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Stałość preferencji w wyborze międzyokresowym

Streszczenie. Normatywna teoria wyboru w czasie – teoria zdyskontowanej użyteczności za-
kłada, że stopy dyskonta są równe niezależnie od momentu dyskontowania i od dyskontowanego 
dobra. Wiele badań empirycznych pokazuje jednak, że rzeczywiste subiektywne dyskonta zachowu-
ją się inaczej niż wskazywałby na to model. W celu głębszego zbadania tego problemu stworzono 
grę, w której udział brały 52 osoby. Zwycięzca otrzymywał nagrodę pieniężną, co miało motywo-
wać uczestników gry do zaangażowania się w podejmowane decyzje. Gra polegała na wielokrot-
nym negocjowaniu wysokości odsetek od pożyczanych pomiędzy uczestnikami pieniędzy. Analizie 
poddano zarówno wynegocjowane przez uczestników kwoty, jak i poziom ich oczekiwań co do 
wysokości kwoty, jaka zadowoliłaby ich w negocjacjach. Ponadto w trakcie gry uczestnicy musieli 
zdecydować, czy i kiedy kupić kanapkę (oczywiście za wirtualne pieniądze), krówki – mniejszą 
ilość wcześniej (po 1 rundzie) lub większą później (po 4 rundach). Gdy minęła jedna runda, decyzję 
można było zmienić. Otrzymane wyniki nie są jednoznaczne. W przypadku pieniędzy subiektywne 
stopy dyskonta ulegały pewnym zmianom w zależności od długości okresu dyskontowania i mo-
mentu, na który odbywało się dyskontowanie. W przypadku krówek żaden z uczestników nie zmie-
nił swoich preferencji wraz z upływem czasu.

Słowa kluczowe: wybór międzyokresowy, subiektywne stopy dyskonta, ekonomia behawio-
ralna, eksperyment
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Wstęp

W roku 1937 Paul Samuelson opublikował artykuł A Note on Measurement 
of Utility1, w którym przedstawił model zdyskontowanej użyteczności, mający 
opisywać sposób pomiaru użyteczności strumienia dochodów. W późniejszych 
latach model ten uznano za normatywny model teorii wyboru w czasie i przyjęto 
zawarte w nim założenia jako prawdziwe. Jednak ostatnimi czasy coraz więcej 
badań wskazuje, że niektóre z tych założeń nie zostają w praktyce spełnione. Mię-
dzy innymi jest to założenie o stałości preferencji, wedle którego niezależnie od 
momentu, na który się dyskontuje, przy pozostałych warunkach niezmienionych, 
stopy dyskonta powinny być jednakowe. Badacze twierdzą, że w subiektywnych 
ocenach wartości pieniądza w czasie występuje efekt malejącej niecierpliwości 
polegający na tym, że osoba dokonująca wyboru w czasie staje się coraz mniej 
wrażliwa na czas rozdzielający dwie możliwe opcje wyboru w miarę odsuwania 
się tych dwóch opcji w czasie. Powoduje to, że jeżeli na przykład jesteśmy obojęt-
ni pomiędzy otrzymaniem 100 zł teraz a 110 zł za rok, to możliwe, iż postawieni 
przed wyborem 100 zł za 5 lat albo 110 zł za 6 lat, będziemy skłonni poczekać na 
110 zł. Odwrotnie w przypadku strat – jeśli bylibyśmy obojętni pomiędzy spłace-
niem 100 zł teraz i 110 zł za rok, to możliwe, że wolelibyśmy zapłacić 100 zł za 
5 lat niż 110 zł za 6 lat. Formalnie można to zapisać następująco:

Jeżeli (x, t) ~ (y, t + s), to (x, t + v) \ (y, t + s + v), gdzie s, v, x, y > 0, x < y oraz 
jeżeli (x, t) ~ (y, t + s), to (x, t + v) n (y, t + s + v), gdzie s, v > 0, x, y < 0, x > y; 
x i y to odpowiednie przepływy pieniężne otrzymywane w momencie t lub póź-
niejszym. Występowanie tego efektu to pogwałcenie założenia o stacjonarności 
preferencji w czasie, które może powodować odwrócenie preferencji. 

1. Przegląd literatury

O możliwości istnienia takiego efektu pisał już w swojej pracy Strotz2. We-
dług niego nawet jeśli w danym momencie jednostka wybiera optymalny plan 
konsumpcji w czasie (tzn. taki maksymalizujący jego użyteczność), to nie zawsze 
się go trzyma, pojawia się więc niespójność (inconsistency) pomiędzy planem 
a jego wykonaniem. Strotz zaproponował funkcję dyskontującą, która przesza-
cowuje bliższe korzyści (przyjemności) w stosunku do tych bardziej oddalonych 

1  P. Samuelson, A Note on Measurement of Utility, „The Review of Economic Studies” 1937, 
Vol. 4, No. 2, s. 155-161.

2  R.H. Strotz, Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization, „The Review of 
Economic Studies” 1955-1956, Vol. 23, No. 3, s. 165-180.
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w czasie, twierdząc, że z taką właśnie tendencją do dyskontowania się rodzimy, 
choć później w procesie wychowania wtłacza się ludziom w głowy, że powinni 
postępować w inny sposób. Wyuczone postępowanie nie zmienia jednak gustów 
człowieka i stąd czasami pojawiają się w jego zachowaniu niespójności.

