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WSTĘP 

Finanse behawioralne są dziedziną bardzo młodą, a zainteresowanie nią ze strony 

inwestorów nie jest jeszcze dostatecznie duże, by można było mówić o tym, że wyniki badań 

prowadzone w jej obrębie miały wpływ na podejmowane przez inwestorów indywidualne 

decyzje. Ponadto świadomość mechanizmów psychologicznych nie wystarcza, by 

kontrolować swoje zachowanie podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Taka 

sytuacja może umożliwiać badaczom finansów behawioralnych odkrywanie niuansów 

zachowań ludzi w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych bez obawy poważnego 

sprzężenia zwrotnego, a więc zmiany zachowań inwestorów pod wpływem wiedzy na temat 

ich zachowania, jakie publikacja wyników prac empirycznych i traktatów o tej tematyce 

mogłaby wywołać na rynkach finansowych.  

Dzięki badaniom z zakresu finansów behawioralnych, a więc m.in. badaniom 

heurystyk występujących w sytuacji podejmowania decyzji inwestycyjnych ekonomia zyskuje 

nową perspektywę umożliwiającą dokładniejsze rozumienie podejmowania decyzji przez 

jednostki. W dalszej perspektywie pozwoli to ekonomistom tworzyć dokładniejsze założenia 

do teorii zachowań ekonomicznych całych zbiorowości, co może przyczynić się do 

polepszenia trafności prognoz ekonomicznych dokonywanych w oparciu o modele 

uwzględniające również nieracjonalne zachowania uczestników rynku, w szczególności 

inwestorów indywidualnych na rynkach instrumentów finansowych. W praktyce odkrycia te 

również znajdują zastosowanie, ponieważ w dalszej perspektywie mogą pomóc inwestorom 

ustrzec się przed manipulacjami skierowanymi na ich zachowania np. ze strony biur 

maklerskich. W przypadku podejmowania decyzji inwestycyjnych bezpośrednio – tylko w 

oparciu o dostępne dane – nawet dokładna wiedza psychologiczna nie ma dużego wpływu na 

nieracjonalne zachowanie.  

Celem niniejszej pracy jest empiryczne zbadanie zależności między nadmierną 

pewnością siebie, a skłonnością potencjalnych inwestorów do ryzyka w kontekście 

podejmowania decyzji finansowych. 

Autor na temat swojej pracy wybrał problem „nadmierna pewność siebie, a skłonność 

do ryzyka”, ponieważ jego zdaniem jest to jeszcze niedostatecznie zbadany obszar, a 

zjawiska, będące efektem decyzji inwestorów, mające miejsce w ramach tego obszaru mają 

wpływ na poziom indywidualnego bogactwa inwestorów, jak i, być może, przez ich 

niejednokrotnie błędne decyzje podyktowane nieracjonalnym zachowaniem, na całą 



 

3 

 

gospodarkę, gdy zachowanie to jest przejawiane przez większość lub wszystkich inwestorów 

indywidualnych. Skutkiem tego jest fakt, że na rynku papierów wartościowych panuje 

większa zmienność niż fundamentalnie stan poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarki 

mógłby to uzasadniać. 

 Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy omawia najszerszy 

kontekst przeprowadzonych przez autora badań – umiejscowienie finansów behawioralnych 

w relacji do innych nauk oraz omówienie dotychczasowych dokonań tej dziedziny, jak 

również przytoczenie podstawowych definicji i poglądów. Rozdział drugi omawia kolejno 

heurystyki (zniekształcenia procesów poznawczych), ze szczególnym uwzględnieniem 

nadmiernej pewności siebie, które występują w kontekście podejmowania decyzji 

inwestycyjnych oraz prezentuje naukowe ujęcia ryzyka, a szczególnie zjawiska skłonności do 

ryzyka. Rozdział trzeci zawiera szczegółowe omówienie metody przeprowadzonego w 

ramach pracy badania oraz prezentację wyników. W tym rozdziale znajdują się również 

teoretyczne rozważania dotyczące relacji zjawisk nadmiernej pewności siebie i skłonności do 

ryzyka  oraz konfrontacja tych rozważań z otrzymanymi wynikami badań własnych.  
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ROZDZIAŁ I. Ramy obszaru badań i teorii 

finansów behawioralnych 

I.1 Istota i przedmiot finansów behawioralnych 

W wielu obszarach badań pole zainteresowań ekonomii zaczyna wchodzić w zakres 

zainteresowań psychologii. Również psychologowie coraz częściej podejmują tematykę 

zachowań jednostek w sytuacjach związanych z wymianą i spekulacją na rynkach. 

Indywidualne zachowania inwestorów na rynkach finansowych, a w szczególności na giełdzie 

papierów wartościowych podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, stają się coraz 

bardziej popularnym obszarem zainteresowań psychologów, a przełomowe badania noblistów 

– Tversky’ego i Kahnemana nad niesymetrycznymi co do podejmowanego ryzyka decyzjami 

w obliczu zysków i strat dały dowód na to, że psychologia jest dziedziną, która może 

znacznie zmienić dotychczasowe postrzeganie inwestorów proponowane w klasycznych 

teoriach ekonomicznych. Przełomowe badania nad teorią perspektywy nieco osłabiły pozycję 

klasycznych, nadmiernie teoretycznych i upraszczanych licznymi założeniami podejść 

stosowanych w ramach ekonomii, otwierając pole bardziej empirycznej ekonomii 

behawioralnej, uwzględniającej faktyczne, bo wynikające z badań, zachowania jednostek. 

