συνήθεια και είναι δύσκολο να τις 

ελέγξει κανείς ή να τις τροποποιήσει. Οι λειτουργίες του Συστήματος 2 

είναι πιο αργές, σειριακές, απαιτούν προσπάθεια και ελέγχονται σκόπιμα. 

Επιπλέον, είναι σχετικά ελαστικές και διέπονται από κανόνες» (σελ. 1451, 

Kahneman, 2003). 

 

Ο διαχωρισμός αυτός είναι σύμφωνος με τα ευρήματα των Luchins & Luchins 

γιατί δείχνει πώς μια διαδικασία συλλογισμού που χαρακτηρίζεται από αργές, 

σειριακές και επίπονες νοητικές διεργασίες καταλήγει να υποκατασταθεί από μια 

διαδικασία αυτόματης σκέψης. Φυσικά και η αντίστροφη διαδικασία είναι εξίσου 

σημαντική: πώς γίνεται οι αυτόματες νοητικές διεργασίες να είναι προσβάσιμες στη 

συνειδητή σκέψη  και σε ποια έκταση μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν σε 

συνειδητές γνωσιακές δραστηριότητες; 

Η έρευνά των Kahneman & Tversky καθοδηγήθηκε με κεντρικό άξονα την 

πεποίθηση ότι οι περισσότερες επιλογές γίνονται με διαισθητική κρίση. Oι διαισθητικές 

κρίσεις μπορεί να θεωρηθεί πως καταλαμβάνουν την μέση οδό ανάμεσα στις 

αυτόματες λειτουργίες της αντίληψης και τις σκόπιμες λειτουργίες του συλλογισμού. 

Έτσι, σύμφωνα με τους Gideon Keren και Karl H. Teigen, οι κρίσεις μπορεί να 
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αποτελούν μια αργή και σκόπιμη διαδικασία, όπως η επίλυση κάποιου προβλήματος. 

Από την άλλη πλευρά, μπορούν να είναι γρήγορες και άμεσες όπως ο υπολογισμός 

μιας απόστασης, τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αμέσως χωρίς όμως να ξέρουμε σε τι 

στοιχεία βασιστήκαμε για να οδηγηθούμε εκεί. Στην λήψη τέτοιων αποφάσεων, 

πολλές φορές, τα άτομα οδηγούνται μέσω ευρετικών μεθόδων (σελ. 93, Keren, 2004) 

 

4.2 Ευρετικές μέθοδοι και γνωστικές προκαταλήψεις 

Ο όρος heuristics- ευρετικές μέθοδοι είναι ελληνικής προέλευσης - ευρίσκω -  και 

σημαίνει «βρίσκω» ή «ανακαλύπτω». Οι ευρετικές μέθοδοι αποτελούν κανόνες 

συλλογισμού ή αλλιώς rules of thumb, διαισθητική κρίση ή απλά αυτό που 

ονομάζουμε «κοινή λογική». Μια ευρετική μέθοδος είναι ένας τρόπος γρήγορης 

επίλυσης προβλήματος, με μια λύση η οποία δεν είναι η βέλτιστη, αλλά η καλύτερη 

πιθανή. Για πολλούς ερευνητές, όπως ο Duncker, ο Koehler και ο H. Simon, οι 

ευρετικές μέθοδοι αποτελούν στρατηγικές που καθοδηγούν την αναζήτηση 

πληροφορίας και απλοποιούν την αναπαράσταση του προβλήματος με σκοπό να 

διευκολύνουν την λύση. Μέχρι το 1970 περίπου ο όρος ευρετικοί μέθοδοι 

χρησιμοποιούταν ως αναφορά σε χρήσιμες και απαραίτητες γνωσιακές διαδικασίες 

για λύση προβλημάτων που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από την λογική και 

την θεωρία πιθανοτήτων (σελ. 75, Goldstein & Gigerenzer, 2002). 

Από τη δεκαετία του 1970 και μετά η ερευνητική προσέγγιση των ευρετικών 

μεθόδων και προκαταλήψεων από τους Kahneman & Tversky επηρέασε καταλυτικά 

το πεδίο της λήψης αποφάσεων. Κύριος σκοπός της έρευνάς τους ήταν η διερεύνηση 

της διαίσθησης των ατόμων σε συνθήκες αβεβαιότητας και κατά πόσο ήταν αυτή 

συμβατή με το κανονιστικό πλαίσιο της ορθολογικής θεωρίας. Η ερμηνεία του όρου 

των ευρετικών μεθόδων, όπως χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Kahneman και 

Tversky, έμοιαζε αρκετά με την χρήση της στην θεωρία της επίλυσης προβλημάτων 

και θεωρούνταν ως απλοποιημένες μέθοδοι προορισμένες να ανταπεξέλθουν με την 

περιορισμένη ικανότητα επεξεργασίας των ανθρώπων (σελ. 93, Keren, 2004). Όπως 

αναφέρουν, δηλαδή οι Johnson & Payne, οι ευρετικές μέθοδοι για την λήψη 

αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας μπορούν να καθοριστούν ως κανόνες που 

συστηματικά απλοποιούν την αναζήτηση παραβλέποντας κάποια στοιχεία. 

«Το συμπέρασμά μας από αυτή την έρευνα ήταν ότι τα άτομα βασίζονται 

σε ένα περιορισμένο αριθμό ευρετικών αρχών που μειώνει το πολύπλοκο 

έργο της εκτίμησης πιθανοτήτων και πρόβλεψης αξιών σε πιο απλές 
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κριτικές λειτουργίες. Γενικά, αυτές οι ευρετικές μέθοδοι είναι αρκετά 

χρήσιμες μα αρκετές φορές οδηγούν σε σοβαρά και συστηματικά λάθη, τις 

γνωστικές προκαταλήψεις» (σελ. 1460, Kahneman, 2003).   

Η υποκειμενική εκτίμηση των πιθανοτήτων μοιάζει αρκετά με τις υποκειμενικές 

εκτιμήσεις φυσικών μεγεθών όπως η απόσταση ή το μέγεθος, οι οποίες βασίζονται σε 

πληροφορίες περιορισμένης εγκυρότητας και διενεργούνται μέσω ευρετικών κανόνων. 

Παρ’ όλα αυτά, η εξάρτηση από τέτοιους κανόνες οδηγεί σε συστηματικά λάθη. Για 

παράδειγμα, στην εκτίμηση μιας απόστασης τα μεγέθη υπερεκτιμούνται όταν η 

ορατότητα είναι φτωχή γιατί οι μορφές των αντικειμένων φαίνονται θολές ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση τα μεγέθη υποτιμούνται όταν η ορατότητα είναι καλή και τα 

αντικείμενα φαίνονται καθαρά. Αυτό μας δείχνει πως η εξάρτηση σε χαρακτηριστικά 

όπως η σαφήνεια ως ένδειξη απόστασης οδηγεί σε κοινές μεροληψίες, όπως ακριβώς 

οι διαισθητικές κρίσεις των πιθανοτήτων οδηγούν σε γνωσιακές προκαταλήψεις. 

Στο πρώτο στάδιο της εργασίας τους στο πεδίο των ευρετικών μεθόδων, οι 

Kahneman & Tversky ασχολήθηκαν κυρίως με 3 είδη κριτικών μεθόδων για εκτίμηση 

πιθανοτήτων, συχνοτήτων και άλλων αβέβαιων ποσοτήτων. Αυτές οι 3 μέθοδοι δε 

θεωρούνται μοναδικές ούτε οι πιο σημαντικές, κατέχουν όμως από τη στιγμή της 

εισαγωγής τους μια θέση πρωτοτυπίας στην όλη προσέγγιση. Οι 3 αυτές ευρετικές 

μέθοδοι είναι η αντιπροσωπευτικότητα, η διαθεσιμότητα και η προσαρμογή (σελ. 95, 

Keren, 2004): 

 

Αντιπροσωπευτικότητα 

Οι αποφάσεις που αφορούν πιθανότητες είναι σπάνια ανεξάρτητες από όρους. 

Κάποιες οδηγούνται από τον πληθυσμό στο δείγμα ή από την υπόθεση στα δεδομένα 

ή ακόμα πιο γενικά από ένα μοντέλο Μ σε ένα περιστατικό Π. Κάποιες άλλες 

ακολουθούν την αντίθετη φορά, δηλαδή από το δείγμα στον πληθυσμό ή από τα 

δεδομένα στην υπόθεση ή από το Π στο Μ. Οι πρώτες θεωρούνται προβλήματα 

πρόβλεψης ενώ οι δεύτερες προβλήματα διάγνωσης ή εξήγησης. Ως πρόβλημα 

πρόβλεψης μπορεί να θεωρηθεί η πιθανότητα να πετύχει κάποιος 5 συνεχόμενες 

φορές «κορώνα» πετώντας ένα αμερόληπτο κέρμα. Αντίστοιχα, έχουμε ένα πρόβλημα 

εξήγησης όταν παρατηρούμε την «κορώνα» να κερδίζει 5 φορές συνεχόμενα στο 

ρίξιμο του κέρματος και αναρωτιόμαστε αν αυτό μπορεί να είναι αμερόληπτο. Για να 

απαντήσουν σε τέτοιου είδους ερωτήματα, οι άνθρωποι συνήθως βασίζονται σε 

απλές συγκρίσεις ανάμεσα στο Π και το Μ, δηλαδή από τον βαθμό που το Π μοιάζει 
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με το Μ. «Για παράδειγμα, όταν το Π είναι πολύ αντιπροσωπευτικό του Μ, η 

πιθανότητα ότι το Π πηγάζει από το Μ θεωρείται πολύ υψηλή. Από την άλλη πλευρά,  

αν το Π δεν μοιάζει με το Μ, η πιθανότητα να προέρχεται από το Μ κρίνεται χαμηλή» 

(σελ. 1124, Tversky & Kahneman, 1974). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κρίσεις εκτελούνται με την ευρετική μέθοδο της 

αντιπροσωπευτικότητας, ή αλλιώς «representativeness heuristic». Αυτή η προσέγγιση 

οδηγεί σε πολύ σημαντικά λάθη γιατί δε λαμβάνει υπ’ όψη κάποιους σημαντικούς 

παράγοντες που θα έπρεπε να επηρεάζουν τις αποφάσεις που αφορούν πιθανότητες  

(σελ. 1124, Tversky & Kahneman, 1974).  

Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η πρότερη πιθανότητα ή η συχνότητα 

των αποτελεσμάτων. Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν από τους Tversky και 

Kahneman το 1973, δινόταν στα υποκείμενα η περιγραφή κάποιων ανθρώπων βάσει 

κάποιων χαρακτηριστικών και μετά τους ζητούνταν να εκτιμήσουν την πιθανότητα οι 

άνθρωποι αυτοί να απασχολούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων. Τα 

υποκείμενα του πειράματος απάντησαν χρησιμοποιώντας την ευρετική μέθοδο της 

αντιπροσωπευτικότητας, δηλαδή από τον βαθμό που ο καθένας αντιπροσωπεύει ή 

μοιάζει με το στερεότυπο του εκάστοτε επαγγέλματος και χωρίς να συνυπολογίσουν 

το γεγονός ότι κάποια επαγγέλματα συναντώνται λιγότερο συχνά από άλλα (σελ. 

1125, Tversky & Kahneman, 1974). 

Γενικά, η ευρετική μέθοδος της αντιπροσωπευτικότητας θεωρείται η εξήγηση για 

πολλές παρατηρούμενες γνωστικές προκαταλήψεις που αφορούν τις κρίσεις των 

πιθανοτήτων, όπως την αδιαφορία για το μέγεθος του δείγματος, την εσφαλμένη 

αντίληψη για την τυχαιότητα των περιστατικών, την αδιαφορία για προβλεπτικότητα 

και την ψευδαίσθηση της εγκυρότητας. 

 

Διαθεσιμότητα 

Με την ευρετική μέθοδο της διαθεσιμότητας (availability), «τα περιστατικά δεν 

συγκρίνονται με κάποιο μοντέλο σε όρους ομοιότητας αλλά εκτιμώνται σύμφωνα με 

την ευκολία με την οποία τα υποκείμενα μπορούν να τα φανταστούν ή να τα 

ανακαλέσουν από τη μνήμη τους» (σελ. 97, Keren, 2004). Αν ένας αριθμός 

παραδειγμάτων ανακαλεστεί εύκολα το περιστατικό κρίνεται ότι έχει μεγάλη 

συχνότητα και προβλέπεται μεγάλη πιθανότητα να συμβεί ξανά στο μέλλον. 
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Περιστατικά που είναι δυσκολότερο να ανακαλεστούν θεωρούνται λιγότερο συχνά και 

πιθανά (σελ. 97, Keren, 2004). 

Η ανάκληση των περιστατικών μπορεί να επηρεαστεί από το φαινόμενο της 

οικειότητας (familiarity). Για παράδειγμα, μετά από πείραμα των Tversky και 

Kahneman, διαπιστώθηκε ότι αν διαβάσουμε σε κάποιον μια λίστα θηλυκών κι 

αρσενικών ονομάτων – με την λίστα των αντρών να περιέχει πιο γνωστές 

προσωπικότητες, τα υποκείμενα κρίνουν λανθασμένα ότι το φύλο με τις πιο γνωστές 

προσωπικότητες είναι το πιο πολυάριθμο (σελ. 1125, Tversky & Kahneman, 1974). 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάκληση είναι η ζωντάνια, η υπεροχή 

καθώς και η πρόσφατη εμπειρία (τα πρόσφατα περιστατικά ανακαλούνται πιο 

εύκολα). Έτσι, συχνά οι άνθρωποι υπερεκτιμούν κινδύνους με δραματικά 

αποτελέσματα ή γεγονότα που έχουν δημοσιευτεί με έντονο ή επανειλημμένο τρόπο 

όπως τρομοκρατικές επιθέσεις ή αεροπορικά δυστυχήματα και υποεκτιμούν λιγότερο 

θεαματικούς αλλά πιο συνηθισμένους κινδύνους όπως τον διαβήτη ή το κάπνισμα 

(σελ. 97, Keren, 2004). 