Badanie pozwalające sprawdzić występowanie efektu malejącej niecierpli-
wości przeprowadzili Keren i Roelofsma3. Ankietowali oni studentów, płacąc im 
za udział w ankiecie około 7 dolarów. Dzieląc ich na grupy, jednej (n = 60) zadali 
pytanie „Co byś wolał: 100 holenderskich guldenów teraz czy 110 holenderskich 
guldenów za 4 tygodnie?”, a drugiej (n = 60) „Co byś wolał: 100 holenderskich 
guldenów za 26 tygodni czy 110 holenderskich guldenów za 30 tygodni?” 
W pierwszej grupie 82% badanych wolało wcześniejszą opcję, natomiast w dru-
giej już tylko 37%. Stwierdzono, że tak duża różnica może wynikać z tego, iż 
w pierwszej parze jedna z opcji była natychmiastowa, w związku z czym Keren 
i Roelofsma postanowili powtórzyć badanie, modyfikując momenty otrzymywa-
nia nagród. Pytania, które tym razem usłyszeli studenci brzmiały: „Co byś wolał: 
7000 holenderskich guldenów za miesiąc czy 7500 holenderskich guldenów 
za 7 miesięcy” i „Co byś wolał: 7000 holenderskich guldenów za 6,5 roku czy 
7500 holenderskich guldenów za 7 lat” (n = 75 dla obydwu pytań). W przypadku 
pierwszego pytania opcję wcześniejszą wybrało 32% ankietowanych, a w przypad-
ku drugiego jedynie 9%. Różnica ta okazała się istotna statystycznie (p < 0,001).

W innej formie przeprowadzili swoje badanie Kirby i Herrnstein4. Po 
pierwsze gwarantowali oni uczestnikom, że jeden z dokonanych przez nich 
wyborów będzie skutkował rzeczywistą wypłatą. Oprócz tego sprawdzenie, czy 
występuje odwrócenie preferencji miało inny przebieg. Badanie było przepro-
wadzane przy użyciu komputerów. Każdy z ankietowanych otrzymywał serię 
pytań zawierających cztery pary nagród: 12 USD i 16 USD, 21 USD i 25 USD, 
30 USD i 34 USD, 45 USD i 52 USD. Pytania zadawane uczestnikom miały for-
mę: „Czy wolałbyś x za t dni, czy y za t + s dni?”. Na początku dla każdej pary 
nagród komputer przedstawiał opcję, w której t wynosiło 0, a s było relatywnie 
małe. Jeśli ankietowany wolał większą, odroczoną nagrodę, było stopniowo 
zwiększane, dopóki badany nie wybrał wcześniejszej, mniejszej nagrody. Gdy 
ustalono wartość s, przy której obiekt decydował się na wybranie wcześniej-
szej nagrody, zmieniano pytania przesuwając dwie opcje w czasie o v, dopóki 
ponownie nie uzyskano odwrócenia preferencji, czyli do wybrania przez ankie-
towanego opcji późniejszej. Przeprowadzono w ten sposób dwa eksperymenty 
(różniły się one algorytmem wyliczania opóźnień), w pierwszym brało udział 
14 osób, w drugim dziesięć. W pierwszym wszyscy badani dla wszystkich par 

3  G. Keren, P. Roelofsma, Immediacy and certainty in intertemporal choice, Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 1995, s. 287-297.

4  K.N. Kirby, R.J. Herrnstein, Preference reversals due to myopic discounting of delayed 
reward, „Psychological Science” 1995, s. 83-89.
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nagród zmienili swoje preferencje wraz z odsuwaniem się w czasie dwóch opcji, 
w drugim jedna osoba nigdy nie zmieniła zdania (najdłuższe analizowane prze-
sunięcie wynosiło 10 lat i nawet w tym wypadku ankietowany pozostał przy 
wyborze niższej, wcześniejszej nagrody). Przesunięcia, przy których nastąpiło 
odwrócenie preferencji prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Przesunięcia opcji w czasie powodujące odwrócenie preferencji (miesiące)

Numer 
bada-
nego

Pary nagród

45 USD – 52 USD 30 USD – 34 USD 21 USD – 25 USD 12 USD – 16 USD

v t v t v t v t

1 8 10 8 9 18 10 8 10
2 10 9 36 8 18 7 35 10
3 10 10 10 5 17 7 10 4
4 10 10 1 1 18 8 10 15
5 10 19 16 10 27 10 16 11
6 11 9 10 6 18 8 11 8
7 21 12 22 14 82 22 33 32
8 48 7 438 7 556 8 456 6
9 65 20 95 11 27 10 4 9

10 70 11 70 13 98 14 51 5
11 95 47 32 34 140 46 130 348
12 119 35 69 18 44 16 132 58
13 245 157 67 66 129 64 37 36
14 355 69 16 43 22 21 10 59

Mediana 34,5 11,5 27,0 10,5 27,0 10,0 24,5 10,5
1 1 14 1 5 9 8 1 5
2 1 7 14 6 17 8 1 4
3 1 3 24 4 4 3 12 4
4 5 74 3 10 9 6 3 6
5 6 6 24 5 25 6 6 4
6 9 45 233 44 109 20 82 74
7 15 10 1 2 4 3 1 4
8 80 40 2 5 13 5 21 24
9 139 43 108 21 143 24 213 37

10 * 50 * 42 * 39 * 44
Mediana 6,0 27,0 14,0 5,5 13,0 7,0 6,0 5,5

* Dana osoba nie zmieniła preferencji.