Wadą podejścia behawioralnego jest jednak to, że gdy próbujemy uwzględnić szczegółowe 

zachowania jednostek wynikające z wielu badań psychologicznych, zwiększa się stopień 

trudności konstruowania ogólnych modeli ekonomicznych, co od ekonomistów stosujących 

podejście behawioralne wymaga znalezienia złotego środka – podejścia, w którym z jednej 

strony uda się ująć problem ilościowo, a z drugiej strony które będzie uwzględniało faktyczne 

zachowanie jednostek, jak i całych ich zbiorowości. Tak więc w sytuacji, gdy klasyczna teoria 

ekonomii stosuje często idealizujące założenia, które prowadzą do tego, że trudno jest potem 

w ramach proponowanych przez nią modeli przewidywać złożoną i dynamicznie (w czasie) 

zmieniającą się rzeczywistość, naturalnym etapem dalszego rozwoju tej dziedziny wydaje się 

być włączenie do niej dorobku psychologii. Ponieważ wspomniana potrzeba na początku XXI 

wieku jest już dość dobrze rozumiana i akceptowana przez ekonomistów, prowadzone są więc 

badania nad psychologicznymi aspektami zachowania jednostek w życiu gospodarczym, 

dzięki czemu modele wywiedzione indukcyjnie z badań mają szansę skutkować lepszym 
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dopasowaniem do rzeczywistości. Dowodem na istnienie zaprezentowanej konieczności 

rozwoju ekonomii są liczne anomalie i niespodziewane załamania (a w konsekwencji 

wychodzące z poszczególnych rynków ogólnogospodarcze kryzysy), których ekonomia przy 

użyciu klasycznych narzędzi nie jest w stanie wcześniej przewidzieć. Dziedziną pokrewną 

ekonomii i silnie z nią związaną, w której być może w największym stopniu uwzględnia się 

obecnie zachowanie jednostek są finanse, a w szczególności badania przekładających się na 

zmiany różnych finansowych wskaźników decyzji inwestorów indywidualnych, traderów i 

innych ludzi, którzy bezpośrednio decydują o podejmowaniu inwestycji w ramach całej 

gospodarki, robiąc to na własny bądź cudzy rachunek. Szybko rozwijająca się 

interdyscyplinarna dziedzina jaką są finanse behawioralne jest dowodem na to, że coraz 

częściej odkrycia z zakresu psychologii próbuje się odnieść do zachowań ludzi w kontekście 

podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

Efektem rosnącego zainteresowania przedstawicieli różnych dziedzin, głównie nauk 

społecznych m.in. ekonomii i psychologii, było powstanie finansów behawioralnych (ang. 

behavioral finance) – dziedziny, która choć z nazwy może być kojarzona głównie z 

ekonomią, to jednak w tej dziedzinie odnoszą sukcesy badawczo-naukowe przedstawiciele 

różnych nauk, czego psychologowie – uznani za twórców tej dziedziny – Tversky i 

Kahneman są przykładem. 

Chociaż zainteresowanie badaczy z dziedziny finansów behawioralnymi aspektami 

inwestowania jest dość długie, to jednak przyznanie w 2002 roku nagrody Nobla Amosowi 

Tversky’emu i Danielowi Kahnemanowi miało duży wpływ na to, jak dużym 

zainteresowaniem cieszą się dziś finanse behawioralne w szerszych kręgach. Ponadto kryzys 

finansowy, którego początków można upatrywać w 2007 w USA, a który w 2009 roku dotyka 

już cały świat, sprawił, że włączono do debaty publicznej, obserwowanej w środkach 

masowego przekazu, badaczy i autorów tekstów traktujących o zachowaniach inwestorów, 

które zostały ujęte odbiegający od głównego nurtu sposób. Przykładami takich autorów, 

zajmujących się w niecodzienny sposób tematyką finansową są m.in. Nassim Nicholas Taleb 

(autor książek „Ślepy traf” – ang. „Fooled by Randomness” i „The Black Swan”) albo Benoit 

Mandelbrot (odkrywca zbioru Mandelbrota, twórca pojęcia fraktala). Można odnieść również 

wrażenie, że uznani ekonomiści, preferujący podejście behawioralne, tacy jak np. wieszczący 

zawczasu recesję ekonomista Robert Shiller (autor książki „Irrational Exuberance”), bądź też 

prezentujący podejście ewolucyjne Michael Shermer (znany z książki „Rynkowy umysł” – 

ang. „The Mind of the Market” wydanej w 2008 roku) zwracają na siebie większą uwagę 
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czytelników zainteresowanych problemami ekonomii, niż to miało miejsce przed 

wystąpieniem kryzysu finansowego. 

Tematyka finansów behawioralnych jest niesłychanie ważna, ponieważ „inwestorzy  

są z jednej strony narażeni na wpływ własnych emocji i trudność zdystansowania się, z 

drugiej zaś na wpływ zbiorowości, której przekonania i poglądy na temat sytuacji rynkowej 

rozprzestrzeniają się tym szybciej, im technologie informacyjno-medialne są bardziej 

zaawansowane. Powstaje wrażenie ciągłego pędu informacyjnego i presji na szybkie 

podejmowanie decyzji, co w połączeniu ze strachem o utratę własnych pieniędzy wpędza 

inwestorów w tzw. pułapki psychologiczne.”
1
 Widać więc wyraźnie, że odkrywanie 

prawdziwych mechanizmów podejmowania decyzji przez inwestorów może być ważnym 

krokiem w kierunku bardziej świadomego inwestowania, co może wraz z równoległym 

rozwojem psychologicznych metod radzenia sobie z trudną sytuacją inwestowania, zredukuje 

liczbę niejednokrotnie spektakularnych porażek nawet największych inwestorów. Jeżeli dodać 

do tego również rozwój systemów informacyjnych, dostarczających coraz bardziej 

użytecznych i przystępnych informacji, to może w efekcie rynki finansowe staną się w 

przyszłości bardziej stabilnym mechanizmem wyceny faktycznej wartości spółek i bardziej 

bezpiecznym miejscem lokowania nadwyżek finansowych podmiotów gospodarczych. 

 W tym miejscu, po tak długim wstępnie do tego rozdziału, należałoby doprecyzować 

to, czym dokładnie są finanse behawioralne. Przykładem definicji, na którą powołują się 

autorzy książki „Finanse behawioralne”
2
 przytaczając ją za Robertem Fullerem

3
 jest 

następujące sformułowanie, mówiące o tym, że „finanse behawioralne to: 

 integracja klasycznej ekonomii i finansów z psychologią i naukami o podejmowaniu 

decyzji, 

 próba wyjaśnienia, czy powodowane są pewne, udokumentowane naukowo, anomalie 

w zachowaniach rynku, 

 jest to nauka o tym, jak inwestorzy systematycznie popełniają błędy w ocenie sytuacji 

rynkowej.”
4
 

Zaprezentowana wyżej definicja, składająca się z trzech części dość kompleksowo ujmuje 

przedmiot badań finansów behawioralnych. Można jednak, idąc dalej, poszerzyć obraz ram 

tej dziedziny wyodrębniając przedmiot jej badań, metody oraz określając podmioty, które się 

                                                 
1
 Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008, s. 41. 