Ακόμη, τα υποκείμενα οδηγούνται συχνά σε μεροληψίες εξαιτίας της 

αποτελεσματικότητας της αναζήτησής τους, της οργάνωσης της μνήμης τους ή 

των συσχετίσεων που κάνουνε. Σε ένα γνωστό πείραμα (Tversky και Kahneman, 

1972) ζητήθηκε από τα υποκείμενα να ανακαλέσουν λέξεις  που το πρώτο γράμμα 

τους είναι ρ και λέξεων που έχουν ως τρίτο γράμμα το ρ. Αποδείχτηκε πως τα άτομα 

λανθασμένα εικάζουν ότι οι λέξεις που αρχίζουνε με ένα συγκεκριμένο σύμφωνο είναι 

περισσότερες από αυτές που το έχουν στην τρίτη θέση, επειδή η αναζήτηση λέξεων 

με το πρώτο γράμμα είναι πολύ πιο εύκολη. Από την άλλη μεριά, οι Chapman και 

Chapman, το 1967, εκδίδοντας το «Genesis of popular but erroneous diagnostic 

observations», περιέγραψαν μια ενδιαφέρουσα μεροληψία για περιστατικά που 

συμβαίνουν παράλληλα. Παρουσίασαν στα υποκείμενα σκίτσα ανθρώπων 

συνοδευόμενα από υποθετικές κλινικές διαγνώσεις. Έπειτα, εξέτασαν κατά πόσο κάθε 

διάγνωση π.χ. σχιζοφρένεια συνοδεύεται με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά. Το 

αποτέλεσμα που παρατηρήθηκε ήταν ότι τα υποκείμενα υπερεκτίμησαν την 

συχνότητα της παράλληλης εμφάνισης φυσικών χαρακτηριστικών (όπως παράξενα 

μάτια) με συγκεκριμένες ασθένειες. Το φαινόμενο αυτό της απατηλής συσχέτισης 

(illusory correlation) αποδίδεται στην διαθεσιμότητα. Η κρίση για το πόσο συχνά 

μπορούνε να εμφανιστούνε δύο φαινόμενα παράλληλα μπορεί να βασιστεί στον 

συνδετικό δεσμό τους. Όσο πιο δυνατός είναι, τόσο πιο πιθανό κάποιος να καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι τα φαινόμενα συνδυάζονται συχνά (σελ. 1133, Tversky & 

Kahneman, 1974). 



 46 

Συμπερασματικά, οι κατηγορίες που είναι μεγαλύτερες, πιο συχνές και πιο εύκολο 

για κάποιον να τις φανταστεί, ανακαλούνται πιο γρήγορα και πιο καλά. Tο άτομο έχει 

στη διάθεσή του την ευρετική μέθοδο της διαθεσιμότητας για να εκτιμά τον πληθυσμό 

μιας κατηγορίας, την πιθανότητα ενός γεγονότος ή τη συχνότητα συν-εμφάνισης 

περιστατικών με την ευκολία με την οποία μπορούν να εκτελεστούν οι νοητικές 

λειτουργίες ανάκλησης, κατασκευής και συσχέτισης (σελ. 1134, Tversky & Kahneman, 

1974).  

 

Προσαρμογή 

Η ευρετική μέθοδος της προσαρμογής (adjustment) είναι πολύ πιο γενική από τις 

άλλες δύο και περιγράφει μια διαδικασία που μπορεί να χρησιμεύσει εξίσου σε κρίσεις 

που αφορούν συχνότητα, κρίσεις αξίας, κρίσεις μεγέθους ή ακόμα και αιτιώδη 

απόδοση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι κάνουν εκτιμήσεις ξεκινώντας από 

μια αρχική αξία που προσαρμόζεται για να αποφέρει την τελική απάντηση. Οι αρχικές 

τιμές μπορεί να διατυπώνονται από το πρόβλημα ή να προέρχονται από το 

αποτέλεσμα κάποιου υπολογισμού και χρησιμεύουν ως «άγκυρες» προς τις οποίες 

τραβιούνται οι εκτιμήσεις. Αυτή η διαδικασία συνήθως είναι ανεπαρκής, 

εξομοιώνοντας διαφορετικές εναρκτήριες τιμές προς τη κατεύθυνση της «άγκυρας», 

προκαλώντας τη γνωστική μεροληψία της «αγκυροβόλησης» (anchoring) (σελ. 14, 

Tversky & Kahneman, 1974).  

«Λογικοί άνθρωποι «αγκυροβολούν» τις προβλέψεις τους για το μέλλον 

βασιζόμενοι στη σημερινή κατάσταση με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

γνωστικών προκαταλήψεων, θεωρώντας το μέλλον πολύ πιο όμοιο με το 

παρόν απ’ όσο θα έπρεπε» (Σελ. 98 ,Keren, 2004).  

Το φαινόμενο της αγκυροβόλησης έχει παρατηρηθεί σε πλήθος ψυχολογικών και 

οικονομικών ερευνών και μπορεί να επηρεάσει μέχρι και συναλλαγές αγορών που 

αφορούν σύνθετα αγαθά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αγορά σπιτιών 

και αυτοκινήτων, τα οποία πωλούνται μέσω διαπραγμάτευσης, η οποία ξεκινάει και 

επηρεάζεται από την αρχική τιμή (σελ. 88, Mc Fadden, 1999). 

Η πιο πιθανή εξήγηση για το φαινόμενο είναι ότι η αξία που λειτουργεί ως 

εναρκτήριο μέτρο αναφοράς δημιουργεί, έστω και προσωρινά, την πιθανότητα ότι η 

ποσότητα που πρέπει να εκτιμηθεί μπορεί να βρίσκεται κοντά σε αυτή την τιμή (σελ. 

88, Mc Fadden, 1999). Πολλές φορές, όμως, έστω και μια συντηρητική γνωστική 
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προκατάληψη είναι καλύτερη από μια εκτίμηση που έρχεται από το πουθενά αν και 

δεν υπάρχει καμία αλάθητη ευρετική μέθοδος με αποτέλεσμα όταν οι άνθρωποι είναι 

αβέβαιοι να επηρεάζονται από άσχετες αξίες «αγκυροβόλησης» (Σελ. 98, Keren, 

2004).  

Το πρόγραμμα των ευρετικών μεθόδων και γνωστικών προκαταλήψεων προήρθε 

από προηγούμενες έρευνες που είχανε ήδη προετοιμάσει το έδαφος για την μελέτη 

του πώς τα άτομα αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα και υπακούν την λογική των 

πιθανοτήτων. Η επιτυχία του σε συνδυασμό με την «γνωσιακή επανάσταση» 

προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και παρακίνησε νέες έρευνες (σελ. 90, Keren, 2004). 

Από τη μία, το ίδιο το πρόγραμμα αλλά και οι μέθοδοι έρευνας ταίριαζαν με την 

πεποίθηση ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί και πρέπει να εξηγηθεί με 

γνωσιακούς όρους. Από την άλλη, πρόβαλλε τις ικανότητες αλλά και τα όρια του 

γνωσιακού συστήματος συνδέοντας έτσι τις ευρετικές μεθόδους με την 

ορθολογικότητα. Οι μεροληψίες που παρατηρούνταν εξαιτίας αυτών δεν είχανε 

επιπτώσεις πλέον μόνο στον κλάδο της ψυχολογίας, αλλά και της οικονομικής 

επιστήμης. 

 

4.3 Επιδράσεις πλαισίου – Framing effects 

Η συστηματική παραβίαση της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας σε 

προβλήματα λήψης αποφάσεων έχει σχετιστεί έντονα με το φαινόμενο της 

επίδρασης πλαισίου. Το φαινόμενο αυτό αναφέρθηκε από τον Simon, έγινε κυρίως 

αντιληπτό μέσα από τα παίγνια του Allais αλλά παρουσιάστηκε αναλυτικά για πρώτη 

φορά από τους Kahneman και Tversky και υποστηρίζει πως οι ψυχολογικές αρχές 

που διέπουν την αντίληψη των προβλημάτων λήψης απόφασης και την εκτίμηση των 

πιθανοτήτων και των αποτελεσμάτων δημιουργούν προβλέψιμες αλλαγές προτίμησης 

όταν το ίδιο πρόβλημα πλαισιώνεται με διαφορετικό τρόπο. 

 

«Τα άτομα έχουνε αιτιολογία για τις πράξεις στις οποίες προβαίνουνε, 

αλλά αυτή η αιτιολογία βασίζεται σημαντικά στο πώς οι ίδιοι πλαισιώνουν 

ή αναπαριστούν τις καταστάσεις στις οποίες τοποθετούν τους εαυτούς 

τους και στις πληροφορίες που έχουνε ή θέλουνε να αποκτήσουν για τις 

μεταβλητές που θα λάβουν υπ’ όψιν» (σελ. 327, Augier, 2001). 
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Ο όρος πλαίσιο απόφασης αναφέρεται στην αντίληψη του ατόμου των ενεργειών, των 

αποτελεσμάτων και των εξαρτήσεων συνδεόμενα με μια συγκεκριμένη επιλογή. Το 

πλαίσιο που ο λήπτης αποφάσεων υιοθετεί, ελέγχεται από την διατύπωση του 

προβλήματος και μερικώς από τις συνήθειες, τις προσδοκίες και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του λήπτη (σελ. 453, Tversky and Kahneman, 1981). 

Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό μέσα από ένα παράδειγμα που προέρχεται από μια 

έρευνα προτιμήσεων στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης και πραγματοποιήθηκε 

το1982 από τον Mc Neil. Τα υποκείμενα του πειράματος χωρίστηκαν σε δύο ομάδες 

και ενημερώθηκαν για τα στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων δύο ειδών 

θεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα, με την διαφορά ότι στην μία ομάδα τα 

στατιστικά στοιχεία παρουσιάστηκαν με ποσοστά επιβίωσης, ενώ στην άλλη με 

ποσοστά θανάτου. Συγκεκριμένα, στα υποκείμενα παρουσιάστηκαν οι εξής 

πληροφορίες (σελ. 254, Tversky & Kahneman, 1986). 

 

Πρόβλημα 1 - Πλαίσιο ποσοστού επιβίωσης (Δείγμα πληθυσμού (Ν) =247) 

Χειρουργική επέμβαση: το 90% των ατόμων επιζεί από την επέμβαση, το 68% 

παραμένει ζωντανό στο τέλος του πρώτου χρόνου και το 34% παραμένει ζωντανό 

μετά από 5 χρόνια (82%). 

 

Θεραπεία με ακτινοβολία: το σύνολο των ατόμων επιζεί από τη θεραπεία, 77% 

παραμένουν ζωντανοί στο τέλος του πρώτου χρόνου και 22% παραμένει ζωντανό 

μετά το πέρας των 5 χρόνων (18%). 

 

Πρόβλημα 2 - Πλαίσιο ποσοστού θανάτου (Δείγμα πληθυσμού (Ν) =336) 

Χειρουργική επέμβαση: 10% των ατόμων πεθαίνει κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή 

στο αναρρωτικό στάδιο, 32% πεθαίνει μέσα στον πρώτο χρόνο, 66% πεθαίνει μέσα 

στο διάστημα των 5 χρόνων (56%). 

 

Θεραπεία με ακτινοβολία: Κανείς δεν πεθαίνει κατά το διάστημα θεραπείας, 23% 

πεθαίνει μέσα στον πρώτο χρόνο και 78% στην διάρκεια των 5 χρόνων (44%).  
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Οι προτιμήσεις στα 2 προβλήματα απεικονίζουν μια τάση των ατόμων να αποφεύγουν 

τον κίνδυνο σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων και να τον επιζητούν όταν τα 

αποτελέσματα είναι αρνητικά. Παρ’ όλα αυτά, είναι φανερό ότι οι επιπτώσεις των 

αποτελεσμάτων και στις 2 περιπτώσεις είναι απαράλλακτες και η διαφορά έγκειται 

μόνο στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα περιγράφονται με βάση τον αριθμό ζωών που 

σώζονται και τον αριθμό ζωών που χάνονται (σελ. 453, Tversky & Kahneman, 1981). 

Η διαφορά στον τρόπο παρουσίασης των 2 θεραπειών επέφερε διαφορετικά 

αποτελέσματα στις προτιμήσεις των ατόμων, αυξάνοντας το ποσοστό αυτών που 

προτιμούν την ακτινοβολία από 18% (Πρόβλημα 1) σε 44% (Πρόβλημα 2). Τα 

πλεονεκτήματα της θεραπείας με ακτινοβολία δείχνουν πολύ πιο σημαντικά όταν 

παρουσιάζονται ως μείωση του κίνδυνου θανάτου από 10% σε 0% παρά ως αύξηση 

επιβίωσης από 90% σε 100% (σελ. 255, Tversky & Kahneman, 1986). 

Ένα πρόβλημα λήψης αποφάσεων καθορίζεται από 3 στοιχεία: 

1. Τις εναλλακτικές επιλογές ή ενέργειες, μέσα από το σύνολο των οποίων το 

άτομο πρέπει να διαλέξει, 

2. Τα αποτελέσματα ή τις συνέπειες αυτών των επιλογών και 

3. Τις εξαρτημένες πιθανότητες που συνδέουν τις ενέργειες με τα αποτελέσματα. 

 

Αμέσως μετά περιγράφονται οι αντιστροφές στις προτιμήσεις που προκαλούνται από 

εναλλαγές στην πλαισίωση αυτών των στοιχείων:  

 

Πλαισίωση των ενεργειών (framing of acts) 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας tου Mc Neil  επεκτάθηκαν το 1981 από τους 

Kahneman & Tversky σε προβλήματα αποφάσεων με χρηματικά αποτελέσματα (τα 

ποσοστά των ατόμων που επέλεξαν την κάθε απάντηση υποδεικνύονται στις 

παρενθέσεις).  

 

Περίπτωση 1: Επιλογή μεταξύ σε: 
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Α. Σίγουρο κέρδος 240 δολαρίων (84%). 

Β. 25% περίπτωση κέρδους 1.000 δολαρίων και 75% μηδενικού κέρδους (16%). 

 

Περίπτωση 2: Επιλογή μεταξύ σε: 

Γ. Σίγουρη ζημιά 750 δολαρίων (13%). 

Δ. 75% περίπτωση για ζημιά 1.000 δολαρίων και 25% περίπτωση μηδενικής ζημιάς 

(87%). 