Ź r ó d ł o: K.N. Kirby, R.J. Herrnstein, Preference reversals...
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Coller i inni5 postanowili zweryfikować hipotezę, że spadek niecierpliwości 
wywołany odsuwaniem dwóch opcji w czasie występuje jedynie w takim przy-
padku, gdy w jednej parze opcji wcześniejsza nagroda jest otrzymywana natych-
miast, a druga para jest przesunięta w przyszłość. Wspomniani badacze sugerują, 
że osoba dokonująca wyboru w czasie, w zamian za odroczenie natychmiastowej 
gratyfikacji żąda dodatkowej premii o stałej wysokości, niezależnej od długości 
odroczenia, natomiast premia ta nie jest wymagana przy odroczeniu przyszłej 
gratyfikacji. W celu sprawdzenia postawionej hipotezy przeprowadzili ekspery-
ment na 217 studentach. Grupę tę podzielono tak, że 87 studentów odpowiadało 
na pytania, w których mniejsza wcześniejsza nagroda była otrzymywana natych-
miast, a większa z pewnym opóźnieniem, 90 badanych odpowiadało na pytania, 
gdzie mniejsza wcześniejsza nagroda była możliwa do otrzymania po 30 dniach, 
a 40 ankietowanych udzielało odpowiedzi na pytania, w których mniejsza wcze-
śniejsza nagroda była możliwa do otrzymania po 7 dniach. Typowe zadawane 
ankietowanym pytanie brzmiało podobnie do zadawanego przez Kirby’ego 
i Herrnsteina. Aby zmotywować uczestników badania do dawania odpowiedzi 
jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych preferencji, studentom wyjaśniono, 
że jeden z nich zostanie losowo wybrany i jeden z jego wyborów zostanie rzeczy-
wiście wypłacony. Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie odmien-
nego zachowania w przypadku pary opcji z możliwą natychmiastową wypłatą 
i par opcji przesuniętych w czasie oraz pozwoliły stwierdzić, że odroczenia sied-
mio- i trzydziestodniowe mają jednakowy wpływ na odpowiedzi ankietowanych. 
Potwierdzono występowanie stałej premii przy pytaniach z jedną natychmiastową 
wypłatą, uzyskując dla nich ekstremalnie wysokie stopy dyskonta (o wiele wyż-
sze niż w przypadku przesunięć siedmio- i trzydziestodniowych).

W pracy D. Reada i innych6 z 2005 r. sugeruje się z kolei, że efekt malejącej 
niecierpliwości może częściowo wynikać ze sposobu, w jaki opisane jest wystę-
pujące w czasie przesunięcie. Na podstawie serii pytań zadawanych ankietowa-
nym wyliczono dla każdego badanego wartości nagród, które czyniły go obojęt-
nym pomiędzy dwoma możliwymi opcjami. Część uczestników badania (n = 87) 
odpowiadała na pytania, w których odroczenia określano używając sformułowań 
„za rok” czy „za miesiąc”, a duga część (n = 78) na pytania, gdzie zamiast tych 
określeń podawano konkretne daty. Średnie wartości czynnika dyskontującego 
obliczanego według wzoru δ = (x/y)1/s dla różnych przesunięć w czasie przed-
stawia rysunek 1. Na podstawie dokonanej analizy statystycznej stwierdzono, że 
w przypadku pytań nieokreślających dat otrzymania pieniędzy przesunięcie miało 

5  M. Coller, G.W. Harrison, E. Rutström, Are discount rates constant? Reconciling theory 
and observation, working paper, 2003, web.bus.ucf.edu/events/2004/2/documents/ss_2-3-04.pdf, 
[20.12.2011].

6  D. Read, S. Frederick, B. Orsel, J. Rahman, Four Score and Seven Years from Now: The 
Date/Delay Effect in Temporal Discounting, „Management Science” 2005, s. 1326-1335.

Stałość preferencji w wyborze międzyokresowym



164 165

istotny wpływ na wartość czynnika dyskontującego (a więc i subiektywnych stóp 
dyskonta), natomiast w przypadku pytań, w których podawano daty, wpływ ten 
był nieistotny statystycznie (p = 0,7).

Badanie przeprowadzone przez Reada i Scholtena7 pozwala wyciągać wnioski 
dotyczące malejącej niecierpliwości nie tylko w przypadku wpływów pieniężnych, 
ale również i wypływów. Zebrali oni 52 studentów płacąc im za udział w badaniu. 
Badanie zostało przeprowadzone na komputerach. Ankietowani odpowiadali na 
serię pytań, których punkt wyjścia stanowiły wartości podane w tabeli 2, w któ-
rej podano także częstość wyboru przy pierwszej próbie późniejszej, większej 
nagrody w przypadku wpływów lub mniejszej, wcześniejszej w przypadku strat. 
Następnie, stosując procedurę dostosowywania (zmieniano dla danej opcji albo 

Rys. 1. Średnie wartości czynnika dyskontującego w obydwu podgrupach dla różnych przesunięć

Ź r ó d ł o: D. Read, S. Frederick, B. Orsel, J. Rahman, Four score and Seven Years...