2
 Chodzi o cytowaną już książkę: Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008. 

3
 Autorzy książki: Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008 odwołują się do 

publikacji: Fuller R. J., Behawioral finance and the source of alpha, Journal of Pension Plan Investing, 1998, tom 

2, nr 3, s. 354. 
4
 Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008, s. 40. 
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nią zajmują. Jeżeli chodzi o ramy przedmiotowe, to zacytowana wyżej definicja bardzo 

szczegółowo je określa. Można jednak jeszcze podkreślić, że w ramach zasadniczego obszaru 

zainteresowań finansów behawioralnych, jakim jest kontekst inwestowania, najważniejszy dla 

tej dziedziny jest proces podejmowania decyzji i konsekwencje finansowe wiążące się z jej 

ostatecznym podjęciem. Warto dodać również, że rolę moderatora we wspomnianym procesie 

odgrywają czynniki psychologiczne, które w dużej mierze decydują o ostatecznych skutkach 

finansowych, stąd też ważne jest wyodrębnienie i zbadanie wszystkich istotnych tego typu 

czynników. Jeżeli chodzi o metody stosowane w finansach behawioralnych, to są to 

zazwyczaj zarówno bardziej znane ekonomistom i finansistom metody statystycznej analizy 

danych historycznych, modelowanie i symulacje, jak również te stosowane przez 

psychologów, a więc np. eksperyment. Podmiotami które zajmują się badaniami z zakresu tej 

dziedziny są natomiast zazwyczaj zarówno ekonomiści, jak i psychologowie, co sprzyja 

cennej dla omawianej dziedziny wymianie doświadczeń. 

Innym równie pozytywnym, jak te już wspomniane wcześniej, zjawiskiem 

wynikającym z integracji ekonomii, finansów, psychologii i teorii decyzji jest powstawanie 

wspólnych dla tych nauk teorii i występujących w ich ramach definicji. 

I.2 Obecność psychologii w finansach behawioralnych 

Szczególnie istotne dla finansów behawioralnych są działy psychologii odnoszące się 

do zachowań i sposobów przetwarzania informacji właściwych większości ludziom, dlatego 

szczególną rolę odgrywają psychologia społeczna, psychologia poznawcza oraz badania nad 

zaprogramowanymi ewolucyjnie emocjami właściwymi dla prawie wszystkich ludzi. 

Psychologia społeczna bada wspólne cechy psychologiczne w interakcjach społecznych  i 

zbliżone zachowania ludzi w podobnych sytuacjach, psychologia poznawcza natomiast bada 

porównywalne u większości ludzi przetwarzanie informacji
5
. Psychologia różnic 

indywidualnych przeciwnie, wskazuje psychologiczne różnice indywidualne, a więc różnice 

w osobowości, temperamencie, stylach poznawczych etc., dlatego nie jest zaskakującym fakt, 

że dorobek głównie tych trzech na początku wymienionych obszarów psychologii dominuje 

w finansach behawioralnych, ponieważ wskazują one na zjawiska dotyczące większości ludzi. 

 

                                                 
5
 Traktowanie różnych procesów umysłowych jako procesów przetwarzania informacji związane jest z ujęciem 

poznawczym, które przyjmując definicje zaczerpnięte m.in. z cybernetyki i teorii informacji próbuje wyjaśnić 

zjawiska takie jak myślenie, pamięć, uczenie się itd. 
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I.3 Działy finansów behawioralnych 

Ze względu na fakt, że psychologia i jej dokonania są pewną osią, wokół której 

funkcjonują w finansach behawioralnych różne obszary tematyczne, w literaturze
6
 można 

spotkać przeważnie podział zagadnień na: 

 

1. Część poznawczą zajmującą się heurystykami, a więc zniekształceniami poznawczymi 

towarzyszącymi dokonywaniu przewidywań sytuacji na rynkach finansowych. 

2. Część dotyczącą emocji i motywacji, a więc afektu oraz tendencji występujących 

zarówno przed, jak i po podjęciu decyzji, jak również tym, które wiążą się z pewnymi 

oczekiwaniami co do wystąpienia określonych sytuacji, bądź też emocji. 

3. Część dotyczącą użyteczności majątku oraz korzyści finansowych, bądź też strat, dla 

inwestorów, a także przejawianych przez nich preferencji. 

Ponadto, niektórzy autorzy
7
 rozbudowują swoje publikacje o teorię, modele oraz badania 

empiryczne dotyczące zachowań całych rynków w kontekście finansów behawioralnych. 

I.4 Historia finansów behawioralnych – ewolucja pojęcia 

użyteczności 

Mając niewiele miejsca, o historii danej dziedziny można pisać co najmniej na dwa 

sposoby. Pierwszym sposobem może być dokonanie krótkiego, prawie hasłowego przeglądu 

wielu pojęć, nazwisk, odkryć i konstrukcji teoretycznych, które pojawiły się na przestrzeni 

czasu wraz z rozwojem danej dziedziny lub dziedzin pokrewnych, co do których większość 

jej przedstawicieli uważa, że miały wpływ na powstanie nowej, omawianej dziedziny. Innym 

sposobem będzie bardziej gruntowne przyjrzenie się kilku, ale szczególnie ważnym 

odkryciom pewnych praw rządzących daną dziedziną traktując je jako kamienie milowe, 

które przyczyniły się do szczególnie dynamicznego rozwoju danej dziedziny. Autor niniejszej 

pracy preferuje drugie podejście, które w niniejszym podrozdziale spróbuje przedstawić. 

Kluczowymi etapami w rozwoju teorii stanowiących grunt finansów behawioralnych były 

stadia rozwoju koncepcji użyteczności. W kolejnych podrozdziałach zostaną zaprezentowane 

trzy najważniejsze etapy jej rozwoju. 