 

Η πλειοψηφία των ατόμων εξέφρασε μια προτίμηση για τις επιλογές Α και Δ σε σχέση 

με τις Β και Γ φανερώνοντας ένα κοινό πρότυπο: τα άτομα είναι συχνά ενάντια στην 

ανάληψη ρίσκου σε επιλογές που περιλαμβάνουν κέρδη και ριψοκίνδυνα σε επιλογές 

που περιλαμβάνουν ζημιές. Επιπλέον, η υποβάθμιση των μέτριων και υψηλών 

πιθανοτήτων συνηγορεί στην ελκυστικότητα του σίγουρου κέρδους στην πρώτη 

περίπτωση και στην απέχθεια για σίγουρη ζημιά αντίστοιχα στην δεύτερη περίπτωση 

(σελ. 454, Tversky & Kahneman, 1981). 

Παρ’ όλα αυτά, αν οι επιλογές συνδυαστούν, φαίνεται πως τα άτομα θα έπρεπε να 

οδηγηθούν σε αντίθετες επιλογές: 

Α και Δ: 25% πιθανότητα κέρδους 240 δολαρίων και 75% πιθανότητα ζημιάς 760 

δολαρίων. 

Β και Γ: 25% πιθανότητα κέρδους 250 δολαρίων και 75% πιθανότητα ζημιάς 750 

δολαρίων (σελ. 255, Tversky & Kahneman, 1986). 

Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν μια ένδειξη αδυναμίας των ατόμων να αθροίζουν 

με αυτόματο τρόπο ταυτόχρονα ενδεχόμενα ή να μετατρέπουνε όλα τα αποτελέσματα 

σε ένα κοινό πλαίσιο και δημιουργούνε την υποψία πως, αν πολλές από τις 

πλαισιωμένες ανεξάρτητα αποφάσεις στον πραγματικό κόσμο συνδυάζονταν, η σειρά 

προτίμησης θα αντιστρεφόταν συχνά (σελ. 455, Tversky & Kahneman, 1981). 
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Πλαισίωση των ενδεχομένων (framing of contingencies) 

 

Το παρακάτω προβλήματα παρουσιάστηκαν από τους Kahneman & Tversky το 1981 

σελ. 265, Tversky & Kahneman, 1986). Ο συνολικός αριθμός των υποκειμένων 

δηλώνεται με το Ν, ενώ τα ποσοστά για την κάθε απάντηση υποδηλώνονται στις 

παρενθέσεις. 

 

Πρόβλημα 1 (Ν=77): Ποια από τις παρακάτω επιλογές προτιμάς; 

Α. Μια σίγουρη νίκη 30 δολαρίων (78%) 

Β. 80 % πιθανότητα για νίκη 45 δολαρίων (22%) 

 

Πρόβλημα 2 (Ν=85): Το πρόβλημα περιλαμβάνει 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο, 

υπάρχει 75% πιθανότητα να λήξει το παιχνίδι χωρίς κανένα κέρδος και 25% 

πιθανότητα να περάσεις στο επόμενο στάδιο. Αν καταφέρεις να φτάσεις στο δεύτερο 

στάδιο, έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε: 

Γ. Μια σίγουρη νίκη των 30 δολαρίων (74%) 

Δ. 80% πιθανότητα για νίκη 45 δολαρίων (26%) 

[η λήψη της απόφασης πρέπει να γίνει πριν την έναρξη του παιχνιδιού, δηλαδή πριν το 

αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου να είναι γνωστό]. 

 

Πρόβλημα 3 (Ν=81): Ποια από τις παρακάτω επιλογές προτιμάς; 

Ε. 25% πιθανότητα για νίκη 30 δολαρίων (42%) 

ΣΤ. 20% πιθανότητα για νίκη 45 δολαρίων (58%) 

 

Παρατηρώντας κανείς την δομή των προβλημάτων, είναι εύκολο να δει ότι τα 

προβλήματα 2 και 3 είναι ίδια σε όρους πιθανοτήτων και αποτελεσμάτων: 

Ενδεχόμενο Γ: 0,25 πιθανότητα νίκης 30 δολαρίων 
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Ενδεχόμενο Δ: 0,25Χ0,80=0,20 πιθανότητα νίκης 45 δολαρίων 

και σύμφωνα με την αρχή της συνέπειας, το άτομο θα έπρεπε να επιλέξει με τον ίδιο 

τρόπο. Ακόμη, το Πρόβλημα 1 με το πρόβλημα 2 διαφέρουν μόνο στην ύπαρξη του 

εισαγωγικού σταδίου. Εάν το άτομο φτάσει στο δεύτερο στάδιο, έχει να αντιμετωπίσει 

το ίδιο πρόβλημα, εάν όχι η απόφαση δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Έτσι το 

πρόβλημα 2 είναι ισοδύναμο με το πρόβλημα 3 από τη μια πλευρά και με το 

πρόβλημα 1 από την άλλη. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα 

υποκείμενα του πειράματος ενώ αντιλήφθηκαν την δεύτερη διαφορά, δεν 

αντιλήφθηκαν την πρώτη. Το μοτίβο αυτό απαντήσεων επιδεικνύει δύο φαινόμενα, 

την επίδραση της βεβαιότητας και την επίδραση της ψευδο - βεβαιότητας. 

 

Επίδραση της βεβαιότητας (certainty effect) – Φαινόμενο της ανάκλασης 

(reflection effect) - Φαινόμενο της απομόνωσης (The isolation effect) 

Όπως ειπώθηκε στην προηγούμενη ενότητα, το παράδοξο του Allais αποτελεί 

το καλύτερο παράδειγμα για την ύπαρξη ενός ψυχολογικού φαινόμενου, που 

ονομάζεται επίδραση της βεβαιότητας. Σύμφωνα με αυτό, τα άτομα τείνουν να 

υπερεκτιμούν τα θετικά αποτελέσματα όταν είναι σίγουρα σε σχέση με τα 

αποτελέσματα, τα οποία είναι απλώς πιθανά. Όταν όμως τα αποτελέσματα είναι 

αρνητικά, τα άτομα δείχνουνε μια απέχθεια στην βεβαιότητα ωθώντας τα να γίνουν 

ριψοκίνδυνα και να προτιμήσουν μια ζημία που είναι απλά πιθανή παρά μια μικρότερη 

ζημία που είναι βέβαιη. Η ίδια δηλαδή ψυχολογική αρχή, η υπερστάθμιση της 

βεβαιότητας, ευνοεί την αποστροφή του κινδύνου σε περίπτωση κερδών και την 

αναζήτηση του κινδύνου στην περίπτωση των ζημιών. Το φαινόμενο αυτό παραβιάζει 

το αξίωμα της ανεξαρτησίας της θεωρίας προσδοκώμενης χρησιμότητας και δε 

μπορεί να συμβιβαστεί με καμία συνάρτηση χρησιμότητας, κοίλη ή κυρτή (σελ. 167, 

Tversky, 1975). 

Στον παρακάτω πίνακα (σελ. 268, Kahneman & Tversky, 1979) συνοψίζονται 

αυτά τα συμπεράσματα μέσα από 4 προβλήματα επιλογής και τις απαντήσεις των 

υποκειμένων τους. Στο αριστερό μέρος παρουσιάζονται τα παίγνια με τα θετικά 

αποτελέσματα, ενώ στο δεξί μέρος τα παίγνια με τα αρνητικά αποτελέσματα. Αξίζει να 

σημειωθεί πως για κάθε ένα από τα 4 προβλήματα, οι προτιμήσεις στα αρνητικά 

αποτελέσματα αποτελούν το καθρέφτισμα της εικόνας των προτιμήσεων στα θετικά 

αποτελέσματα. Το φαινόμενο αυτό έχει ονομαστεί φαινόμενο της ανάκλασης. 
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Πολλές φορές, τα άτομα με σκοπό να απλοποιήσουν την επιλογή τους ανάμεσα 

σε έναν αριθμό εναλλακτικών, αγνοούν συστατικά τα οποία είναι κοινά σε όλες τις 

επιλογές και επικεντρώνονται στα συστατικά, τα οποία τα διαχωρίζουν. Επειδή, όμως, 

ένα σύνολο ενδεχομένων μπορεί να αναλυθεί στα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία 

του με παραπάνω από έναν τρόπους και οι προτιμήσεις κάθε φορά να είναι 

διαφορετικές, υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ασυνέπεια στις προτιμήσεις. Το 

φαινόμενο αυτό αναφέρεται ως φαινόμενο της απομόνωσης και δημιουργεί 

αντιστροφή των προτιμήσεων. (σελ. 271, Kahneman & Tversky, 1979). 

 

Επίδραση της ψευδο-βεβαιότητας (pseudo-certainty effect) 

Η χτυπητή ασυμφωνία ανάμεσα στις απαντήσεις των προβλημάτων 2 και 3, τα οποία 

είναι ίδια σε πιθανότητες και αποτελέσματα θα μπορούσε να περιγραφεί ως επίδραση 

της ψευδοβεβαιότητας. Το ενδεχόμενο νίκης 30 δολαρίων είναι πιο ελκυστικό στο 

πρόβλημα 2, γιατί τα άτομα αυταπατώνται και το θεωρούν βέβαιο, ενώ στην 

πραγματικότητα το κέρδος είναι εξαρτώμενο από το αν το άτομο θα καταφέρει να  

φτάσει στο δεύτερο στάδιο (σελ. 455, Tversky & Kahneman, 1981). Το φαινόμενο 

αυτό αποκαλείται επίδραση της ψευδοβεβαιότητας γιατί ένα αποτέλεσμα που είναι 

αβέβαιο, σταθμίζεται ως δεδομένο (σελ. 255, 268, Tversky & Kahneman, 1986). Η 

πλαισίωση του προβλήματος ως ένα παιχνίδι με 2 στάδια παροτρύνει τα άτομα να 

εφαρμόσουν το αξίωμα της ανεξαρτησίας, δηλαδή να απαλείψουν τα κοινά δεδομένα: 

το ενδεχόμενο αποτυχίας να φτάσει κανείς το δεύτερο στάδιο αποβάλλεται πριν από 

την εκτίμηση γιατί αποφέρει τα ίδια αποτελέσματα και στα δύο ενδεχόμενα (σελ. 631, 

Milijkovic, 2005).  
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Πλαισίωση των αποτελεσμάτων (Framing of outcomes) 

Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάστηκε από τους Kahneman & Tversky (σελ. 453, 

Tversky & Kahneman, 1981) σε φοιτητές των πανεπιστημίων Stanford και British 

Columbia που είχαν χωριστεί σε 2 ομάδες. Ο συνολικός αριθμός των υποκειμένων 

δηλώνεται με το Ν, ενώ τα ποσοστά για την κάθε απάντηση υποδηλώνονται στις 

παρενθέσεις. 

 

Πρόβλημα 1 (Ν=152) – Ομάδα Α’ 

Ας υποτεθεί ότι η Αμερική προετοιμάζεται για το ξέσπασμα μιας ασιατικής αρρώστιας, 

η οποία αναμένεται να σκοτώσει περίπου 600 άτομα και για την οποία έχουνε 

προταθεί 2 προγράμματα αντιμετώπισης: 

Πρόγραμμα Α: αν υιοθετηθεί, 200 άτομα θα σωθούν (72%). 

Πρόγραμμα Β: αν υιοθετηθεί, υπάρχει πιθανότητα 1/3 ότι θα σωθούν 600 άνθρωποι 

και 2/3 πιθανότητα ότι δε θα σωθεί κανένας (28%). 

Ποια από τα 2 προγράμματα θα επιλέγατε;  

 

Πρόβλημα 2 (Ν=155) – Ομάδα Β’ 

Πρόγραμμα Γ: αν υιοθετηθεί, 400 άνθρωποι θα πεθάνουν (22%). 

Πρόγραμμα Δ: αν υιοθετηθεί υπάρχει πιθανότητα 1/3 ότι δε θα πεθάνει κανείς και 2/3 

πιθανότητα ότι 600 άνθρωποι θα πεθάνουν (78%). 

Ποια από τα 2 προγράμματα θα επιλέγατε;  

 

Η πλειοψηφία των ατόμων αποστρέφεται το ρίσκο στην πρώτη περίπτωση και το 

αναζητά στη δεύτερη, παρόλο που στην πραγματικότητα τα προβλήματα είναι 

ακριβώς τα ίδια. Και στις 2 περιπτώσεις το άτομο έχει να αποφασίσει ανάμεσα στο 

σίγουρο ενδεχόμενο 200/600 άνθρωποι να σωθούν και 400/600 θα πεθάνουν ή στο 

ενδεχόμενο 1/3 να σωθούν 600 άτομα (να μην πεθάνει κανείς) και 2/3 μη σωθεί κανείς 

(να πεθάνουν τα 600 άτομα). Η εναλλαγή της εμφάνισης του προβλήματος σε όρους 
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ζωών που σώζονται και ζωών που χάνονται έχει μια ουσιαστική επίδραση στις 

προτιμήσεις των ατόμων. 

Η ίδια μορφή προβλήματος χρησιμοποιήθηκε σε πειράματα με χρηματικά 

αποτελέσματα, επιδεικνύοντας τα ίδια συμπεράσματα (σελ. 258, Tversky & 

Kahneman, 1986). 

 

Πρόβλημα 3: Ας υποτεθεί ότι είσαι 300 δολάρια πιο πλούσιος από τη τωρινή σου 

κατάσταση και πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε: 

Α) μια σίγουρη νίκη 100 δολαρίων (72%) 

Β) 50% πιθανότητα για κέρδος 200 δολαρίων και 50 % πιθανότητα για μηδενικό 

κέρδος (28%) 

 

Πρόβλημα 4: Ας υποτεθεί ότι είσαι 500 δολάρια πιο πλούσιος από τη τωρινή σου 

κατάσταση και πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε: 

Γ) μία σίγουρη απώλεια 100 δολαρίων (36%) 

Δ) 50% πιθανότητα για μηδενική απώλεια και 50% πιθανότητα για απώλεια 200 

δολαρίων (64%) 

 

Τα παραπάνω προβλήματα επέδειξαν, εκτός από την αντιστροφή των προτιμήσεων, 

ότι οι προτιμήσεις των ατόμων είναι μη ευαίσθητες σε μικρές αλλαγές του πλούτου 

αλλά πολύ ευαίσθητες σε αντίστοιχες αλλαγές στο σημείο αναφοράς. Οι 

παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι οι φορείς των αξιών θα μπορούσαν να είναι τα 

κέρδη και οι απώλειες, οι αλλαγές δηλαδή του πλούτου παρά καταστάσεις πλούτου 

που ορίζει η ορθολογική θεωρία (σελ. 630, Milijkovic, 2005). 