7  D. Read, M. Scholten, Beyond discounting: The tradeoff model of intertemporal choice, 
working paper, 2006, eprints.lse.ac.uk/22710/1/06088.pdf [23.10.2010].
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Tabela 2. Syntetyczny spis pytań wyjściowych zadawanych ankietowanym wraz z częstością 
wyboru późniejszej opcji w przypadku wpływów lub wcześniejszej w przypadku wypływów

Wcześniejsza 
nagroda 

otrzymywana 
po t = … 

[miesiące]

Późniejsza 
nagroda 

otrzymywana 
po t + s = … 
[miesiące]

Wysokość 
mniejszej 

wcześniejszej 
nagrody

Wysokość 
wyższej, 

późniejszej 
nagrody

Częstość wyboru 
późniejszej opcji

3 9 20 40 0,481
23 29 20 40 0,750
3 9 200 400 0,712

23 29 200 400 0,865

Wcześniejszy 
wypływ 

następujący 
po t = … 

[miesiące]

Późniejszy 
wypływ 

następujący 
po t + s = … 
[miesiące]

Wysokość 
mniejszego 

wcześniejszego 
wypływu

Wysokość 
większego, 

późniejszego 
wypływu

Częstość wyboru 
wcześniejszej 

opcji

3 9 –20 –40 0,731
23 29 –20 –40 0,904
3 9 –200 –400 0,769

23 29 –200 –400 0,981

Ź r ó d ł o: D. Read, M. Scholten, Beyond discounting...

Tabela 3. Średnie wartości czynnika dyskontującego i średnie wartości punktów obojętności
w zależności od długości przesunięcia opcji w czasie

Wcześniejsza 
nagroda 

otrzymywana 
po t = … 

[miesiące]

Późniejsza 
nagroda 

otrzymywana 
po t + s = … 
[miesiące]

Wysokość 
mniejszej 

wcześniejszej 
nagrody

Wysokość 
wyższej, 

późniejszej 
nagrody

Wartość
czynnika

dyskontującego

3 9 15,94 33,11 0,885
23 29 19,19 29,00 0,934
3 9 184,72 296,61 0,924

23 29 191,52 261,15 0,950

Wcześniejszy 
wypływ 

następujący 
po t = … 

[miesiące]

Późniejszy 
wypływ 

następujący 
po t + s = … 
[miesiące]

Wysokość 
mniejszego 

wcześniejszego 
wypływu

Wysokość 
większego, 

późniejszego 
wypływu

Wartość
czynnika

dyskontującego

3 9 –29,27 –44,45 0,933
23 29 –32,27 –40,62 0,962
3 9 –301,87 –430,45 0,943

23 29 –345,80 –400,95 0,976

Ź r ó d ł o: D. Read, M. Scholten, Beyond discounting...
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mniejszą, wcześniejszą wartość albo większą, późniejszą), znajdowano punkty 
obojętności pomiędzy opcjami wcześniejszymi i późniejszymi i na podstawie ich 
wartości obliczano wartość czynnika dyskontującego δ (patrz tab. 3).

Jak widać, w przypadku wpływów wraz z odsunięciem proponowanych opcji 
w czasie coraz więcej osób decydowało się czekać na późniejszą nagrodę, a war-
tość czynnika dyskontującego rosła, co oznacza spadek subiektywnych stóp dys-
konta. W przypadku wypływów wraz z odsunięciem proponowanych opcji w cza-
sie coraz więcej osób decydowało się na wcześniejszą stratę, a wartość czynnika 
dyskontującego również rosła. W związku z tym można twierdzić, że im dalszy 
horyzont czasowy jest rozpatrywany, tym mniejsza wrażliwość na upływający 
pomiędzy dwiema opcjami czas.

Zupełnie inne wyniki niż otrzymane przez poprzedników uzyskali Sayman 
i Öncüler8, chociaż ich metody nie odbiegały od wcześniej stosowanych. W pierw-
szym badaniu przeprowadzonym na dwóch uniwersytetach przepytali oni łącznie 
ponad 300 studentów. Uczestników podzielono na tych odpowiadających na pyta-
nia z mniejszą, wcześniejszą nagrodą wypłacaną natychmiast oraz tych, dla których 
wypłata mniejszej, wcześniejszej nagroda była odroczona w czasie. Badanie prze-
prowadzono w trzech seriach (pierwsze dwie na Uniwersytecie Koç, trzecia w In-
stytucie Insead), stąd też wyniki podzielone zostały na trzy części (patrz tab. 4).

Wyniki przedstawione w pierwszych dwóch częściach tabeli 4 wskazują na 
występowanie efektu rosnącej niecierpliwości. W większości przypadków istot-
nie więcej osób decydowało się czekać na późniejszą nagrodę, gdy mniejsza na-
groda była wypłacana natychmiast, niż w przypadku, gdy mniejsza nagroda była 
wypłacana z opóźnieniem. Wyniki z trzeciej części tabeli wskazują raczej na to, 
że preferencje nie zmieniają się w zależności od przesunięcia par opcji w czasie, 
a jeśli się jednak zmieniają, to tak, że badani są bardziej cierpliwi w przypadku 
odroczonych opcji. Trudno powiedzieć, skąd bierze się ta rozbieżność.

W drugim badaniu przeprowadzonym przez Saymana i Öncülera w Instytu-
cie INSEAD wszystkim ankietowanym obiecano rzeczywiste wypłaty dotyczące 
kilku (losowo wybranych) dokonanych przez nich wyborów. Ponadto badanie 
rozciągnięto w czasie. Na pierwszym spotkaniu z badanymi każdemu zadano 
sześć pytań, gdzie mniejsza, wcześniejsza nagroda była odroczona, na kolejnych 
spotkaniach następujących po kilku dniach/tygodniach (terminy spotkań były 
zaplanowane tak, by minął czas potrzebny do tego, by mniejsza, wcześniejsza 
nagroda nie była już odroczona w czasie) powtarzano wcześniej zadane pytania, 
uwzględniając jedynie zmianę długości czasu pozostałego do wypłaty. Częstość 
wyboru późniejszej opcji w zależności od dyskontowanej kwoty i momentu wy-
płaty przedstawia tabela 5.