                                                 
6
 Taki podział można spotkać np. w książce: Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 

2003, s. 95. 
7
 Por. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008 oraz Zielonka, P., 

Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2008. 
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I.4.1 Koncepcja użyteczności 

Nie trzeba chyba uzasadniać stwierdzenia, że wynalezienie pieniądza było krokiem 

milowym w rozwoju wymiany handlowej, ale oprócz tej funkcji, jaką realizował pieniądz, 

pojawiła się również inna funkcja – związana z jego akumulacją. Jednak nie tu zaczyna się 

historia bogacenia się, ponieważ ludzie od zarania dziejów gromadzili bogactwo nie tylko w 

formie pieniężnej, co miało wiele skutków dla bogacących się osób i było prawdopodobnie 

problemem starszym niż idea pieniądza. Wraz z tym, jak ludzie zaczęli gromadzić różne 

dobra, a z czasem również pieniądz, oprócz kwestii związanych z poziomem życia i statusem 

społecznym pojawił się również aspekt psychologiczny bogacenia się. O tym właśnie, jakie 

znaczenie ma bogactwo dla jednostek, mówi koncepcja użyteczności, co ma również 

przełożenie na motywy podejmowanych działań jednostek w celu bogacenia się, a także, co 

uwzględniają kolejne koncepcje – jak ta użyteczność poza bogactwem zależy również od 

ryzyka. Między innym tymi problemami miała kilka wieków później zająć się dziedzina, 

która jest znana dzisiaj jako finanse behawioralne. 

Ważnym elementem nowego spojrzenia na bogacenie się i bogactwo jako stan, w 

którym każdy posiada pewne zakumulowane zasoby mające obiektywną wartość, 

wprowadzonym do rozważań dotyczących zjawisk gospodarczych była koncepcja 

użyteczności, która włączała do analiz element subiektywnego postrzegania bogactwa, które 

to postrzeganie zależy od aktualnego stanu posiadania w przypadku danej osoby. W tej 

koncepcji satysfakcja bądź też użyteczność nie była już liniową prostą zależnością, lecz 

otrzymała pewien wymiar indywidualny i subiektywny w wyniku uzależnienia jej nieliniowo 

a więc nieproporcjonalnie od stanu posiadania w przypadku każdego człowieka z osobna. 

Oznaczało to, że od tej pory badacze życia gospodarczego patrząc na ludzi jako podmioty 

biorące udział w wymianie handlowej (ogólniej mówiąc życiu gospodarczym) i chcąc lepiej 

przewidywać zachowania innych jednostek, musiały przy porównaniach satysfakcji z 

posiadanego bogactwa, uwzględniać dotychczasowy stan posiadania poszczególnych osób. 

Koncepcję tę, stanowiącą podłoże pod nowe narzędzia przyszłych analiz ekonomicznych, po 

raz pierwszy sformułował Daniel Bernoulli
8
. 

W literaturze można spotkać się z różnymi postaciami funkcji użyteczności. 

Przyjrzyjmy się najstarszej propozycji takiej funkcji, zaproponowanej przez Daniela 

Bernoullego, która do dziś, mimo licznych ulepszeń i rozwoju tej koncepcji, traktowana jako 

                                                 
8
 Por. Bernstein P. L., Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 83-97. 
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dobre przybliżenie i oddanie istoty stosunku ludzi do bogacenia się. Funkcja ta daje ujemną 

użyteczność do momentu osiągnięcia pewnego bogactwa, ponieważ brak jakichkolwiek 

zasobów przysparza licznych problemów, wynikających z konieczności stałego zaspokajania 

nawet najbardziej naturalnych potrzeb. Przykład takiej funkcji na podstawie prac Daniela 

Bernoullego przedstawił Heukelom
9
, co prezentuje rysunek I.1.  

Ponadto, w literaturze przedmiotu można zauważyć, że wspólną cechą wielu wersji 

funkcji użyteczności jest zawsze fakt, że z każdą kolejną jednostką bogactwa przyrost 

użyteczności, a więc satysfakcji z posiadanych dóbr maleje. 

 

Rysunek I.1 Zależność funkcyjna użyteczności od bogactwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie artykułu: Heukelom F., Kahneman and Tversky and the Origin of 

Behavioral Economics, Tinbergen Institute Discussion Papers, nr 07-003/1, 2007. 

Biorąc pod uwagę pewną konkretną funkcję użyteczności odpowiadającą częściowo 

co do własności tej postulowanej przez Daniela Bernoullego, można będzie sporządzić 

również wykres odpowiadającej jej funkcji „użyteczności krańcowej”
10

, która będzie 

malejąca i która będzie informowała o szybkości zmian wielkości użyteczności w odpowiedzi 

na zmianę wielkości bogactwa. W literaturze przedmiotu postuluje się, by funkcja 

użyteczności  była co najwyżej funkcją logarytmiczną
11

. Ponadto sam Daniel Bernoulli 

postulował funkcję taką jak na rysunku I.1. Na rysunku I.2 natomiast zaprezentowana została 

funkcja pierwiastkowa, która, zdaniem autora, dość dobrze dopasowuje się do funkcji 

                                                 
9
 Por. Heukelom F., Kahneman and Tversky and the Origin of Behavioral Economics, Tinbergen Institute 

Discussion Papers, nr 07-003/1, 2007, s. 4. 
10

 Nie należy mylić z użytecznością krańcową z mikroekonomii omawianą w ramach teorii wyboru konsumenta. 

Nazywam tutaj po prostu tak samo tę funkcję, ponieważ przedstawia ona zmiany pochodnej użyteczności w 

zależności od wielkości bogactwa. Ponieważ wykres taki przedstawia „krańcową”, a zróżniczkowaliśmy funkcję 

użyteczności Bernoullego, więc stąd taka sama nazwa dla tej funkcji. 
11

 Por. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, SGH, Warszawa 2008, s. 21. 

Użyteczność 

Bogactwo 
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użyteczności przedstawianych w literaturze, które mają oddawać ideę Bernoullego. Funkcja ta 

nie uwzględnia tylko, co prawda istotnego, faktu że poniżej pewnego poziomu bogactwa 

użyteczność jest ujemna. Wybór funkcji pierwiastkowej wynikał z problemu związanego z 

funkcją logarytmiczną, ponieważ funkcja ta ma miejsce zerowe w punkcie 1 i dąży 

asymptotycznie do określonej wartości użyteczności, co można byłoby uznać za dyskusyjne. 