Γενικότερα,  η βασική αιτία της επίδρασης πλαισίου είναι η παθητική αποδοχή της 

δεδομένης διατύπωσης και θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν όλες οι διατυπώσεις των 

ενδεχομένων τροποποιούνταν σε μια καθορισμένη εκπροσώπηση όλων των 

ισοδύναμων περιγραφών μιας κατάστασης πραγμάτων, γιατί έτσι θα μπορούσανε να 

εκτιμηθούν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εκδοχές. Για παράδειγμα, στο παραπάνω 

πρόβλημα εάν οι όροι είχανε κωδικοποιηθεί σε ένα κυρίαρχο πλαίσιο, για παράδειγμα 
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σε ποσοστό επιβίωσης. Οι παραβιάσεις στην συνέπεια των επιλογών είναι ένδειξη 

πως τα άτομα δεν μπορούν αυτόματα να αθροίσουν ταυτόχρονα ενδεχόμενα ή να 

μετατρέψουνε όλα τα αποτελέσματα σε ένα κοινό πλαίσιο (σελ. 256, Tversky & 

Kahneman, 1986). Η αποτυχία κατασκευής μιας αυθόρμητης τυπικής εκπροσώπησης 

από τον ανθρώπινο νου για προβλήματα επιλογής σε συνδυασμό με την μη 

γραμμικότητα των πιθανοτήτων και των αποτελεσμάτων οδηγούν στην ασυνέπεια των 

επιλογών. Εάν η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και των πιθανοτήτων ήταν γραμμική, η 

σειρά προτίμησης ανάμεσα στις επιλογές θα ήταν ανεξάρτητη από το πλαίσιο των 

ενεργειών, των αποτελεσμάτων και των εξαρτήσεων. Εξαιτίας της μη γραμμικότητάς 

τους, όμως, διαφορετικά πλαίσια οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές (σελ. 454, 

Tversky & Kahneman, 1981). 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί πως η επίδραση πλαισίου οδηγεί σε αντιφατικά 

αποτελέσματα και σε εναλλαγή των προτιμήσεων. Οι εναλλαγές στο πλαίσιο των 

προβλημάτων προκαλούν συστηματική παραβίαση στην συνέπεια των επιλογών, η 

οποία ορίζει ότι διαφορετικές απεικονίσεις του ίδιου προβλήματος δεν πρέπει να 

επηρεάζουν τις προτιμήσεις των ατόμων. Η αρχή αυτή είναι πρωταρχική στην 

ορθολογική θεωρία και συνεπώς η παραβίασή της θέτει σε αμφισβήτηση την 

κανονιστική της διάσταση. Η παραβίαση αυτή αποδίδεται στις ψυχολογικές αρχές που 

διέπουν την αντίληψη και την εκτίμηση των επιλογών (σελ. 453, Tversky & 

Kahneman, 1981). 

 

4.4  Prospect Theory – Πιθανολογική θεωρία 

Τα παραπάνω εμπειρικά ευρήματα σε συνδυασμό με την παραβίαση του 

αξιώματος της ανεξαρτησίας (βλέπε Allais) και την κριτική του Simon για περιορισμένη 

ορθολογικότητα έδειχναν να καταστούν άκυρη την κανονιστική δύναμη της θεωρίας 

προσδοκώμενης χρησιμότητας. Σύμφωνα με τους Kahneman and Tversky, η θεωρία 

προσδοκώμενης χρησιμότητας αποκλίνει συστηματικά από τη συμπεριφορά των 

οικονομικών ατόμων στον πραγματικό κόσμο. Όπως παρέθεσε και ο Arrow το1982, η 

πιο καταδικαστική κριτική για την ανάλυση οφέλους – κόστους προήρθε από τα 

εμπειρικά δεδομένα αυτών που οι Kahneman & Tversky αποκαλούν επίδραση του 

πλαισίου. Λόγω της παραβίασης της συνέπειας που προκαλεί στην θεωρία 

προσδοκώμενης χρησιμότητας, δεν μπορεί να αγνοηθεί. Κι επειδή η συνέπεια 

αποτελεί από τα πιο σημαντικά κανονιστικά χαρακτηριστικά της θεωρίας, η 

παραβίασή της δεν μπορεί να επιτραπεί (σελ. 625, Milijkovic, 2005). Επίσης, με την 
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παραβίαση του αξιώματος της συνέπειας, παραβιάστηκαν και όλα τα υπόλοιπα 

κανονιστικά μοντέλα επιλογής, όπως αυτό της θεωρίας λύπης (regret theory), που 

είχε αναπτυχθεί από τους Bell, Loomes & Sugden (σελ. 259, Tversky & Kahneman, 

1986).  

Τα συμπεράσματα αυτά οδηγούν τους Kahneman & Tversky, το 1979, στη 

διατύπωση μιας εναλλακτικής θεωρίας αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου, την 

πιθανολογική θεωρία. Στην θεωρία αυτή, η χρησιμότητα δεν είναι ένα απόλυτο 

δεδομένο αλλά εξαρτάται από την υποκειμενική αντίληψη του οικονομικού ατόμου 

(σελ 13, Heukelom, 2006).  Ως ένα μοντέλο που εξηγεί τη λήψη αποφάσεων κάτω 

από συνθήκες κινδύνου, η πιθανολογική θεωρία παρέχει μια κομψή περιγραφή της 

σχέσης μεταξύ των ενδεχομένων με την μορφή κερδών και ζημιών και της 

προσωπικής τάσης για ρίσκο (σελ. 335, Mc Dermott, 2008). 

 

«Εξετάσαμε πολλά ζεύγη επιλογών και καταλήξαμε πως η εναλλαγή από 

την αποφυγή στην αναζήτηση του ρίσκου δεν μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από μια συνάρτηση χρησιμότητας για τον πλούτο. Οι 

προτιμήσεις φαίνονται να καθορίζονται από τις στάσεις απέναντι στα 

κέρδη και στις ζημίες, καθορισμένες σε συνάρτηση με ένα σημείο 

αναφοράς, που όμως η θεωρία του Bernoulli και των διαδόχων του δεν το 

περιλάμβανε. Έτσι λοιπόν προτείναμε μια εναλλακτική θεωρία κινδύνου 

στην οποία οι κομιστές της χρησιμότητας είναι τα κέρδη και οι ζημίες, 

αλλαγές στον πλούτο (changes of wealth) παρά καταστάσεις πλούτου 

(states of wealth). Μια καινοτομία της πιθανολογικής θεωρίας ήταν ότι 

αποτελεί μια επίσημη περιγραφική θεωρία των επιλογών που τα άτομα 

πραγματικά κάνουνε και όχι σαν ένα κανονιστικό μοντέλο» (σελ. 1456, 

Kahneman, 2003). 

 

Η πιθανολογική θεωρία έχει αναπτυχθεί για απλά ενδεχόμενα που αφορούν 

χρηματικά αποτελέσματα και καθορισμένες πιθανότητες, μπορεί όμως να επεκταθεί 

και σε πιο περίπλοκες αποφάσεις. Η πιθανολογική θεωρία συντελείται σε  δύο φάσεις 

στην διαδικασία επιλογής, στη φάση επεξεργασίας και στη φάση εκτίμησης: 

 Στην φάση της επεξεργασίας αναλύονται τα προτεινόμενα ενδεχόμενα και 

αναπαρίστανται με πιο απλή μορφή. Η λειτουργία της φάσης επεξεργασίας 
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είναι να οργανώσει και να αναδιατυπώσει τις επιλογές έτσι ώστε να 

διευκολύνει την ακόλουθη φάση της εκτίμησης. Οι κύριες λειτουργίες της 

φάσης επεξεργασίας είναι οι εξής: 

1. Κωδικοποίηση: τα αποτελέσματα κωδικοποιούνται σε όρους κερδών 

και ζημιών βάσει κάποιου σημείου αναφοράς, αντικατοπτρίζοντας έτσι 

την υποκειμενικότητα. 

2. Συνδυασμός: τα ενδεχόμενα απλοποιούνται συνδυάζοντας τις όμοιες 

μεταξύ τους πιθανότητες. 

3. Διαχωρισμός: τα ενδεχόμενα διαχωρίζονται στα βέβαια και στα αβέβαια 

συστατικά τους. 

4. Διαγραφή: τα στοιχεία που είναι κοινά στα προσφερόμενα ενδεχόμενα 

αποβάλλονται και αγνοούνται (σελ. 274, Kahneman & Tversky, 1979). 

 Στην φάση της εκτίμησης, τα ενδεχόμενα που έχουν περάσει από ανάλυση 

αξιολογούνται και επιλέγεται το ενδεχόμενο με την μεγαλύτερη αξία. Η 

συνολική αξία ενός ενδεχομένου δηλώνεται με V και εκφράζεται σε όρους δύο 

κλιμάκων, π και v. Η κλίμακα π σχετίζεται με πιθανότητες και αφορά βάρη 

αποφάσεων (decision weights) και η κλίμακα v σχετίζεται με αποτελέσματα και 

αφορά αξίες (values). Τα βάρη αποφάσεων δεν είναι πιθανότητες, δεν 

υπακούν στα αξιώματα των πιθανοτήτων και δε θα πρέπει να ερμηνεύονται ως 

μέτρα συμφωνίας. Τα βάρη αποφάσεων μετρούν τον αντίκτυπο των 

γεγονότων στην επιθυμία των ενδεχομένων και όχι απλά την αντιληφθείσα 

πιθανότητα αυτών (σελ. 280, Kahneman & Tversky, 1979). Έτσι λοιπόν, σε 

ένα ενδεχόμενο το οποίο επιφέρει αποτέλεσμα x με πιθανότητα p και 

αποτέλεσμα y με πιθανότητα q, η συνολική αξία αναπαρίσταται από την σχέση 

π(p) v(x) + π(q) v(y) (σελ. 454, Tversky & Kahneman, 1981). 

Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης, τα αποτελέσματα 

εκφράζονται ως θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις από κάποιο ουδέτερο σημείο 

αναφοράς (σελ. 454, Tversky & Kahneman, 1981). Αυτό συμβαίνει λόγω των 

εμπειρικών στοιχείων που δείχνουν ότι τα οικονομικά άτομα αντιλαμβάνονται τα 

αποτελέσματα σαν κέρδη ή ζημίες μάλλον παρά σαν τελικές καταστάσεις πλούτου ή 

ευημερίας. Έτσι, η κλίμακα v αντικατοπτρίζει την υποκειμενική αξία του 

αποτελέσματος και μετρά την αξία των αποκλίσεων από το σημείο αναφοράς (σελ. 

275, Kahneman & Tversky, 1979). Η υπόθεση αυτή είναι συμβατή με το φαινόμενο 

της αποστροφής για τον κίνδυνο καθώς και τα υπόλοιπα φαινόμενα που 

παρουσιάστηκαν στα παραπάνω προβλήματα λόγω της επίδρασης πλαισίου. 
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Συνεπώς, η συνάρτηση της αξίας καθορίζεται από δύο στοιχεία: το κεφάλαιο το 

οποίο χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς και το μέγεθος της αλλαγής, θετικής ή 

αρνητικής από το σημείο αυτό. Η μορφή της συνάρτησης φαίνεται στην εικόνα (σελ. 

1456, Kahneman, 2003) και διακρίνεται από 3 χαρακτηριστικά:  

1. Έχει κοίλη μορφή στον τομέα των κερδών, ευνοώντας την αποστροφή του ρίσκου, 

2. Έχει κυρτή μορφή στον τομέα των ζημιών, ευνοώντας την αναζήτηση του ρίσκου, 

3. Περιελίσσεται γύρω από το σημείο αναφοράς και έχει πιο απότομη μορφή για της 

ζημιές απ’ ότι για τα κέρδη. Η οριακή αξία των κερδών και των ζημιών μειώνεται με 

την αύξηση του μεγέθους, κάτι που είναι φυσιολογικό αν κάποιος αναλογιστεί, για 

παράδειγμα, ότι η διαφορά κέρδους ανάμεσα σε 100€ και 200€ φαίνεται πολύ 

σημαντικότερη από μια διαφορά κέρδους 1.100€ και 1.200€. 

 

Η καμπυλότητα της συνάρτησης και στους δυο τομείς ενισχύει την αποστροφή ρίσκου 

σε περίπτωση κερδών και την αναζήτησή του σε περίπτωση πιθανών ή σίγουρων 

απωλειών. Η έκδηλη ασυμμετρία της που στην θεωρία περιγράφεται ως αποστροφή 

για απώλεια, εξηγεί την διστακτικότητα των ατόμων να επιλέξουν μεικτά ενδεχόμενα.  

Η μορφή της συνάρτησης στάθμισης (weighting function) εξηγεί το φαινόμενο της 

επίδρασης της βεβαιότητας όπως και γιατί αυτό είναι πιο έντονο στα δύο άκρα του, 

όπου η καμπυλότητα της συνάρτησης είναι πιο έκδηλη (σελ. 631, Milijkovic, 2005).  
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4.5 Συμβατότητα της πιθανολογικής θεωρίας με το αντιληπτικό σύστημα του 

ατόμου 

H υπόθεση της πιθανολογικής θεωρίας είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές της 

αντίληψης και της κρίσης του ατόμου. Οι αντιληπτικές ικανότητες είναι 

προσανατολισμένες στην εκτίμηση των αλλαγών ή των διαφορών και όχι στην 

αποτίμηση απόλυτων μεγεθών, όπως υποστηρίζει η θεωρία της προσδοκώμενης 

χρησιμότητας. Όταν τα άτομα ανταποκρίνονται σε χαρακτηριστικά όπως η ηχηρότητα, 

η λάμψη ή η θερμοκρασία το περασμένο και το τωρινό πλαίσιο της εμπειρίας 

καθορίζει ένα επίπεδο προσαρμογής ή ένα σημείο αναφοράς και το ερέθισμα γίνεται 

αντιληπτό σε σχέση με αυτό το σημείο αναφοράς (σελ. 277, Kahneman & Tversky, 

1979). 