8 S. Sayman, A. Öncüler, Reverse time-inconsistency, working paper, 2006, static.luiss.it/
fur2006/programme/papers/217.doc [11.10.2011].
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Tabela 4. Procent ankietowanych, którzy woleli czekać na większą, późniejszą nagrodę 
w zależności od przesunięcia wypłat w czasie
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n = 70 n = 60

$7 za 1 dzień $10 za 3 dni 34 $7 dziś $10 za 2 dni 77 p < 0,01

$7 za 3 dni $10 za tydzień 19 $7 dziś $10 za 4 dni 43 p < 0,01

$7 za tydzień $10 za 2 tygodnie 7 $7 dziś $10 za tydzień 27 p < 0,01

$7 za 2 tygodnie $10 za 4 tygodnie 9 $7 dziś $10 za 2 tygodnie 12

$20 za 1 dzień $25 za 3 dni 34 $20 dziś $25 za 2 dni 78 p < 0,01

$20 za 3 dni $25 za tydzień 17 $20 dziś $25 za 4 dni 62 p < 0,01

$20 za tydzień $25 za 2 tygodnie 7 $20 dziś $25 za tydzień 33 p < 0,01

$20 za 2 tygodnie $25 za 4 tygodnie 4 $20 dziś $25 za 2 tygodnie 13 p < 0,1

n = 59 n = 57

$6 za 1 dzień $10 za 3 dni 44 $6 dziś $10 za 2 dni 98 p < 0,01

$6 za 3 dni $10 za tydzień 47 $6 dziś $10 za 4 dni 77 p < 0,01

$6 za tydzień $10 za 2 tygodnie 22 $6 dziś $10 za tydzień 63 p < 0,01

$6 za 2 tygodnie $10 za 4 tygodnie 17 $6 dziś $10 za 2 tygodnie 35 p < 0,1

$20 za 1 dzień $30 za 3 dni 59 $20 dziś $30 za 2 dni 95 p < 0,01

$20 za 3 dni $30 za tydzień 47 $20 dziś $30 za 4 dni 84 p < 0,01

$20 za tydzień $30 za 2 tygodnie 36 $20 dziś $30 za tydzień 88 p < 0,01

$20 za 2 tygodnie $30 za 4 tygodnie 22 $20 dziś $30 za 2 tygodnie 65 p < 0,01

n = 33 n = 34

$4 za 3 dni $10 za tydzień 73 $4 dziś $10 za 4 dni 79

$4 za tydzień $10 za 2 tygodnie 58 $4 dziś $10 za tydzień 65

$4 za 2 tygodnie $10 za 4 tygodnie 39 $4 dziś $10 za 2 tygodnie 47

$4 za miesiąc $10 za 2 miesiące 42 $4 dziś $10 za miesiąc 21 p < 0,1

$10 za 3 dni $25 za tydzień 88 $10 dziś $25 za 4 dni 76

$10 za tydzień $25 za 2 tygodnie 79 $10 dziś $25 za tydzień 56 p < 0,05

$10 za 2 tygodnie $25 za 4 tygodnie 64 $10 dziś $25 za 2 tygodnie 41 p < 0,1

$10 za miesiąc $25 za 2 miesiące 42 $10 dziś $25 za miesiąc 26

Ź r ó d ł o: S. Sayman, A. Öncüler, Reverse time-inconsistency...
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Jedynie w trzech przypadkach można mówić o istotnej różnicy w cierpliwo-
ści badanych. Jak zauważają Autorzy badania, proporcja osób decydujących się 
czekać na późniejszą nagrodę w przypadku, gdy mniejsza jest natychmiastowa, 
maleje wraz z wydłużaniem się interwału pomiędzy wcześniejszą i późniejszą 
nagrodą. Ponadto analizując indywidualne odpowiedzi stwierdzają oni, że 32% 
badanych niezmiennie wykazywało rosnącą niecierpliwość, 18% niezmiennie 
wykazywało malejącą niecierpliwość, a 21% – stałość preferencji. Pozostałe 29% 
wykazywało różne preferencje w stosunku do różnych par opcji.

Klemick i Yesuf 9 przeprowadzili badania, w których każdy z badanych otrzy-
mywał wszystkie nagrody związane ze wszystkimi swoimi wyborami. Polem 
ich działań był region Gojjam w Etiopii, gdzie spośród wszystkich gospodarstw 
domowych wybrano losowo 455. Wysokość wypłat oferowanych ankietowanym 
stanowiła równowartość okołodwudniowego przeciętnego zarobku. Przedstawi-
cieli wylosowanych gospodarstw domowych poproszono o zdecydowanie, co 
wolą otrzymać:

1a)  13 birrów (wymiennie z 8 kg ziarna lub 9,5 kg soli) dziś czy 17 birrów 
(wymiennie z 11 kg ziarna lub 13,5 kg soli) za miesiąc,

1b)  13 birrów (wymiennie z 8 kg ziarna lub 9,5 kg soli) za tydzień czy 17 bir-
rów (wymiennie z 11 kg ziarna lub 13,5 kg soli za miesiąc i jeden tydzień,

Tabela 5. Częstość wyboru późniejszej opcji w zależności od dyskontowanej kwoty
i momentu wypłaty
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n = 38 n = 38

€7 za 1 dzień €10 za 3 dni 29 €7 dziś €10 za 2 dni 71 p < 0,01

€7 za 3 dni €10 za tydzień 29 €7 dziś €10 za 4 dni 58 p < 0,05

€7 za tydzień €10 za 2 tygodnie 29 €7 dziś €10 za tydzień 37

€20 za 1 dzień €25 za 3 dni 34 €20 dziś €25 za 2 dni 58 p < 0,1

€20 za 3 dni €25 za tydzień 32 €20 dziś €25 za 4 dni 32

€20 za tydzień €25 za 2 tygodnie 29 €20 dziś €25 za tydzień 24

Ź r ó d ł o: S. Sayman, A. Öncüler, Reverse time-inconsistency...