Można oczywiście modyfikować zarówno funkcję logarytmiczną, jak i pierwiastkową, ale 

ważniejszą rzeczą w kontekście tej funkcji może być zwrócenie uwagi na pewną istotną 

własność funkcji użyteczności, która charakteryzuje oprócz funkcji logarytmicznych również 

funkcje pierwiastkowe. Widać, że funkcja ta jest określona dla , przy czym w każdym 

punkcie przedziału  jest rosnąca, ponieważ , co oznacza, że jednostki 

cieszą się każdym wzrostem bogactwa. Ponadto, w każdym punkcie przedziału  

funkcja użyteczności maleje coraz wolniej, ponieważ , co oznacza, że funkcja jest 

wklęsła, a więc z każdego zwiększenia się bogactwa ludzie cieszą się coraz mniej.  

 

Rysunek I.2 Przykładowa funkcja użyteczności oraz odpowiadająca jej funkcja „użyteczności 

krańcowej” (pierwsza pochodna funkcji żyteczności) 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ekonomiści  podają często również inną interpretację wielkości krańcowych, 

wynikającą z następujących zależności: 

 

Zakładając, że  jest nieskończenie małe, niniejsza postać przedstawia nam iloraz 

różniczkowy, za pomocą którego definiuje się pochodną
12

: 

 

 

 

Przekształcając odpowiednio ww. postać można dojść do następującej postaci: 

 

 

Przyjmując teraz, że  można otrzymać: 

 

 

A więc będzie to następującą zależność, która ma interpretację ekonomiczną: 

 

 

Z powyższego równania bierze się przybliżona interpretacja, że pochodna mówi, o ile 

dodatkowo wzrośnie wartość funkcji (np. użyteczności) od punktu , w odpowiedzi na 

wzrost argumentu funkcji (np. bogactwa) o jedną jednostkę. Można teraz przeanalizować 

wprowadzoną wcześniej funkcję użyteczności  i jej pochodną . 

Będąc w punkcie , wartość funkcji wynosi , a po odczytaniu lub 

obliczeniu pochodnej wychodzi, że wynosi ona , co oznacza, że dla  

funkcja  wyniesie . Można sprawdzić czy faktycznie jest to 

przybliżona zależność sprawdzając ile wynosi . Ponieważ , to można 

powiedzieć, że przy dokładności do dwóch miejsc po przecinku omawiana zależność jest 

spełniona
13

. 

                                                 
12

 Zaprezentowane rozważania bazują głównie na definicji pochodnej, którą można znaleźć we wszystkich 

podręcznikach do analizy matematycznej, natomiast przeprowadzony wywód autor zweryfikował korzystając z 

książki: Chiang A. C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994, s. 139-144 i 196-199 oraz ze 

strony internetowej: http:// portal.wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx?id=9559 – strona druga dokumentu na tej stronie. 

13 Na pozór interpretacja „krańcowej użyteczności” może wydawać się myląca, ponieważ można ją utożsamiać 

z wielkością zmiany  w odpowiedzi na nieskończenie małą zmianę . Gdyby tak jednak było, wartość ta 

byłaby nieskończenie mała i nie potrzebne byłoby dzielenie  przez , bo wystarczyłoby podać samą wartość 
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I.4.2 Koncepcja oczekiwanej użyteczności 

 

Ciekawym pomysłem, który przyczynił się do rozwoju kwantyfikacji oczekiwań oraz 

stosunku do ryzyka była koncepcja oczekiwanej użyteczności. Teoria ta częściowo przenosi 

znany już model analizowania użyteczności w ramach teorii wyboru konsumenta do 

warunków niepewności, w których wagami różnych alternatyw stają się prawdopodobieństwa 

wystąpienia różnych stanów natury. 

Z koncepcją oczekiwanej użyteczności związane są liczne założenia odnoszące się do 

preferencji oraz do funkcji oczekiwanej użyteczności zaproponowanej przez Jana von 

Neumanna i Oscara Morgensterna. Najistotniejszym założeniem, warunkującym fakt, że 

funkcja oczekiwanej użyteczności jest de facto wartością oczekiwaną, jest założenie o 

wzajemnej niezależności stanów natury, które są oczekiwane. Ponieważ zakładamy losowy 

charakter oczekiwanych zdarzeń, to wariant, który faktycznie wystąpi będzie niezależny od 

drugiego, który nie wystąpił. Oznacza to sytuację, w której prawdopodobieństwa, będące 

wagami w wyznaczaniu wartości oczekiwanej, muszą sumować się do jedności i dotyczyć 

zdarzeń wykluczających się. 

Innymi słowy, decyzja podjęta w danym stanie natury o prawdopodobieństwie , 

który wystąpił,  nie może być uzależniona od tego, jaką decyzję podjęlibyśmy w sytuacji 

wystąpienia innego stanu natury wyrażonego prawdopodobieństwem , który nie 

wystąpił
14

. 

Ogólny wzór na funkcję oczekiwanej użyteczności –   można zapisać 

następująco: 

                                                                                                                                                         
 odpowiadającą . Ponieważ jednak pochodna jest ilorazem, to nawet jeśli odniesie się do siebie 

nieskończenie małą wielkość  przypadającą na nieskończenie małą zmianę , to nadal pochodna będzie 

miała „dość dużą” wartość, ze względu na własność ilorazu, jaką jest fakt, że jego wartość oznacza wielkość 

zmiany licznika przypadającą na zmianę mianownika o jedną jednostkę, a więc dokładnie o jeden. Tutaj może 

się rodzić kolejny błędny wniosek, że w takim razie z ww. własności wynika ściśle zależność: 

. Niestety można powiedzieć tylko o przybliżonej 

zależności , co wynika z definicji pochodnej. Jeżeli pochodna będzie opisana funkcją 

nieliniową, to w każdym kolejnym oddalonym o nieskończenie małą wielkość punkcie otrzymana zostanie 

inna wartość pochodnej. Tak więc zanim od  dojdzie się do , to pochodna zmieni się jeszcze 

nieskończenie wiele razy. Inna sytuacja będzie jedynie wówczas, gdy  będzie funkcją liniową, a  

będzie funkcją stałą. Wówczas  będzie równe , bo tutaj pochodna w przedziale od  do  nie 

zmieni się ani razu. Mając więc do czynienia np. z jazdą samochodem w nieskończenie małej chwili z 

prędkością , to prędkość jest chwilowa, ale podawana jako wielkość zmiany drogi w odpowiedzi na 

zmianę czasu o 1 godzinę, choć w przypadku funkcji nieliniowych wielkość ta obowiązuje tylko w danej chwili, 

a chwilę później już nie. 
14

 Por. Varian H. R., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2002, s. 244-245. 
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, gdzie 

 

 

 - prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia (stanu natury) 

 - użyteczność danego stanu natury (wariantu) o wartości . 