Ο ρόλος του πρότερου πλαισίου μπορεί να κατανοηθεί με ένα παράδειγμα που 

αφορά την θερμοκρασία. Όταν βάζει κανείς το χέρι του σε μια λεκάνη με νερό 20 

βαθμών της κλίμακας Κελσίου θα νιώσει μια ευχάριστη ζεστασιά αν προηγουμένως το 

είχε εκθέσει για αρκετή ώρα σε μια λεκάνη με κρύο νερό ενώ αντιθέτως θα νιώσει 

δροσιά αν προηγουμένως είχε το χέρι του σε μια λεκάνη με πολύ πιο ζεστό νερό. Η 

εξάρτηση από το σημείο αναφοράς στην όραση απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

 

Τα δύο περικλειόμενα τετράγωνα μπορεί να μη φαίνονται εξίσου λαμπερά, αλλά στην 

πραγματικότητα έχουν την ίδια φωτεινότητα. Το προκείμενο που τονίζεται εδώ μέσω 

του παραδείγματος είναι ότι η φωτεινότητα μιας περιοχής δεν αποτελεί μια 

μονοδιάστατη συνάρτηση της ενέργειας του φωτός που φτάνει στο μάτι από την 
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περιοχή, όπως ακριβώς και με το παράδειγμα της θερμοκρασίας. Η αντιληφθείσα 

φωτεινότητα ή θερμοκρασία απαιτεί ένα σημείο αναφοράς (reference point) ή επίπεδο 

αναφοράς (adaptation level), το οποίο επηρεάζεται από το πλαίσιο του τωρινού και 

πρότερου ερεθίσματος (σελ. 1455, Kahneman, 2003). Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και σε 

μη αισθητήρια χαρακτηριστικά όπως η υγεία ή ο πλούτος. Για παράδειγμα, το ίδιο 

επίπεδο πλούτου μπορεί για κάποιον να συνιστά μια καλή οικονομική κατάσταση και 

για κάποιον άλλον φτώχεια - όλα σε συνάρτηση με το τωρινό τους εισόδημα. 

Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι οι περισσότερες προβλέψεις και κρίσεις που 

αφορούν πιθανότητες διέπονται από δύο στάδια, της κωδικοποίησης και της 

αξιολόγησης, όπως ακριβώς και το διττό σύστημα της θεωρίας προσδοκίας των 

Kahneman και Tversky. Οι αρχικές εντυπώσεις για μία κατάσταση ερμηνεύονται 

κυρίως με το αντιληπτικό σύστημα, ενώ η φάση της αξιολόγησης γίνεται με συνειδητό 

συλλογισμό (σελ. 93, Keren, 2004). 

Στο πρώτο στάδιο της κωδικοποίησης, η εισερχόμενη πληροφορία διευθετείται 

και δομείται – δεδομένης της περιορισμένης μνήμης και ικανότητας επεξεργασίας – με 

απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να προετοιμαστεί για το επόμενο στάδιο της 

αξιολόγησης. Ο τρόπος με τον οποίο το αντιληπτικό σύστημα κωδικοποιεί την 

πληροφορία βασίζεται σε αρχές Gestalt, με σκοπό να πετύχει την απλούστερη 

αντιληπτική οργάνωση. 

Το στάδιο της αξιολόγησης αποτελείται από σκόπιμες γνωστικές διεργασίες που 

συνδυάζουν την διαθέσιμη πληροφορία του πρώτου σταδίου σε μια πιθανολογική 

εκτίμηση. Οι διεργασίες αυτές βασίζονται σε λογικό και επιστημονικό τρόπο 

συλλογισμού, που όμως -όπως έχει δείξει η έρευνα στις ευρετικές μεθόδους και 

μεροληψίες- είναι επιρρεπείς σε συστηματικά λάθη και σφάλματα συλλογισμού (σελ. 

93, Keren, 2004). 

Το κρίσιμο στοιχείο για το πώς επικοινωνούνε αυτά τα δύο συστήματα μεταξύ 

τους είναι η «προσβασιμότητα» (accessibility): όσο περισσότερη πληροφόρηση 

αποκτάει το άτομο σε ένα συγκεκριμένο τομέα, τόσο πιο ικανό γίνεται να ανακαλεί και 

να χρησιμοποιεί το αυτοματοποιημένο μέρος της γνώσης του. Η προσβασιμότητα, 

δηλαδή, έχει διάφορα επίπεδα και κάποιες λειτουργίες απαιτούν μεγαλύτερη νοητική 

προσπάθεια από άλλες. 

«Η απόκτηση επιδεξιότητας αυξάνει επιλεκτικά την προσβασιμότητα των 

χρήσιμων απαντήσεων και των παραγωγικών τρόπων στην οργάνωση 

της πληροφορίας. Ο επιτήδειος παίχτης σκακιού δεν βλέπει το ίδιο 
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δάπεδο με τον αρχάριο και η ικανότητα ενόρασης ενός πύργου που θα 

μπορούσε να χτιστεί από μια παράταξη τούβλων μπορεί σίγουρα να 

βελτιωθεί με παρατεταμένη εξάσκηση» (σελ. 1452, Kahneman, 2003)  

 

 

Η εικόνα (σελ. 1452, Kahneman, 2003) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

όρου της προσβασιμότητας στην οπτική αντίληψη. Για παράδειγμα, στην φιγούρα 2α 

έχουμε άμεση εντύπωση για το ύψος του πύργου, δε μπορούμε όμως να εκτιμήσουμε 

την έκταση που θα καταλαμβάνανε οι κύβοι χωρίς να προβούμε τον υπολογισμό τους 

μέσω μια σκόπιμης διαδικασίας. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με την φιγούρα 2b. 

Ακόμη, στην εικόνα είναι προσβάσιμες κάποιες συγγενικές ιδιότητες. Δηλαδή, αν και 

είναι φανερό πως η φιγούρα 2α είναι διαφορετική από την 2c, είναι φανερό ότι 

μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους σε σχέση με την 2b. 

 

4.6 Εφαρμογές της πιθανολογικής θεωρίας 

Παρόλο που η αρχική παρουσίαση της πιθανολογικής θεωρίας αφορούσε 

κυρίως χρηματικά αποτελέσματα, η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε 

πρόβλημα επιλογής και λήψης αποφάσεων, όπως για παράδειγμα θέματα που 

αφορούν την ποιότητα ζωής ή τις επιπτώσεις μιας δημόσιας απόφασης (σελ. 288, 

Kahneman & Tversky, 1979). Όπως αναφέρθηκε, μια  κεντρική ιδέα της 

πιθανολογικής θεωρίας είναι ότι φορείς της χρησιμότητας δεν αποτελούν καταστάσεις 

πλούτου ή ευημερίας αλλά αλλαγές αναφορικά με ένα ουδέτερο σημείο αναφοράς. 

Ακόμη, οι αλλαγές που προκαλούν ζημιές φαντάζουν στα άτομα πολύ μεγαλύτερες 

από βελτιώσεις των κερδών.   
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Τα βασικά αυτά σημεία της θεωρίας, η αποστροφή δηλαδή για ρίσκο (loss 

aversion) εκδηλώνονται με ανωμαλίες στην οικονομική συμπεριφορά του ατόμου και 

πιο συγκεκριμένα με την επίδραση τροφοδότησης (endowment effect) και τις 

προκαταλήψεις της παρούσας κατάστασης (status quo bias), φαινόμενα που 

παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν από τους Thaler το 1980 και Samuelson & 

Zeckhauser το1988 αντίστοιχα. 

 

Ένας οικονομολόγος που αγαπάει το κρασί αγόρασε πριν από χρόνια μερικά 

μπουκάλια κρασί Μπορντώ στην πολύ χαμηλή τιμή των 10 δολαρίων. Αργότερα, τα 

κρασιά αυτά εκτιμηθήκανε ως μεγάλης αξίας και μπορούν τώρα να πουληθούν στην 

τιμή των 200 δολαρίων. Ο οικονομολόγος πίνει από το κρασί αυτό περιστασιακά, παρ’ 

όλα αυτά δεν είναι πρόθυμος να πουλήσει κανένα μπουκάλι στην αναφερόμενη τιμή, 

ούτε να αγοράσει κανένα επιπλέον. Το παράδειγμα αυτό απεικονίζει αυτό που ο 

Thaler ονομάζει επίδραση της τροφοδότησης, δηλαδή το γεγονός ότι τα άτομα συχνά 

ζητούν πολύ μεγαλύτερη ανταμοιβή για να εγκαταλείψουν ένα αντικείμενο απ’ αυτή 

που θα ήταν πρόθυμα να πληρώσουν για να το αποκτήσουν. Τι παράγει όμως αυτό 

το φαινόμενο; Φταίει το γεγονός ότι τα υποκείμενα εκτιμούν τόσο πολύ την αξία του 

αντικειμένου; Σύμφωνα με μια έρευνα των Kahneman & Loewenstein το1991, αυτό 

που κάνει τα άτομα να φέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν είναι η πεποίθηση του 

ατόμου  για την μεγάλη αξία του αντικειμένου που κατέχει αλλά ο πόνος του να το 

εγκαταλείψει.  

Επιπλέον, το παραπάνω παράδειγμα εικονογραφεί την προκατάληψη της 

υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή μια προτίμηση για τα τωρινά δεδομένα που 

προδιαθέτει τον οικονομολόγο ενάντια στο να αγοράσει αλλά και να πουλήσει το 

κρασί του. Οι Samuelson & Zeckhauser απέδειξαν αυτή την επίδραση, μέσα από μια 

σειρά πειραμάτων το 1988. Τα υποκείμενα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και τους 

δόθηκε ένα υποθετικό καθήκον επιλογής χαρτοφυλακίου σε τρεις εναλλακτικές 

επιλογές για ένα ποσό χρημάτων που κληρονόμησαν από ένα συγγενή. Οι επιλογές 

επένδυσης ήταν οι ίδιες και για τις δύο ομάδες, με την διαφορά ότι στην δεύτερη 

δόθηκε πληροφόρηση για την υπάρχουσα κατάσταση χαρτοφυλακίου και το πού ήταν 

μέχρι τώρα επενδυμένα τα χρήματα. Στόχος τους ήταν να αποδείξουν πως η γνώση 

της παρούσας κατάστασης θα επηρέαζε τις επιλογές των ατόμων. Πραγματικά, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μια εναλλακτική επιλογή γινόταν αμέσως πιο δημοφιλής 

όταν προσδιοριζότανε ως καθεστώς, ως υπάρχουσα κατάσταση και μάλιστα όσο 
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μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εναλλακτικών, τόσο μεγαλώνει και η εύνοια προς 

αυτήν (σελ. 198, Kahneman, Knetsch & Thaler, 1991). 

Τα φαινόμενα αυτά σε συνδυασμό με την επίδραση πλαισίου έχουν συνεισφέρει 

σε πολλές έρευνες που αφορούν την πολιτική της φορολογίας, την κρίση των 

ανθρώπων για δίκαιη συμπεριφορά κ.α.  

Σε μια μελέτη για τη δημόσια ηθική, ο Thomas C. Schelling, το 1984, 

παρουσίασε στους μαθητές του ένα ρεαλιστικό παράδειγμα διλημμάτων στην πολιτική 

της φορολογίας που αναπτύσσονται από την πλαισίωση τους και την προκατάληψη 

της παρούσας κατάστασης. Ο Schelling επισήμανε πως ο πίνακας φορολογίας 

μπορεί να κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς μια οικογένεια χωρίς 

παιδιά, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα ή μια οικογένεια με 2 παιδιά. Η διαφορά 

φορολογίας ανάμεσα στις δύο οικογένειες πλαισιώθηκε ως μια απαλλαγή από το 

φόρο στην πρώτη περίπτωση (για μια οικογένεια με 2 παιδιά)  και ως μια 

πριμοδότηση φόρου (για μια οικογένεια χωρίς παιδιά) στην δεύτερη περίπτωση. Στη 

συνέχεια ζητήθηκε στους μαθητές να εκτιμήσουν μια πολιτική φορολογίας που 

επιτρέπει μεγαλύτερη απαλλαγή για τους πλούσιους σε σχέση με τους φτωχούς. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές απέρριψαν την ιδέα μιας μεγαλύτερης 

απαλλαγής για τους πλούσιους στο πρώτο πλαίσιο αλλά ήταν ευνοϊκοί σε μια 

μεγαλύτερη πριμοδότηση στις πλούσιες οικογένειες χωρίς παιδιά σε σχέση με τις 

φτωχές οικογένειες στο δεύτερο πλαίσιο. Επειδή η απαλλαγή και η πριμοδότηση είναι 

διαφορετικές ετικέτες για τις ίδιες διαφορές φορολογίες στις συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, οι κρίσεις των μαθητών παραβιάζουν την συνέπεια. 

Μια επίπτωση του φαινομένου τροφοδότησης είναι ότι τα άτομα αντιμετωπίζουν 

το κόστος ευκαιρίας διαφορετικά από το ξαφνικό? (out of pocket) κόστος, κάτι που 

έρχεται σε ριζική αντίθεση με την οικονομική σκέψη. Οι προτιμήσεις πρέπει να 

βασίζονται μόνο στις σχετικές διαφορές ανάμεσα στις επιλογές, όχι στο πώς αυτές 

παρουσιάζονται. Τα άτομα όμως αντιλαμβάνονται τα διαφυγόντα κέρδη λιγότερο 

επώδυνα από τις αντιληπτές απώλειες. Η πεποίθηση αυτή εκδηλώνεται έντονα στις 

κρίσεις των ανθρώπων για τη δίκαια συμπεριφορά από έρευνες που έχουν 

πραγματοποιήσει οι Kahneman, Knetsch & Thaler (σελ. 203, Kahneman, Knetsch & 

Thaler, 1991). Ο Thaler τόνισε την επίδραση της επιγραφής μιας διαφοράς ανάμεσα 

σε δυο τιμές ενός αγαθού ως προσαύξηση ή έκπτωση. Είναι πιο εύκολο για το 

οικονομικό άτομο να παραιτηθεί από μια έκπτωση από το να δεχτεί μια προσαύξηση 

γιατί η ίδια διαφορά τιμής εκτιμάται ως κέρδος στην πρώτη περίπτωση και ως 

απώλεια στην δεύτερη. 
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Το ίδιο παράδειγμα αποτελεί και η προθυμία των εργατών να δεχτούν σε 

περιόδους υψηλού πληθωρισμού αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς τους, που 

δεν προστατεύουν το κανονικό τους εισόδημα. Η σημασία αυτής της αυταπάτης του 

χρήματος είναι ότι παρόλο που η μείωση στον ονομαστικό μισθό αναγνωρίζεται πάντα 

ως απώλεια, μια ονομαστική αύξηση που δεν προστατεύει το πραγματικό εισόδημα, 

εκλαμβάνεται ως κέρδος.  