9  H. Klemick, M. Yesuf, Do discount rates change over time? Experimental evidence from 
Ethiopia, „Discussion Paper Serier” 2008, EfD DP 09-06. Gothenburg, Szwecja.
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2)  13 birrów (wymiennie z 8 kg ziarna lub 9,5 kg soli) za 12 miesięcy czy 
17 birrów (wymiennie z 11 kg ziarna lub 13,5 kg soli) za 13 miesięcy.

Pytania 1a i 1b były zadawane wymiennie, natomiast pytanie drugie było za-
wsze takie samo (zmieniał się tylko sposób płatności – pieniądze lub dobra). 

Spośród badanych 150 osób wybierało wcześniejszą opcję zarówno w pytaniu 
pierwszym, jak i drugim, 294 osoby wybierały późniejszą opcję w obydwu pyta-
niach, a jedna osoba wybrała późniejszą opcje w pytaniu pierwszym i wcześniej-
szą w pytaniu drugim. Świadczy to o stałości preferencji badanych. Natomiast 
porównując między sobą podgrupy odpowiadające na pytanie 1a lub 1b widać, że 
w grupie odpowiadającej na pytanie 1a) było więcej osób niecierpliwych (70,6%) 
niż w grupie odpowiadającej na pytanie 1b (54,6%).

2. Stałość preferencji w wyborze międzyokresowym 
w świetle badań własnych

W niniejszym artykule opisane zostaną wyniki eksperymentu przeprowadzonego 
między innymi z myślą o sprawdzeniu występowania efektu malejącej niecierpliwo-
ści. Eksperyment, który miał formę gry, przeprowadzono na 52 osobach, studentach 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zanim gracze rozpoczęli grę, przez 
godzinę tłumaczono im, na czym ona polega. Wszystkich badanych podzielono na 
dwie, równoliczne grupy – żółtych i różowych. Każdy z uczestników otrzymał na 
starcie wirtualną kwotę 170 tys. zł. Głównym celem uczestników miało być uzy-
skanie pod koniec gry jak najwyższej kwoty, a motywować do tego miała nagroda 
w wysokości 500 zł (tym razem prawdziwych, wypłacanych od razu po zakończe-
niu gry). Podstawowym ich zadaniem było natomiast jak najlepsze negocjowanie 
warunków pożyczek, zadaniem pobocznym – wypełnianie odpowiednich arkuszy. 
Pożyczek udzielali sobie wielokrotnie nawzajem gracze, przy czym to organizator 
gry ustalał wysokość pożyczanej kwoty, długość okresu pożyczki i odroczenia jej 
w czasie oraz to, czy pożyczającymi pieniądze od kogoś byli żółci czy różowi, 
a gracze decydowali tylko z kim z przeciwnej grupy będą negocjować10. Gra skła-
dała się łącznie z 12 rund, przy czym 8 było rundami negocjacyjnymi, a 4 ostatnie 
służyły jedynie temu, żeby pożyczane pieniądze wróciły do właścicieli. Pożyczano 
między sobą kwoty w wysokości około 1000 zł i około 100 000 zł (około, ponieważ 
wartości te były indeksowane inflacją na poziomie 5% na rundę). Gra była spra-
wiedliwa w tym sensie, że przy równych zdolnościach negocjacyjnych i równych 
subiektywnych stopach dyskonta zarówno będąc w grupie żółtych, jak i różowych 

10  Aby uniknąć zmów, zdecydowano się wprowadzić zasadę, że nie można dwa razy 
negocjować z tą samą osobą.
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gracz miał jednakowe szanse na wygraną. Ponieważ istniała szansa, że część graczy 
w połowie gry dojdzie do wniosku, że i tak już nie wygra, ustanowiono dwie na-
grody dodatkowe po 150 zł, dla jednego gracza żółtego i jednego różowego, który 
najlepiej poradzi sobie w losowo wybranej rundzie negocjacyjnej. Jak już wcześniej 
wspomniano, gracze oprócz negocjowania musieli wypełniać pewne arkusze – kon-
kretnie były to: arkusz A, arkusz B oraz arkusz C. Arkusz A należało wypełnić po 
usłyszeniu informacji, jakie są warunki pożyczki w danej rundzie i należało w nim 
wpisać, uzyskanie jakiej kwoty w negocjacjach zadowoliłoby gracza. Na zastano-
wienie się lub przeliczenie odpowiedzi gracze otrzymywali około minuty (kilka dni 
przed grą poinformowano ich, że w grze mogą im się przydać kalkulatory i zachęca-
no do ich przyniesienia, jednak z obserwacji wynika, że niewiele osób tak zrobiło). 
Po zakończeniu danej rundy należało wypełnić arkusze B i C. Arkusz B miał służyć 
graczom do prowadzenia na własną rękę ewidencji wpływów i wypływów oraz sal-
da w danym momencie, więc wpisywano w nim wysokość pożyczanej kwoty oraz 
wysokość wynegocjowanej kwoty, arkusz B gracz miał zawsze przy sobie. W arku-
szu C wpisywano, z kim się negocjowało oraz jaka kwota została wynegocjowana. 
Arkusz ten oddawano po każdej rundzie organizatorom gry. Na podstawie wszyst-
kich arkuszy C pod koniec gry wyłaniano zwycięzców, a na bieżąco, w trakcie gry 
sprawdzano, czy gracze nie negocjowali już ze sobą wcześniej. 