 

Pojęcie mierzalnej użyteczności zostało wprowadzone m.in. po to, by ilościowo 

rozwiązać problem związany z różną użytecznością różnych dóbr (w przypadku niepewności 

mówimy o wariantach lub stanach natury) dla jednej osoby (lub też: inną użytecznością tych 

samych wariantów dla różnych osób), a także po to  by możliwe było określenie np. 

nieliniowej zależności użyteczności od ilości (wartości) danego dobra (wariantu). Ponieważ 

funkcja użyteczności ma nieliniowy charakter, to oczekiwana wartość użyteczności – 

 będzie różniła się od użyteczności wartości oczekiwanej – .  W związku z 

tym możemy spotkać się z trzema sytuacjami: 

– awersją do ryzyka, gdy , 

– neutralnością względem ryzyka, gdy , 

– skłonnością do ryzyka, gdy . 

 

) – to użyteczność dla faktycznej (rzeczywistej) wartości wszystkich możliwych 

wyników danych wariantów, a więc: 

a) gdy chodzi o przypadek z jednym pewnym wynikiem, to ) jest  użytecznością 

tego konkretnego wyniku, 

b) gdy chodzi o przypadek z wieloma możliwymi wynikami mającymi określone 

prawdopodobieństwa, to użyteczność liczona jest od policzonej wcześniej 

„klasycznej” wartości oczekiwanej od tych poszczególnych wyników. 

 – to oczekiwana użyteczność, a więc wartość oczekiwana liczona od 

poszczególnych użyteczności różnych wariantów, z których każdy ma określone 

prawdopodobieństwo. 
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Wyżej wymienione definicje w przypadku, gdy mamy dwa warianty, możemy zapisać 

następująco: 

 

 

 

 

Według teorii oczekiwanej użyteczności jednostki patrzą na różne warianty nie przez 

pryzmat użyteczności odpowiadającej ich realnej wartości, lecz przez pryzmat oczekiwanej 

użyteczności liczonej wychodząc już nie od realnych wartości majątku dla danych 

użyteczności, jak to ma miejsce przy użyteczności wartości oczekiwanej, lecz teraz od 

samych już poszczególnych użyteczności dla poszczególnych wariantów. Dla pewnej intuicji 

można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że to nie faktyczna wartość, lecz użyteczność tych 

wariantów brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez jednostki. 

Podstawą analizy wykresu funkcji użyteczności jest porównywanie dwóch różnych rodzajów 

użyteczności uzyskanych w różny sposób, gdzie jedna jest oczekiwaną użytecznością będącą 

wartością oczekiwaną od użyteczności poszczególnych wariantów, a druga jest samą 

użytecznością, lecz liczoną od wartości oczekiwanej odzwierciedlającej rzeczywiste 

prawdopodobieństwo nie obciążone tym, jakie znaczenie jednostka przypisuje 

poszczególnym alternatywom. 

Omówiony zostanie teraz przypadek awersji do ryzyka. Na rysunku I.3. możemy 

zaobserwować niechęć do ryzyka polegającą na tym, że ludzie szacując użyteczność przy 

użyciu oczekiwanej użyteczności – , zaniżają jej wielkość dla danej wielkości 

oczekiwanego (w przypadku jednego wariantu powiemy – pewnego) majątku względem 

wartości użyteczności liczonej bezpośrednio od wielkości oczekiwanego majątku. W wyniku 

tego, w całym przedziale możliwych kombinacji prawdopodobieństwa
15

 wartość ta będzie 

niższa od faktycznej użyteczności odpowiadającej danej wielkości oczekiwanego majątku
16

. 

Wynika to z nieliniowego charakteru funkcji użyteczności. 

 

                                                 
15

 Wszystkie te kombinacje wyraża odcinek |AB|, ponieważ  jest liniowa względem 

prawdopodobieństwa. Poszukiwanie  przy danych użytecznościach z punktów A i B dla wszystkich 

możliwych prawdopodobieństw przypomina metodę interpolacji liniowej. 
16

 Ale, co ważne, użyteczność wartości oczekiwanej liczona jest dla wartości oczekiwanej ważonej takimi 

samymi prawdopodobieństwami, jakie zostały użyte do ważenia oczekiwanej użyteczności w przypadku każdej 

możliwej kombinacji prawdopodobieństw. 
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Rysunek I.3 Awersja do ryzyka 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Varian H. R., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, 

PWN, Warszawa 2002, s. 238-249, Laidler D., Estrin, S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i 

Ska, Warszawa 1991, s. 89-99 oraz Frank, R. H., Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, GWP, 

Gdańsk 2007, s. 215-241. 

 

Podczas, gdy użyteczność od wartości oczekiwanej majątku znajduje się na krzywej 

wypukłej lub wklęsłej między dowolnymi punktami A i B odpowiadającymi wartościom 

poszczególnych wariantów, oczekiwana użyteczność jest znajdowana przy pomocy 

interpolacji liniowej między punktami  A i B na odcinku |AB|. To właśnie wypukłość lub 

wklęsłość naszej funkcji użyteczności decyduje
17

 o naszym stosunku do ryzyka i w zależności 

od tego odcinek, na której znajdują się wartości  dla poszczególnych 

prawdopodobieństw, będzie albo znajdował się albo nad (wypukłość) albo pod (wklęsłość) 

krzywą. Jeśli interesuje nas rosnąca w coraz szybszym tempie wartość majątku, to będziemy 

ryzykantami, a jeżeli wolimy to, co już mamy, a kolejne, nowe aktywa będą dla nas coraz 

bardziej wartościowe, to będziemy niechętni wobec ryzyka. Tak więc preferowanie coraz 

większego majątku będzie oznaczało skłonność do ryzyka, a malejąca użyteczność majątku, 

będzie wskazywała na awersję do ryzyka. 