 

4.7 Κριτική της έρευνας των Kahneman & Tversky 

Η έρευνα των Kahneman & Tversky καθώς και των υπόλοιπων υποστηρικτών 

τους είχε και έχει μεγάλη απήχηση στη θεωρία λήψης αποφάσεων, έχει δεχτεί όμως 

και σφοδρή κριτική, κυρίως από τον G. Gigerenzer και τους συνεργάτες του. 

  Η έρευνα των Kahneman & Tversky ανήκει στο ευρύτερο πεδίο που 

αντιμετωπίζει την περιορισμένη ορθολογικότητα ως γνωστικές ψευδαισθήσεις, που 

έχουν ως σκοπό να αποδείξουν πως η βελτιστοποίηση είναι μη έγκυρη περιγραφικά 

και συνεπώς οι κρίσεις των ανθρώπων δεν υπακούν τον νόμο των πιθανοτήτων και 

την θεωρία προσδοκώμενης χρησιμότητας. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μια 

λίστα αποκλίσεων που αποκαλύπτουν το υπόστρωμα των γνωστικών διεργασιών 

που λαμβάνουν μέρος, αλλά που δίνουν έμφαση κατά κύριο λόγο στον παραλογισμό 

και όχι στην ορθολογικότητα (σελ. 65, Gigerenzer, 2004). Αυτή η προοπτική μπορεί 

να δείχνει εκ διαμέτρου αντίθετη με την κλασική ορθολογικότητα, η εντύπωση όμως 

είναι παραπλανητική καθώς έχει διατηρήσει τον πυρήνα αυτής. Για παράδειγμα στο 

πεδίο αυτό, μια ασυμφωνία ανάμεσα σε αυτό που υπαγορεύει η κλασική 

ορθολογικότητα και ο πραγματικός συλλογισμός αποτελεί ένα συλλογιστικό λάθος. 

Δηλαδή και οι δυο απόψεις δέχονται τους νόμους των πιθανοτήτων και της 

στατιστικής ως κανονιστικούς, διαφωνούν όμως ως προς το αν τα ανθρώπινα όντα 

μπορούν να ακολουθήσουν αυτούς τους κανόνες (σελ. 650, Gigerenzer, 1996). 

Σχετικά με αυτά, o Camerer αναφέρει ότι στόχο του προγράμματος αποτελεί η 

εξέταση του κατά πόσο οι κανονιστικοί κανόνες παραβιάζονται συστηματικά και η 

πρόταση εναλλακτικών θεωριών που εξηγούν τις παραβιάσεις που παρατηρούνται. 

Ακόμη, ο Conlisk δείχνει τη μεγάλη σύνδεση που υπάρχει σε αυτή την οπτική της 

περιορισμένης ορθολογικότητας και της οικονομικής επιστήμης δηλώνοντας πως «η 

εξακριβωμένη ύπαρξη των γνωστικών προκαταλήψεων υποδηλώνει πως τα άτομα 

είναι σε θέση να πράττουν συστηματικά συλλογιστικά λάθη σχετικά με οικονομικές 

αποφάσεις» (σελ. 146, Todd, 2003).    
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Φαίνεται, δηλαδή, πως η έρευνα σε αυτό το πεδίο έχει εστιάσει κατά κύριο λόγο 

σε γνωσιακά στοιχεία, εξισώνοντας την ιδέα της περιορισμένης ορθολογικότητας με 

την ιδέα ότι τα ανθρώπινα όντα είναι επεξεργαστές περιορισμένης πληροφορίας και 

συνεπώς θέτοντας την έννοια σχεδόν συνώνυμη με το πρόγραμμα των ευρετικών 

μεθόδων και γνωστικών προκαταλήψεων. Συνεπώς, η οπτική αυτή δέχεται ως 

κανονιστικό πλαίσιο και των προκαταλήψεων και της περιορισμένης ορθολογικότητας 

την κλασική ορθολογικότητα.  Το όραμα όμως του Simon για την περιορισμένη 

ορθολογικότητα δεν ήταν ούτε η βελτιστοποίηση κάτω από περιορισμούς ούτε οι 

γνωστικές ψευδαισθήσεις. Ο Simon εισήγαγε συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών 

που στόχο έχουν να ικανοποιήσουν και όχι να βελτιστοποιήσουν. Οι αλγόριθμοι αυτοί 

αντιμετωπίζουν με επιτυχία καταστάσεις περιορισμένου χρόνου, γνώσης και 

υπολογιστικών ικανοτήτων (σελ. 651, Gigerenzer, 1996). Η οπτική δηλαδή του Simon 

για την ορθολογικότητα είναι αυτή που θα χαρακτηρίζαμε με τον όρο οικολογική: το 

ταίριασμα ανάμεσα στο ανθρώπινο μυαλό και το περιβάλλον του. Φαίνεται άλλωστε 

χαρακτηριστικά από την αναλογία, που αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο: «Η 

ανθρώπινη ορθολογική συμπεριφορά διαμορφώνεται από ένα ψαλίδι του 

οποίου τις λεπίδες αποτελούν η δομή του περιβάλλοντος και οι υπολογιστικές 

ικανότητες του ατόμου» (σελ. 67, G. Gigerenzer, 2004). Οι δύο αυτές λεπίδες, τα 

δύο είδη περιορισμών δηλαδή, πρέπει να συνδυάζονται καλά για να κόψουν, να 

διαμορφώσουν την ορθολογικότητα. Με άλλα λόγια, για να εκτιμήσει κανείς τις 

γνωσιακές στρατηγικές ως ορθολογικές ή μη θα πρέπει να αναλύσει ταυτόχρονα και 

τους εξωτερικούς παράγοντες, γιατί μια στρατηγική μπορεί να χαρακτηρισθεί μόνο με 

σημείο αναφοράς ένα συγκεκριμένο φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Η μελέτη των 

γνωστικών ψευδαισθήσεων και προκαταλήψεων έχει εστιάσει μόνο στην πρώτη 

λεπίδα, παραμελώντας τη δομή του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

εξαλείψει αυτά τα φαινόμενα. Καθώς οι εξωτερικοί παράγοντες δεν μπορούν να 

μεταβληθούν από τα άτομα, οι εσωτερικοί περιορισμοί πρέπει να εξελιχθούν και να 

αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευτούν την υπάρχουσα, αμετάβλητη 

δομή του περιβάλλοντος. Κάτω από αυτή την άποψη, η περιορισμένη ορθολογικότητα 

αποτελεί το θετικό αποτέλεσμα των δύο καλά συνδυασμένων λεπίδων, την λήψη 

καλών αποφάσεων με νοητικούς μηχανισμούς των οποίων η εσωτερική δομή 

εκμεταλλεύεται την εξωτερική πληροφοριακή δομή που είναι διαθέσιμη στο 

περιβάλλον. Θέτοντάς το με διαφορετικό τρόπο, τα ανθρώπινα όντα δρουν με 

οικολογική ορθολογικότητα (σελ. 144, Todd, 2003).    

Η πρώτη λεπίδα στην αναλογία του Simon περιλαμβάνει γνωσιακές διαδικασίες 

για την αναζήτηση πληροφορίας, ευρετικές μεθόδους που καθοδηγούν την αναζήτηση 
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και το πότε πρέπει να τελειώσει και κανόνες λήψης αποφάσεων που κάνουν χρήση 

των πληροφοριών που βρέθηκαν. Η δεύτερη λεπίδα είναι εξίσου σημαντική γιατί 

εξηγεί πότε οι μηχανισμοί απόφασης λειτουργούν καλά: όταν η δομή τους 

προσαρμόζεται στη δομή της πληροφορίας του περιβάλλοντος. Οι ευρετικές μέθοδοι 

που επιτυγχάνουν αυτό, επιτρέπουν στα άτομα να είναι οικολογικά ορθολογικά και να 

παίρνουν αποφάσεις με γρήγορο και λιτό τρόπο (fast and frugal), γι’ αυτό έχουν πάρει 

και αυτό το όνομα (fast and frugal heuristics) (σελ. 148, Todd, 2003).    

Συμπερασματικά, η μελέτη της οικολογικής ορθολογικότητας περιλαμβάνει την 

ανάλυση της δομής του περιβάλλοντος (εξωτερικοί περιορισμοί), τη δομή των 

ευρετικών μεθόδων (εξέλιξη και ανάπτυξη εσωτερικών περιορισμών) καθώς και το 

ταίριασμα μεταξύ τους.  

Οι γρήγοροι και λιτοί αλγόριθμοι πρέπει να ενσωματώνουν αναγκαστικά τις εξής 

ιδιότητες (σελ. 63, Gigerenzer, 2004): 

 Να αξιοποιούν τις εξελιγμένες ικανότητες των ανθρώπινων όντων. 

 Να αξιοποιούν τις δομές του περιβάλλοντος, δηλαδή να χαρακτηρίζονται ως 

καλοί/ κακοί, ορθολογικοί/μη ορθολογικοί μόνο σε σχέση με ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον. 

 Να διαφέρουν από τα μοντέλα βελτιστοποίησης. 

Οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν δηλαδή σκοπό να περιγράψουν την πραγματική διαδικασία 

που παίρνει μέρος κατά την λήψη μιας απόφασης και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Η 

προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί μεθοδολογίες από ένα πλήθος κλάδων όπως 

πειραματική ψυχολογία, μοντέλα υπολογιστών, μαθηματική ανάλυση, εξελικτική 

βιολογία και φυσικά γνωσιακή επιστήμη. 

Τα βήματα που ακολουθούν οι αλγόριθμοι για την λήψη αποφάσεων είναι τα εξής 

(σελ. 149, Todd, 2003): 

1. Αναζήτηση πληροφορίας: Γίνεται από το εξωτερικό περιβάλλον ή  μέσω 

ανάκλησης από τη μνήμη του ατόμου. 

2. Τερματισμός της αναζήτησης: Πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως για να 

επιτρέπει την εξαγωγή γρήγορων συμπερασμάτων και αποφάσεων. Για τον 

λόγο αυτό θεσπίζονται κανόνες τερματισμού, οι οποίοι δεν υπολογίζουν την 

βέλτιστη λύση κόστους / ωφέλειας αλλά ικανοποιούν κάποια κριτήρια που 

έχουν τεθεί (aspiration level).  
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3. Λήψη απόφασης: Μόλις σταματήσει η αναζήτηση, εξάγεται το συμπέρασμα ή 

παίρνεται η απόφαση μέσω απλών στρατηγικών απόφασης. 

 

Διαφορετικοί τύποι αυτών των βημάτων μπορούν να συνδυαστούν για την 

δημιουργία μιας ποικιλίας γρήγορων και λιτών αλγορίθμων. Γενικά αυτοί οι αλγόριθμοι 

θα μπορούσαν να ειδωθούν ως η συλλογή ειδικών γνωσιακών μηχανισμών που 

υπάρχουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο μέσω της εξέλιξης και της μάθησης (ο 

Gigerenzer αναφέρεται σε αυτό με τον όρο adaptive toolbox). Γενικά, υπάρχουν 3 

κύριες κατηγορίες τέτοιων αλγορίθμων (σελ. 67, Gigerenzer, 2004): 

 Αλγόριθμοι που πληρούν το κριτήριο ικανοποιησιμότητας: Σε αυτό το είδος 

αλγορίθμων τίθεται ένα επίπεδο φιλοδοξίας και η αναζήτηση εναλλακτικών 

σταματά όταν η προσδοκία πληρούται (βλέπε κεφάλαιο σχετικό με Simon). 

 Λήψη αποφάσεων βασισμένη στην άγνοια: Κάποιοι αλγόριθμοι βασίζονται 

στην έλλειψη γνώσης για την λήψη της κατάλληλης απόφασης. Ο πιο 

αντιπροσωπευτικός αλγόριθμος αυτής της κατηγορίας είναι ο αλγόριθμος της 

αναγνώρισης: «Εάν ένα αντικείμενο από τα δυο αναγνωρίζεται  και το άλλο 

όχι, συμπέρανε ότι το αναγνωρισμένο αντικείμενο έχει την υψηλότερη αξία 

αναφορικά με το κριτήριο» (σελ. 68, Gigerenzer, 2004).  

 Λήψη αποφάσεων βασισμένη σε ένα λόγο: Όταν υπάρχει διαθέσιμη 

πληροφόρηση που ξεπερνά την απλή αναγνώριση, χρησιμοποιούνται 

αλγόριθμοι που βασίζονται σε ένα στοιχείο για την λήψη απόφασης. 

Χαρακτηριστικός αλγόριθμος αυτού του είδους, ο «διάλεξε το καλύτερο», ή 

«take the best»: 

1) Αναζήτησε ανάμεσα σε στοιχεία με τη σειρά της εγκυρότητάς τους. 

Αναζήτησε τις τιμές των στοιχείων με την μεγαλύτερη εγκυρότητα πρώτα. 

2) Εάν κάποιο αντικείμενο έχει θετική τιμή σε κάποιο στοιχείο και το άλλο 

αντικείμενο όχι, σταμάτα την αναζήτηση και προχώρα στο επόμενο βήμα. 

Αν όχι, απέκλεισε αυτό το στοιχείο και ξαναγύρνα στο βήμα 1. Αν δεν 

υπάρχουν άλλα στοιχεία, κάνε την επιλογή σου με εικασία. 