Oprócz decyzji dotyczących warunków spłat pożyczek gracze mieli przed sobą 
także inne wybory. Po rundzie 1. spytano ich, czy chcieliby kupić sobie kanapkę11 
po rundzie 3. za 5000 zł (wirtualne) płatne na początku rundy 4. lub po rundzie 6. 
za taką samą kwotę płatną na początku rundy 7. Odpowiedzi na to pytanie zebrano 
w postaci arkuszy DA. Kilka rund później, po rundzie 3. poinformowano badanych, 
że mogą bez żadnych skutków zmienić swoją decyzję i zmienić moment wykupu 
kanapki (lub też w ogóle nie zdecydować się na zakup), przy czym do wyboru było 
nadal odebranie kanapki po rundzie 3. (natychmiast) lub poczekanie do momentu 
po rundzie 6. Niezależnie od deklaracji każdy wypełniał arkusz DB, w którym okre-
ślał swoje preferencje. Podobna decyzja czekała na graczy, których po rundzie 7. 
spytano, czy wolą dostać 3 krówki za darmo po rundzie 8. czy 6 darmowych krówek 
po rundzie 11. Odpowiedzi udzielano w arkuszu E. Gdy minęła runda 8. ponownie 
poinformowano graczy, że mogą zmienić decyzje i rozdano arkusze F, w których 
badani wpisywali swoje odpowiedzi. Ponadto w trakcie gry, w miarę dostępnego 
czasu, można było robić zakupy w sklepie (w dalszym ciągu za wirtualne pienią-
dze). Dostępne były takie towary jak kawa, herbata, woda, pomarańcze i ciasta12. 

11  Do sali, w której odbywała się gra nie można było wnosić własnego jedzenia i picia.
12  Sklep powstał po to, aby rozproszyć trochę graczy, założono, że w prawdziwym życiu więk-

szość ludzi nie dąży jedynie do maksymalizacji stanu konta i pozwala sobie na różne przyjemności. 
Ponieważ zaledwie garstka graczy zdecydowała się na jakiekolwiek zakupy w sklepie, postanowio-
no, że w dalszych rozważaniach nie będzie się tych zakupów brało pod uwagę.
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Warunki pożyczek w poszczególnych rundach negocjacyjnych przedstawia 
tabela 6.

Na podstawie rezultatów negocjacji w poszczególnych rundach wyznaczono 
średnie oraz mediany stóp oprocentowania pożyczek wyrażonych w skali jednej 
rundy. Wyniki tych obliczeń przedstawiają tabele 7 i 8. Jak można zauważyć, 
w większości przypadków stopy te są wyższe dla przesunięcia o jedną rundę niż 
dla przesunięcia o 4 rundy. Wyjątek stanowi średnia stóp procentowych dla kwoty 
około 100 tys. zł pożyczanych na 5 rund. Dokonano również analizy wynegocjo-
wanych stóp pożyczek na poziomie indywidualnym, porównując wysokość stóp 
wynegocjowanych przez danego uczestnika w dwóch rundach różniących się jedy-
nie przesunięciem momentu dyskontowania. W tabeli 9 podano procent osób, któ-
re przystały w negocjacjach na wyższą stopę dyskonta przy krótszym przesunięciu 
niż przy dłuższym przesunięciu momentów przepływów. Jak widać, w przypadku 
pożyczek w wysokości 1000 zł więcej było osób, które wykazały się malejącą nie-
cierpliwością, było tak też w przypadku pożyczki 100 tys. na jedną rundę, ale przy 
pożyczce 100 tys. udzielanej na 5 rund więcej było osób, które miały wyższe stopy 
dyskonta przy dłuższym przesunięciu momentu przepływu pieniędzy.

Tabela 6. Warunki pożyczek w poszczególnych rundach

Numer rundy Kwota
(zł)

Czas pożyczki 
(w rundach)

Odroczenie 
(w rundach)

Kto pożycza

1 1000,00 5 1 różowi żółtym
2 1276,28 5 4 żółci różowym
3 134 009,56 5 4 różowi żółtym
4 121 550,63 5 1 żółci różowym
5 147 745,54 1 4 różowi żółtym
6 1551,33 1 4 żółci różowym
7 1407,10 1 1 różowi żółtym
8 147 745,54 1 1 żółci różowym

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie eksperymentu.

Tabela 7. Średnie (oraz mediany) wynegocjowanych stóp oprocentowania pożyczek 
w przeliczeniu na jedną rundę dla pieniędzy pożyczanych na jedną rundę

Przesunięcie
Pożyczana kwota

około 1000 zł około 100 000 zł

1 runda 29,59% (24,37%) 20,33% (18,45%)
4 rundy 18,97% (15,38%) 17,46% (11,51%)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie eksperymentu.
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Oprócz analizy wyników negocjacji postanowiono dokonać także analizy 
odpowiedzi podawanych w arkuszu A, czyli dotyczących życzeń graczy co do 
wysokości wynegocjowanej kwoty. Porównując dane z tabel 10 i 11 widzimy, 
że w każdym przypadku średnie (a mediany prawie zawsze) subiektywnych stóp 
oprocentowania są wyższe przy krótszym odroczeniu, prawidłowości tej nie za-
uważa się już przy porównywaniu wartości z tabel 12 i 13 – szczególnie w wy-
padku niższej kwoty.