                                                 
17

 A może jedynie wskazuje na ten stosunek? Jest to ważna kwestia – co jest tu przyczyną, a co skutkiem – czy 

skłonność do ryzyka warunkuje kształt krzywej odzwierciedlającej funkcję użyteczności, czy też może jest 
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Widzimy więc, że opisywanie ludzkich postaw wobec ryzyka, wyrażających się w 

szacowaniu oczekiwanej użyteczności jest ogromnym krokiem poczynionym od czasów 

Daniela Bernoullego i dostarcza nowych narzędzi do uwzględniania rzeczywistego 

zachowania jednostek, a ze względu na fakt, że większość ludzi jest niechętna wobec ryzyka, 

stąd teoria oczekiwanej użyteczności stanowi kolejne uzasadnienie dla kształtu funkcji 

użyteczności zaproponowanej przez Daniela Bernoullego. 

 

Przykład dla awersji do ryzyka
18

: 

 

Dana jest funkcja użyteczności osoby niechętnie nastawionej do ryzyka postaci . 

Funkcja ta, jak można zauważyć, jest różniczkowalna i wklęsła w całej swojej dziedzinie. 

 

Można się teraz przyjrzeć następującym przypadkom: 

 

 Pewność. 

 

 

 

Można zauważyć, że w przypadku, gdy nie mamy niepewności, to obie miary są równe. 

 

 Niepewność. 

 oraz  

Spełniony jest warunek  

 

 

Widać zatem, że: 

, co oznacza, że mimo że użyteczność wartości 

oczekiwanej majątku jest większa, jednostki oczekują (wyceniają) w tej sytuacji mniejszej 

użyteczności ze względu na niechęć do ryzyka. 

                                                 
18

 Opracowanie własne przykładu na podstawie inforamcji z podręczników: Varian H. R., Mikroekonomia. Kurs 

średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2002, s. 238-249, Laidler D., Estrin, S., Wstęp do mikroekonomii, 

Gebethner i Ska, Warszawa 1991, s. 89-99 oraz Frank, R. H., Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, GWP, 

Gdańsk 2007, s. 215-241. 
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Można mieć również do czynienia ze skłonnością do ryzyka, co zostanie omówione w 

rozdziale drugim, który w dużej części będzie poświęcony niektórym heurystykom, 

definicjom ryzyka oraz temu, czym dokładnie jest skłonność do ryzyka w świetle teorii 

ekonomicznych oraz psychologicznych. 

I.4.3 Efekt predyspozycji i teoria perspektywy 

Ponieważ faktycznie, według badań empirycznych, proces podejmowania decyzji nie 

opiera się ani o wyliczoną wartość oczekiwaną wyników (ujęcie wartościowe), ani również 

nie opiera się na oczekiwanej użyteczności liczonej na podstawie funkcji oczekiwanej 

użyteczności von Neumana i Morgensterna, Tversky i Kahneman zaproponowali nową postać 

funkcji użyteczności, która lepiej koresponduje z wynikami tych badań. Ponadto, teoria 

perspektywy nie przyjmuje już jako punktu wyjścia wielkości zgromadzonego i posiadanego 

majątku, lecz odwołuje się za każdym razem wyłącznie do nowej sytuacji dla „gracza”, która 

jest perspektywą osiągnięcia zysku lub poniesienia straty, nie uwzględniając wielkości 

majątku którą „gracz” już posiada
19

). Funkcja użyteczności zaproponowana przez 

Tversky’ego i Kahnemana umożliwia również odczytywanie różnych wartości użyteczności 

w sytuacji, gdy mamy wiele wartości i obliczanie na ich podstawie bardziej realnych, jeżeli 

chodzi o przybliżanie faktycznych decyzji inwestorów, wielkości wartości oczekiwanej 

użyteczności dla całej oczekiwanej perspektywy rozwoju wydarzeń. 

Teoria oczekiwanej użyteczności omawiana w poprzednim podrozdziale, mimo że 

uwzględnia stosunek do ryzyka, to jednak zakłada silnie racjonalność inwestorów, co widać 

na funkcji użyteczności dla tego modelu oraz w założeniach dotyczących kształtu preferencji. 

Podsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, że podczas gdy teoria 

oczekiwanej użyteczności zakłada jeszcze racjonalność zachowań inwestorów, tak teoria 

perspektywy uchyla założenie o racjonalność, przedstawiając jednocześnie funkcję 

użyteczności, z której można odczytać to, w jaki sposób owa nieracjonalność i związana z 

tym asymetria wyborów przebiega. 

Bardzo ważnym zjawiskiem, jeżeli chodzi o negatywne skutki dla inwestora, badanym 

w ramach finansów behawioralnych jest efekt predyspozycji (inaczej zwany efektem 

                                                 
19

 Bezpośrednio wielkość majątku nie jest tutaj wpisana w funkcję użyteczności, choć z pewnością można 

byłoby dokonywać tutaj wielu pomysłowych korekt samej funkcji lub modyfikacji teorii tak, by uwzględniała 

ona ten fakt. Można byłoby np. uzyskiwać z funkcji użyteczności Tversky’ego i Kahnemana wartości 

oczekiwane użyteczności i nanosić je na wykres użyteczności zależny od wielkości majątku, tworząc w ten 

sposób nową funkcję. 
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dyspozycji). Efekt ten polega na tym, że większość ludzi, w sytuacji, gdy uczestniczą w 

jakimś przedsięwzięciu, które może generować zyski lub straty i istnieje pewne ryzyko 

związane z nieoczekiwaną utratą dopiero co otrzymanych korzyści lub pogłębianiem się już 

istniejących strat, reaguje asymetrycznie w obu sytuacjach. Gdy przedsięwzięcie generuje 

zyski większość ludzi ma tendencję to uciekania z przedsięwzięcia, natomiast, gdy ponoszone 

są straty, pojawia się tendencja do zbyt wolnego lub zbyt późnego odcinania się od strat. 

Teoria perspektywy wyjaśnia wiele empirycznie zaobserwowanych efektów m.in. 

opisany wyżej, polegający na tym, że jednostki zbyt wcześnie wycofują się z inwestycji w 

obliczu zysków, a zbyt długo przetrzymują lokaty w inwestycje, które właśnie tracą na 

wartości. Jeżeli dodamy do tego fakt, iż w sytuacji odwrócenia trendu spadki bywają bardziej 

gwałtowne niż wzrosty, działania inwestorów są dokładnie przeciwne do tego, co należałoby 

robić w celu minimalizacji ponoszonych strat i maksymalizacji zysków.  