3) Πρόβλεψε ότι το αντικείμενο με τη θετική τιμή στοιχείου έχει την 

μεγαλύτερη αξία αναφορικά με το κριτήριο. 
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Οι γρήγοροι και λιτοί αλγόριθμοι ενώ είναι σχεδιασμένοι να εφαρμόζονται σε 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα, δεν έχουν περιέχουν πολλή λεπτομέρεια ώστε να 

ταιριάζουν σε κάποιο εξειδικευμένο περιβάλλον. Αποφεύγουν με αυτό τον τρόπο το 

φαινόμενο της γενίκευσης (generalization) αλλά και της υπέρ-εξειδίκευσης (over 

fitting). Αυτό συμβαίνει γιατί η  πληροφόρηση είναι μεν λίγη, αλλά η κατάλληλη για την 

περίσταση. Έτσι, μέσω της απλότητάς τους και του ταιριάσματος της πληροφορίας 

του περιβάλλοντος με την δομή τους, οι αλγόριθμοι αυτοί κατορθώνουν να είναι 

ακριβείς και ταυτόχρονα όχι πολύ πολύπλοκοι. Με λίγα λόγια, είναι οικολογικά 

ορθολογικοί (σελ. 152, Todd, 2003). 

Εμπειρικά ευρήματα δείχνουν πως πραγματικά τα άτομα στην καθημερινή τους 

ζωή χρησιμοποιούνε απλούς αλγόριθμους για να πάρουνε αποφάσεις με ένα 

οικολογικά ορθολογικό τρόπο, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερη 

πληροφορία και προσαρμόζοντάς την στην δομή που είναι διαθέσιμη από το 

περιβάλλον. Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνα των Payne, Bettman & Johnson, 

που πραγματοποιήθηκε το 1993, τα άτομα επιλέγουν μια απλή και γρήγορη 

στρατηγική διαδικασίας που επιτυγχάνει την επιθυμητή ισορροπία ανάμεσα στην 

ακρίβεια της επιλογής και την προσπάθεια που απαιτείται γι’ αυτήν. Ο Shanteau, το 

1992 υποστηρίζει πως τα άτομα βασίζουν τις αποφάσεις τους σε πολύ λίγη 

πληροφόρηση. Μάλιστα οι Goldstein & Gigerenzer βρίσκουν πως σε αλγόριθμους 

όπως αυτός της αναγνώρισης ή  ο “take the best”, η απόφαση μπορεί να στηριχτεί σε 

ένα και μοναδικό κομμάτι πληροφορίας (σελ. 154, Todd, 2003).   

Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα για το πώς τα άτομα γνωρίζουν ποιον 

αλγόριθμο μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Είναι μια συνειδητή ή τυχαία επιλογή; 

Σύμφωνα με τον Payne και τα ευρήματα των ερευνών του, τα άτομα τείνουν να 

προσαρμόζουν τους αλγόριθμους σε περιβάλλοντα που αλλάζουν με γρήγορο και 

ασυνείδητο τρόπο, δεδομένου πάντα ότι υπάρχει ανατροφοδότηση. Ο Broder 

υποστηρίζει ότι τα άτομα με υψηλότερο δείκτη IQ έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να 

ανιχνεύουν την δομή του περιβάλλοντος και συνεπώς στο ποιον αλγόριθμο να 

χρησιμοποιήσουν την δεδομένη στιγμή. Η γνώση του ποιος αλγόριθμος είναι 

κατάλληλος σε κάθε είδος προβλήματος είναι κάτι βελτιώνεται μέσω της εξελικτικής 

και πολιτιστικής μάθησης. Για παράδειγμα, μια γυναίκα είναι εφοδιασμένη από τη 

φύση με τον αλγόριθμο που τη βοηθάει να αποφασίσει ποια σύντροφο θα επιλέξει. 

Βέβαια, η εξελικτική μάθηση είναι πολύ πιο αργή σε σχέση με την πολιτιστική, που 

αποτελεί τον γρηγορότερο τρόπο εκμάθησης του πιο κατάλληλου αλγορίθμου (σελ. 

78, Gigerenzer, 2004). 
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5. Νεότερες προσεγγίσεις – Οι συγκινήσεις στην λήψη 

αποφάσεων 

 

5.1 Οι συγκινήσεις στο πεδίο της λήψης αποφάσεων 

Τα τελευταία χρόνια, ο διαχωρισμός μεταξύ δύο γνωσιακών συστημάτων 

(Σύστημα 1, Σύστημα 2) βοηθάει την έρευνα να κινηθεί σε μια νέα, πιο σύνθετη 

εξήγηση των συστηματικών αποκλίσεων από την «καθαρή» ορθολογικότητα. 

Πρόσφατα στοιχεία από τις νευρωνικές επιστήμες δίνουν έμφαση στην σημαντικότητα 

των συγκινησιακών διαδικασιών (σελ. 17, Egidi, 2005). Συγκεκριμένα, η πιο 

πρόσφατη έρευνα στο πεδίο της λήψης αποφάσεων μέσω των κλάδων της γνωστικής 

νευροεπιστήμης και των οικονομικών έχει αρχίσει να περιλαμβάνει την συγκίνηση / 

συναίσθημα και τα κίνητρα σε γνωσιακά κατευθυνόμενες θεωρίες επιλογής (σελ. 335, 

Mc Dermott, 2008). 

Παρόλο που στην προσέγγιση αυτή η έμφαση δίνεται στη γνωσιακή έρευνα, τα 

τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται σημαντικά η σημασία των 

συγκινήσεων στη λήψη αποφάσεων. Η πρώτη φορά που δίνεται ένας περιορισμένος 

ρόλος στην αξία του συναισθήματος είναι από τον Shafir, στο άρθρο του “Reason 

based choice”, όπου παραθέτει τα λόγια του Zajonc «Οι επιλογές των ατόμων ενίοτε 

πηγάζουν από συναισθηματικές κρίσεις που αποκλείουν μια καθολική αποτίμηση των 

επιλογών». (σελ. 32, Shafir, 1993). Ο Zajonc γενικά υποστηρίζει πως η αντίληψη 

περιέχει πάντα κάποια μορφή συναισθήματος και οι συγκινήσεις στα εξωτερικά 

ερεθίσματα είναι οι πρώτες αντιδράσεις που εμφανίζονται αυτόματα και συνεπώς 

καθοδηγούν την επεξεργασία πληροφορίας και την κρίση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά 

του, πολλές φορές, το άτομο νομίζει ότι φέρεται με ορθολογικό τρόπο και ζυγίζει όλα 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων εναλλακτικών, ενώ στην 

πραγματικότητα επιλέγει αυτές που βρίσκει ελκυστικές και μετά δικαιολογεί τις 

επιλογές του με διάφορους λόγους (σελ. 1334, Slovic, 2007). 

«Η χρησιμότητα δεν μπορεί να διαχωριστεί από την συγκίνηση  και οι 

συγκινήσεις προκαλούνται από τις αλλαγές. Μια θεωρία επιλογής που 

αγνοεί ολοκληρωτικά συναισθήματα όπως τον πόνο από την απώλεια και 

την λύπη για τα λάθη δεν είναι μόνο περιγραφικά μη ρεαλιστική, αλλά 

οδηγεί και σε συνταγές που δε μεγιστοποιούν την χρησιμότητα των 
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αποτελεσμάτων, έτσι όπως αυτά πραγματικά βιώνονται» (σελ. 1457, 

Kahneman, 2003). 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι συγκινήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο διττό 

σύστημα σκέψης και λήψης αποφάσεων, που χρησιμοποιήθηκε από τους Tversky & 

Kahneman, με το Σύστημα 1 να αναπαριστά τη διαίσθηση (intuition) και το Σύστημα 2 

να αναπαριστά τον συλλογισμό (reasoning). To 1994, o S. Epstein χαρακτήρισε αυτά 

τα συστήματα ως βιωματικό (experiential) και αναλυτικό (analytic) αντίστοιχα. 

Δεν υπάρχει έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων στην καθημερινή ζωή ότι τα 

άτομα κατανοούν την πραγματικότητα με δύο θεμελιώδεις διαφορετικούς 

τρόπους, με τον έναν να επισημαίνεται ως διαισθητικό, αυτόματο, φυσικό, 

μη λεκτικό, αφηγηματικό,  βιωματικό και τον άλλον ως αναλυτικό, 

σκόπιμο, λεκτικό και ορθολογικό (σελ. 330, Slovic, 2002). 

Τα χαρακτηριστικά των 2 συστημάτων φαίνονται στην παρακάτω εικόνα (σελ. 

330, Slovic, 2002), όπου μπορεί κανείς να δει ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό του 

βιωματικού συστήματος είναι η συναισθηματική βάση. Πολλές φορές, η εξάρτηση στο 

συναίσθημα και την συγκίνηση είναι ένας πιο γρήγορος, ευκολότερος και πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για να κινηθεί ένα άτομο μέσα σε έναν αβέβαιο και σύνθετο 

κόσμο. Η έννοια συναίσθημα / συγκίνηση χρησιμοποιείται θέλοντας να προσδιορίσει 

την ποιότητα του πόσο καλό ή πόσο κακό είναι κάτι που είτε βιώνεται ως μια 

αισθηματική κατάσταση είτε οριοθετεί ένα θετικό ή αρνητικό ερέθισμα. Αν και η έννοια 

της χρησιμότητας προήρθε από μια συγκινησιακή βάση και πιο συγκεκριμένα την 

ηδονική θεωρία ευχαρίστησης και πόνου του Bentham, κατά τη διάρκεια του 20ού 

αιώνα το αναλυτικό σύστημα έγινε η επιτομή της ορθολογικότητας, παραμερίστηκε 

κάθε είδους συναίσθημα και η χρησιμότητα μπορούσε να μεγιστοποιηθεί μέσω της 

υπακοής σε κάποια βασικά αξιώματα, όπως αυτό της μεταβατικότητας (von Neumann 

& Morgenstern, Savage L.). Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει αρχίσει να γίνεται δεκτό 

ότι υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ορθολογικότητας και στα 2 συστήματα. Άλλωστε, ήταν 

το βιωματικό σύστημα που βοήθησε τα ανθρώπινα όντα να επιζήσουν κατά τη 

διάρκεια εξέλιξής τους και να αναπτυχθούν. Πολύ πριν αναπτυχθεί η θεωρία 

πιθανοτήτων ή η ανάλυση αποφάσεων, το ανθρώπινο ένστικτο ήταν αυτό που 

καθοδηγούσε τα άτομα στην αναζήτηση τροφής, νερού και της επιβίωσής τους 

γενικότερα. 
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Μία από τις πιο σημαντικές εισηγήσεις για τον ρόλο των συγκινήσεων στη λήψη 

αποφάσεων έχει γίνει από τον νευρολόγο Antonio Damasio το1994, στο βιβλίο του 

“Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain”. Ο Damasio ασχολήθηκε με 

ασθενείς, οι οποίοι λόγω βλάβης στο μετωπικό φλοιό, είχαν χάσει την ικανότητά τους 

να συνδέουν συναισθήματα και συγκινήσεις με προσδοκώμενες συνέπειες των 

πράξεων τους. Παρ ‘όλα αυτά, η εξυπνάδα τους, η μνήμη και γενικά η ικανότητα για 

αναλυτική σκέψη είχε μείνει ανεπηρέαστη. Σκοπός του Damasio ήταν ν’ αποδείξει κατά 

πόσο αυτή η βλάβη επηρεάζει τα άτομα στην ικανότητα τους να παίρνουν ορθολογικές 

αποφάσεις. Τα ευρήματά του έδειξαν την ύπαρξη μιας μορφής πάθησης που κάνει τα 

άτομα να φέρονται κοινωνικά δυσλειτουργικά και να μην επιδεικνύουν ορθολογική 

συμπεριφορά παρότι είναι απολύτως ικανά για αναλυτικό συλλογισμό (σελ. 1335, 

Slovic, 2007). Προσπαθώντας να προσδιορίσει τι είναι αυτό στον εγκέφαλο που κάνει 

τα ανθρώπινα όντα να φέρονται ορθολογικά, υποστήριξε πως η ανθρώπινη σκέψη 

αποτελείται από εικόνες, οι οποίες περιλαμβάνουν αντιληπτικές και συμβολικές 

αναπαραστάσεις ήχων, μυρωδιών, εντυπώσεων, ιδεών, λέξεων κ.λ.π. Οι εικόνες αυτές 

έχουν μαρκαριστεί με θετικά και αρνητικά συναισθήματα που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με σωματικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, όταν ένα αρνητικό σωματικό 

σημάδι συνδεθεί με μια εικόνα μελλοντικού αποτελέσματος, κρούεται το κουδούνι του 

κινδύνου. Συνεπώς, τα σωματικά σημάδια βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας απόφασης, ενώ αντίθετα η έλλειψή τους προκαλεί την υποβίβαση της 

επίδοσής της (σελ. 332, Slovic, 2002).  

Οι στρατηγικές του ανθρώπινου συλλογισμού δεν αναπτύχθηκαν χωρίς 

την καθοδηγητική δύναμη των μηχανισμών βιολογικής ρύθμισης, στους 

οποίους η συγκίνηση και το συναίσθημα αποτελούν διακεκριμένες 

εκφράσεις. Επιπλέον, ακόμα και όταν όλες οι συλλογιστικές στρατηγικές 
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εδραιωθούν, η αποτελεσματική τους ανάπτυξη εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό σε μια συνεχόμενη ικανότητα βίωσης συγκινήσεων.  

 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο αναλυτικός και βιωματικός τρόπος σκέψης αλληλεπιδρούν 

συνεχόμενα με έναν τρόπο που θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε ως τον χορό 

των συγκινήσεων και της λογικής, όπως αναφέρει και η Finucane (σελ. 332, Slovic, 

2002). Οι συγκινήσεις είναι παντού παρόν στην προσπάθεια να πράξει το άτομο με 

τρόπο ορθολογικό και το βοηθάει να πάρει αποφάσεις με γρήγορο και αποτελεσματικό 

τρόπο. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές τις αντιμετωπίζουν ως μια ευρετική μέθοδο. 