Wśród 52 uczestników gry aż 44 osoby nie chciały kupić kanapki ani 
w pierwszym, ani w drugim momencie podejmowania decyzji. Dwójka uczest-
ników nie zmieniła zdania, chcąc za każdym razem kupić kanapkę po rundzie 3., 
jeden uczestnik nie zmienił zdania, chcąc kupić jedną kanapkę po rundzie 3. 

Tabela 8. Średnie (oraz mediany) wynegocjowanych stóp oprocentowania pożyczek 
w przeliczeniu na jedną rundę dla pieniędzy pożyczanych na 5 rund

Przesunięcie
Pożyczana kwota

około 1000 zł około 100 000 zł

1 runda 15,17% (10,53%) 3,88% (4,02%)
4 rundy 9,93% (9,4%) 4,47% (3,9%)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie eksperymentu.

Tabela 9. Procent osób, które przystały w negocjacjach na wyższą stopę dyskonta 
przy krótszym przesunięciu niż przy dłuższym przesunięciu momentów przepływów

Długość okresu pożyczki
Pożyczana kwota

około 1000 zł około 100 000 zł

1 runda 68,00% 66,00%
5 rund 70,83% 46,15%

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie eksperymentu.

Tabela 10. Średnie (oraz mediany) stóp oprocentowania pożyczek wynikających 
z kwot podawanych przez „różowych” w arkuszu A w przeliczeniu na jedną rundę, 

dla pieniędzy pożyczanych w następnej rundzie

Długość okresu pożyczki
Pożyczana kwota

około 1000 zł 
(żółci winni)

około 100 000 zł 
(różowi winni)

1 runda 40,51% (27,92%) 14,18% (15,06%)
5 rund 23,87% (14,87%) 3,22% (2,87%)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie eksperymentu.
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i jedną po rundzie 6. Trójka uczestników w pierwszym momencie nie chciała 
kupić kanapki, ale gdy skończyła się runda 3. zmienili zdanie i zdecydowali 
się od razu kupić kanapkę, natomiast dwóch uczestników wpierw nie chciała 
kanapki, ale po rundzie 3. zdecydowała się jednak na jej zakup po rundzie 6. Je-
dynie 5 osób zmieniło w czasie swoje preferencje, przy czym nie była to zmiana 
w postaci ochoty przyspieszenia konsumpcji, lecz zmiana całkowita – z sytuacji, 
w której wpierw decydowali się na zerową konsumpcję, potem jednak stwierdza-
li, że wolą coś zjeść.

Tabela 11. Średnie (oraz mediany) stóp oprocentowania pożyczek wynikających 
z kwot podawanych przez „żółtych” w arkuszu A w przeliczeniu na jedną rundę, 

dla pieniędzy pożyczanych po czterech rundach

Długość okresu pożyczki
Pożyczana kwota

około 1000 zł 
(różowi winni)

około 100 000 zł 
(żółci winni)

1 runda 33,05% (28,92%) 7,68% (8,29%)
5 rund 14,29% (12%) 2,64% (2,28%)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie eksperymentu.

Tabela 12. Średnie (oraz mediany) stóp oprocentowania pożyczek wynikających 
z kwot podawanych przez „żółtych” w arkuszu A w przeliczeniu na jedną rundę, 

dla pieniędzy pożyczanych w następnej rundzie

Długość okresu pożyczki
Pożyczana kwota

około 1000 zł 
(żółci winni)

około 100 000 zł 
(różowi winni)

1 runda 12,73% (10,16%) 38,7% (35,37%)
5 rund 6,30% (5,39%) 6,76% (4,97%)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie eksperymentu.

Tabela 13. Średnie (oraz mediany) stóp oprocentowania pożyczek wynikających 
z kwot podawanych przez „różowych” w arkuszu A w przeliczeniu na jedną rundę, 

dla pieniędzy pożyczanych po czterech rundach

Długość okresu pożyczki
Pożyczana kwota

około 1000 zł 
(różowi winni)

około 100 000 zł 
(żółci winni)

1 runda 19,97% (16,03%) 28,19% (18,45%)
5 rund 7,78% (9,4%) 4,4% (3,61%)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie eksperymentu.

Stałość preferencji w wyborze międzyokresowym
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Podsumowanie

Wyniki przedstawionych badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi na to, czy 
preferencje podmiotów są stałe w czasie. Z jednej strony sporo osób przystało na 
wyższe stopy oprocentowania pożyczek przy krótszym przesunięciu, a z drugiej 
nierzadko średnie i mediany stóp były wyższe dla dłuższych przesunięć. Pewnym 
dowodem na stałość preferencji może być to, że żadna z osób nie zmieniła zdania 
przy decyzji dotyczącej krówek. 
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Consistency of preferences in intertemporal choice

Summary. The normative theory of intertemporal choice – the discounted utility theory – as-
sumes that discount rates are equal independently of the moment of discounting and discounted 
asset. Many previous research show that real subjective discount rates behave differently to what 
the model suggests. A game was created in order to insight the problem. There were 52 participants 
in the game, all of them were students of Wroclaw University of Economics. The game’s winner 
was promised a reward which should motivate participants to think before taking decision. The 
game consisted in negotiating interests from the borrowed/lent money. Not only were the results 
of negotiations’ analyzed but also participants’ expectations in each round. Apart from money also 
intertemporal preferences for food were checked. The results obtained are not unambiguous. Certain 
fluctuation of subjective discount rates for money were observed, but there was no change in inter-
temporal preferences for sweets. 

Key words: intertemporal choice, subjective discount rates, behavioral economics, experiment
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