 

5.2 Η ευρετική μέθοδος των συγκινήσεων (The affect heuristic) 

Είναι γνωστό πως σε κάθε άτομο δημιουργούνται διαφορετικά συναισθήματα 

κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης, τα οποία μπορεί να εξαρτώνται από το 

χαρακτήρα του ατόμου, τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατάστασης ή και την 

αλληλεπίδρασή τους. Οι συγκινήσεις αυτές, όπως ειπώθηκε παραπάνω, 

κωδικοποιημένα σε εικόνες αντιληπτικών και συμβολικών αναπαραστάσεων 

συγκεντρώνονται σε μια «δεξαμενή» συγκινήσεων, στην οποία καταφεύγει το άτομο 

κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης. Όπως ακριβώς η ομοιότητα ή η μνήμη 

χρησιμεύουν σαν στοιχεία για αποφάσεις σχετικές με πιθανότητες στις ευρετικές 

μεθόδους της διαθεσιμότητας και της αντιπροσωπευτικότητας, έτσι ακριβώς και οι 

συγκινήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν ως σύνθημα για διάφορες σημαντικές 

αποφάσεις. Μάλιστα, πολλές φορές, η χρήση μιας διαθέσιμης συγκινησιακής 

εντύπωσης μπορεί να αποβεί πολύ πιο χρήσιμη και αποτελεσματική από την 

ανάκληση παρόμοιων περιστατικών από την μνήμη ή τον υπολογισμό των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων ειδικά σε πολύπλοκες αποφάσεις ή 

νοητικούς πόρους. Αυτή ακριβώς η ιδιότητά του οδήγησε στο να αντιμετωπιστεί η 

χρήση τους σαν μια ευρετική μέθοδο (σελ. 3,  Finucane, 2000). 
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Η κωμική αυτή γελοιογραφία του Garry Trudeau (σελ. 2, Slovic, 2004) είναι χαρακτηριστική για 

το πώς τα διαισθητικά συναισθήματα αποτελούν την επικρατούσα μέθοδο με την οποία τα άτομα 

εκτιμάνε τον κίνδυνο και παίρνουνε αποφάσεις σε καθεστώς αβεβαιότητας. Είναι φανερό πως 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθένα από τα δύο άτομα για να αποφασίσει αν θα χαιρετήσει το 

άλλο χρησιμοποιεί την γρήγορη και αυτόματη ευρετική μέθοδο των συγκινήσεων καθώς δεν έχει 

το περιθώριο για μια συστηματική ανάλυση. 

Η αντιμετώπιση των συγκινήσεων ως ευρετική μέθοδο έχει ήδη στηριχθεί και 

εμπειρικά, καθώς όλο και αυξανόμενο πλήθος ερευνών ασχολείται με αυτό το ζήτημα. 

Τα ευρήματα από τις έρευνες αυτές παρουσιάζουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία: 

 Σύμφωνα με τους Alhakami & Slovic, σε δημοσίευση του 1994, τα άτομα 

τείνουν να αντιμετωπίζουν μια απόφαση με βάση το τι νιώθουν σχετικά με 

αυτή και όχι μόνο με το τι σκέπτονται. Αν δηλαδή τους αρέσει μια 
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δραστηριότητα, τείνουν να θεωρούν τον κίνδυνο χαμηλό και τα 

πλεονεκτήματα υψηλά. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει όταν δεν τους αρέσει. 

Συνεπώς, αν μια συγκινησιακή άποψη καθοδηγεί τις αντιλήψεις για κίνδυνο 

και όφελος, τότε παρέχοντας πληροφόρηση για το όφελος, μπορεί να 

μεταστραφεί η αντίληψη του ατόμου για τον κίνδυνο και το αντίστροφο (σελ. 3, 

Finucane, 2007). 

 

Η εικόνα (σελ. 4, Finucane, 2007) απεικονίζει ένα μοντέλο της ευρετικής μεθόδου των 

συγκινήσεων εξηγώντας τα ευρήματα των Alhakamai & Slovic.. Οι κρίσεις σχετικά με 

τον κίνδυνο και το όφελος θεωρείται ότι πηγάζουν από μια ολική συγκινησιακή εκτίμηση 

του ερεθίσματος. 

 Σύμφωνα με τον Hsee, οι συγκινήσεις προσδίδουν νόημα στην πληροφορία και 

επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να την χρησιμοποιεί στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Το βάρος ενός χαρακτηριστικού που ενυπάρχει σε μια 

διαδικασία απόφασης είναι αναλογικό με την ευκολία που η αξία αυτού του 

χαρακτηριστικού μπορεί να αποτυπωθεί  σε συναισθηματική εντύπωση. 

Δηλαδή, πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά μπορεί να μη χρησιμοποιηθούν από 

τον λήπτη της απόφασης αν προηγουμένως δεν μεταφραστούν σε ένα 

συγκινησιακό πλαίσιο αναφοράς (σελ. 330, Slovic, 2002).  

 Σε καταστάσεις που περιέχουν αβεβαιότητα σχετικά με μια ποσότητα ή το αν 

κάποιος θα κερδίσει ή θα χάσει, μια αναπαράσταση που προβάλλει ένα 

χαρακτηριστικό της κατάστασης ως μια αναλογία ή ποσοστό ή πιθανότητα 

φέρνει μεγαλύτερο βάρος στην λήψη απόφασης οδηγώντας σε επιδράσεις 

που αναφέρονται ως κυριαρχία αναλογίας (proportion dominance). Πλήθος 

πειραμάτων έχουν ασχοληθεί με αυτό το φαινόμενο όπως οι Slovic & 

Lichtenstein (1968), Goldstein & Einhorn (1987), Baron (1997) και πολλοί 

άλλοι]. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Fetherstongaugh, ο οποίος 

διαπίστωσε ότι η προθυμία των ατόμων να σώσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό 

ανθρώπων καθορίζεται περισσότερο από την αναλογία των ζωών που 
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πρόκειται να σωθούν παρά από τον πραγματικό αριθμό ζωών. Όταν όμως οι 

συγκρίσεις γίνονται άμεσα, ο συγκεκριμένος απόλυτος αριθμός γίνεται πολύ 

πιο σημαντικός και κρίσιμος για την απόφαση από την αναλογία.  Το 

παράξενο αυτό εύρημα εξηγείται με αναφορά στα πειράματα του Hsee για 

την συγκινησιακή χαρτογράφηση. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, μια 

πιθανότητα ή ένα ποσοστό καθορίζεται μέσα σε μια κλίμακα με ανώτερο και 

κατώτατο όριο, συνεπώς τα άτομα είναι σε θέση να γνωρίζουν κατά πόσο το 

αποτέλεσμα είναι ελκυστικό ή όχι σε αντίθεση με την εμφάνιση ενός 

απόλυτου αριθμού για την οποία  το άτομο δεν μπορεί να γνωρίζει τι 

αντιπροσωπεύει (σελ. 1340, Slovic, 2007). 

Όπως ακριβώς οι υπόλοιπες ευρετικές μέθοδοι συνοδεύονται με γνωστικές 

προκαταλήψεις, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η εξάρτηση από τις συγκινήσεις μπορεί 

κάποιες φορές να μας παραπλανούν στη λήψη αποφάσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με 2 

τρόπους (σελ. 337, Slovic, 2002): 

1. Σκόπιμος χειρισμός των συγκινησιακών αντιδράσεων από αυτούς που θέλουν 

να ελέγξουν τη συμπεριφορά των ατόμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού 

του στοιχείου αποτελεί η διαφήμιση και οι στρατηγικές του μάρκετινγκ για 

επηρεασμό της κοινής γνώμης. 

2. Φυσικοί περιορισμοί και εγγενείς προκαταλήψεις του βιωματικού συστήματος, 

όπως η αδυναμία του να αντιμετωπίζει μελλοντικές αποφάσεις ή αποφάσεις 

των οποίων τα αποτελέσματα μεταβάλλονται πολύ αργά με την πάροδο του 

χρόνου. Σε έρευνά τους οι Kahneman & Tversky το 2000, βρήκαν ότι οι 

εκτιμήσεις των ατόμων επηρεάζονται έντονα από τις συγκινήσεις που βιώνουν 

εκείνη την στιγμή, αλλά οι εκτιμήσεις αυτές δεν δείχνουν ευαισθησία στη 

διάρκεια του χρόνου. Τα φαινόμενα αυτά συναντώνται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

που το άτομο πρέπει να εκτιμήσει αποτελέσματα που αφορούν την 

ικανοποίηση ηδονικών αναγκών που έχουν μεγάλη επιρροή στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά όπως πείνα, δίψα, σεξουαλική επιθυμία, πόνος, λαχτάρα για 

ναρκωτικά. Οι παράγοντες αυτοί παράγουν εξαιρετικά δυνατά συναισθήματα 

στιγμιαία, είναι όμως δύσκολο να ανακαλεστούν ή να προληφθούν σε 

διαφορετική στιγμή. Σ’ αυτό ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται η εξήγηση του 

εθισμού (εθισμός στο τσιγάρο δηλαδή εθισμός στην νικοτίνη, φαινόμενο το 

οποίο είναι γνωστό στο άτομο αλλά δεν το έχει βιώσει εμπειρικά) (σελ. 1348 

Slovic, 2007).   
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6. Κριτική – Συμπεράσματα 

 

Το 2001, ο George Akerlof τερμάτισε την ομιλία του κατά την απονομή των 

βραβείων Νόμπελ λέγοντας πως τα συμπεριφοριστικά οικονομικά (behavioral 

economics) έχουν αποκαλύψει την άγρια πλευρά της οικονομικής επιστήμης (σελ. 

754, Sent, 2004). 

Πράγματι, οι αποκλίσεις των ατόμων στις αποφάσεις της καθημερινής τους ζωής 

από το κανονιστικό μοντέλο είναι πού συστηματικές ώστε να απορριφθούν ως τυχαία 

σφάλματα και πολύ διαδεδομένες για να αγνοηθούν (σελ. 622, Milijkovic, 2005).  

Αρκεί όμως αυτό για να απορρίψουμε το νεοκλασικό μοντέλο της ορθολογικής 

συμπεριφοράς; 

Τα μοντέλα των συμπεριφοριστικών οικονομικών μπορεί να απεικονίζουνε πολύ 

ρεαλιστικά την συμπεριφορά των πραγματικών ατόμων, έχουνε όμως πολύ 

περιορισμένη χρήση, είναι πολύ εξειδικευμένα, τους λείπει η γενικότητα. Αντίθετα, η 

νεοκλασική προσέγγιση παρέχει στους οικονομολόγους ένα θεωρητικό πλαίσιο που 

μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε κάθε μορφή οικονομικής και μη συμπεριφοράς και 

αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο προβλεπτικό εργαλείο με τα πλεονεκτήματα της 

ομοιομορφίας και της γενικότητας. 

Πώς όμως μπορούνε τα άτομα να παίρνουνε ορθολογικές αποφάσεις με έναν 

τρόπο όμως που ταυτόχρονα να μην παραβιάζει τις γνωσιακές τους ικανότητες; 

Στην ανυπαρξία απάντησης, σε αυτό το ερώτημα πολλοί γνωσιακοί επιστήμονες 

υποστηρίζουν πως γι’ αυτό χρησιμοποιείται συλλογισμός για την λήψη μιας 

απόφασης. Αναπτύσσεται έτσι ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε δύο είδη 

ορθολογικότητας (σελ. 165, Evans, 1993): 

 Ορθολογικότητα 1: είναι ο συλλογισμός, ο οποίος πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, 

ώστε κάποιος να επιτύχει τον στόχο του (μέσω γνωστικών περιορισμών). 

Ορθολογικότητα 2: συλλογισμός με μια διαδικασία λογικής. 

Η διχοτόμηση αυτή είναι ανάλογη με το διαχωρισμό θεωρητικού και πρακτικού 

συλλογισμού (Σύστημα 1, Σύστημα 2) και καθιστά τα 2 είδη ορθολογικότητας 

ασύμβατα μεταξύ τους (σελ. 632, Milijkovic, 2005).  
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Η πραγματική λύση, όμως, ίσως συνίσταται στο να μην αντιμετωπίζεται ο κλάδος 

των συμπεριφοριστικών οικονομικών ως μια εναλλακτική του νεοκλασικού μοντέλου, 

αλλά αντίθετα να συμπεριληφθούν ψυχολογικά και γνωσιακά στοιχεία στην θεωρία 

ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν προκύψει. Δηλαδή, οι 

συμπεριφορικοί οικονομολόγοι (behavioral economists) μπορούν να προτείνουν 

τρόπους με τους οποίους η διορατικότητα και τα ευρήματά τους θα βοηθήσουν στην 

επανάκαμψη του καθολικού ρεύματος της οικονομικής επιστήμης (mainstream 

economics). 

Ίσως δηλαδή πρέπει να απομακρυνθούμε από το ερώτημα του κατά πόσο το 

νεοκλασικό μοντέλο είναι έγκυρο ή αν τα άτομα δρουν πράγματι με ορθολογικό 

τρόπο.  Η έρευνα μπορεί να αποδώσει περισσότερο σε ερωτήματα όπως: Ποιοι είναι 

οι σημαντικότεροι τρόποι με τους οποίους τα άτομα αποτυγχάνουν να 

μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματά τους και πώς αυτό μπορεί ν’ αλλάξει; Τι φταίει στις 

κρίσεις τους και τα κρατάει μακριά από την επίτευξη των επιθυμητών στόχων; 

Δεδομένης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η 

ανθρώπινη κατάσταση; Κάτω από ποιες συνθήκες το μοντέλο της νεοκλασικής 

προσέγγισης μπορεί να διατηρηθεί ως χρήσιμη προσέγγιση και σε ποιες περιπτώσεις 

πρέπει να αποφεύγεται παραχωρώντας τη θέση του σε λιγότερο γενικά, αλλά 

περιγραφικά μοντέλα; 

Η εξέλιξη των αναλυτικών εργαλείων και πειραματικών αποτελεσμάτων 

μετατοπίζει το επίκεντρο της προσοχής από την συμφωνία ή ασυμφωνία των 

επιλογών από το νεοκλασικό μοντέλο στην αναπαράσταση και επεξεργασία των 

προβλημάτων (σελ. 18, Egidi, 2005).  

Δεν έχει τόση σημασία να αναρωτηθούμε αν οι πράξεις των ατόμων είναι 

πράγματι ορθολογικές ή όχι, αφού τα άτομα τις επιλέγουν και δρουν έτσι στην 

πραγματική τους ζωή, θα πρέπει να αναπτυχθούν αντίστοιχα μοντέλα που να τις 

προβλέπουν. Το μοντέλο του Homo Economicus κατ΄ αυτό τον τρόπο δεν 

απορρίπτεται, θα γίνει όμως πιο «συναισθηματικό», με την έννοια ότι θα ενέχει 

περισσότερα στοιχεία γνωσιακών θεωριών, ψυχολογίας και συγκινήσεων (σελ. 140, 

Thaler, 2000). 
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