Dzięki teorii perspektywy możemy w sposób bardziej precyzyjny prześledzić różne 

warianty związane z efektem predyspozycji. Na przykład funkcja użyteczności Tversky’ego i 

Kahnemana dla zysków jest funkcją wklęsłą, podczas gdy dla strat jest funkcją wypukłą. Taki 

kształt tej krzywej, niesymetrycznej względem osi  – lepiej tłumaczy to zjawisko. Jak 

pisze w swojej książce T. Zaleśkiewicz – „zgodnie z podstawowym założeniem tej teorii, 

ludzie przejawiają awersję do podejmowania ryzyka w kontekście zysków i skłonność do 

ryzykowania w kontekście strat”
20

. 

Punktem wyjścia w teorii perspektywy jest zawsze każdy kolejny, nowy wybór. 

Patrzymy więc na początku na początek układu współrzędnych. Teraz sytuacja może się 

potoczyć albo w kierunku zysków albo strat. Jak możemy zauważyć na wykresie sytuacja 

zysków daje nam mniejszą co do wartości bezwzględnej użyteczność niż odpowiadająca jej 

inny potencjalny wariant związany ze stratą.  

Ponieważ funkcja po stronie dodatnich wartości  jest wklęsła, to każdy kolejny 

wzrost wartości będzie oznaczał coraz mniejszy przyrost użyteczności. W związku z tym 

nawet w sytuacji, gdy moglibyśmy potencjalnie wiele jeszcze zyskać, wycofujemy się z 

inwestycji, ponieważ „pierwszy zysk” był dla nas najbardziej użyteczny i cenniejsze będzie 

teraz dla nas zachowanie tego zysku i niż podejmowanie dalszego ryzyka, a więc gry, która 

przynosi nam coraz mniejsze postrzegane korzyści. W obliczu strat jest inaczej. Ponieważ 

nawet w sytuacji niewielkiej straty, ale jednak tej „pierwszej” odczuwany jest największy 

spadek użyteczności, to przetrzymywanie straty jeszcze dłużej będzie niosło ze sobą coraz 
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 Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003, s. 195. 
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mniejsze spadki użyteczności, gdyż funkcja użyteczności jest po stronie ujemnych wartości  

wypukła, a więc w miarę powiększania się straty, użyteczność maleje coraz wolniej.
21

 

Rysunek I.4 przedstawia omawianą wyżej funkcję użyteczności. 

Rysunek I.4 Funkcja użyteczności w teorii perspektywy 

 

Źródło: opracowanie własne częściowo na podstawie: Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, 

GWP, Gdańsk 2003, s. 196. 

 

Ponieważ dziedzina finansów behawioralnych częściowo opiera się na „twardych” 

danych empirycznych (uzyskanych np. za pomocą metody eksperymentalnej), to nie jest 

zaskakującym fakt, że prawidłowości zachodzące w zachowaniu inwestorów można w 

niektórych przypadkach z powodzeniem uogólnić na zachowania w innych dziedzinach. 

Dowodzą tego wyniki licznych replikacji i modyfikacji badań Tversky’ego i Kahnemana 

m.in. nad efektem predyspozycji, które zajmowały się innymi rodzajami decyzji jednostek. 

Pokazały one, że niechęć do wcześniejszej realizacji strat w nadziei na poprawę i szybka 

realizacja zysków, to ogólna cecha, charakteryzująca ludzi w różnych sytuacjach, niezależnie 

od tego, czy mówimy pieniądzach, dobrach, czy też perspektywie zyskania lub utraty 

pewnych zasobów psychicznych lub społecznych. 

                                                 
21

 Należy zwrócić uwagę, że, gdy opisywana jest funkcja, to używane są przez autora niniejszej pracy określenia 

„wypukła” lub „wklęsła” w ich ścisłym matematycznym znaczeniu, natomiast opis przebiegu funkcji zawsze 

rozpoczynany jest od początku układu współrzędnych, dlatego też o funkcji, która matematycznie patrząc w 

przedziale  rośnie coraz szybciej, mówione jest, że maleje coraz wolniej. 
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Teoria perspektywy i konkretne badania oraz przykłady z nią związane zostaną 

zaprezentowane w rozdziale drugim i trzecim w kontekście skłonności do ryzyka. 

I.4.3.1 Inne wyjaśnienia efektu predyspozycji 

Efekt predyspozycji może być tłumaczony również przez inne teorie, takie jak teoria 

żalu, która doczekała się również dość ścisłych metod analizy. Żal związany jest zwykle 

rzadkimi sytuacjami, ale mającymi poważne negatywne konsekwencje. Jeżeli jednostka 

dokona wówczas niekorzystnego wyboru metody postępowania, nieprzyjemne uczucie z tym 

związane będzie wzmagane przez świadomość, że zwykle w podobnych sytuacjach wybierana 

była rutynowo inna metoda
22

. Teoria żalu głosi, że wybierane są takie warianty inwestycyjne, 

które nie maksymalizują ani wartości oczekiwanej, ani nawet oczekiwanej użyteczności, ale 

które minimalizują oczekiwany żal dla możliwych z pewnym prawdopodobieństwem 

scenariuszy. W kontekście teorii żalu można mówić o pewnych oczekiwaniach inwestorów 

dotyczących odczuwania emocji żalu i dumy.  Niektóre badania empiryczne potwierdzają 

fakt, że inwestorzy w mniejszym stopniu przeżywają uczucie dumy w obliczu zysku, niż 

uczucie żalu w sytuacji straty
23

. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że inwestorzy nie tylko 

przeżywają emocje, ale również, pamiętając sytuacje z przeszłości, mają pewne oczekiwania 

co do odczuwania tychże emocji w przyszłości, mogą dokonywać swoich wyborów 

podporządkowując je pewnym tendencjom do utrzymania równowagi emocjonalnej. Może to 

w następstwie prowadzić do zachowań unikowych, gdy osiągają zyski lub też nadmiernie 

ryzykownych, gdy chodzi o uratowanie honoru w obliczu strat. 

  

 Zaprezentowane wyżej kolejne etapy rozwoju koncepcji użyteczności dały grunt pod 

rozwój interdyscyplinarnej dziedziny, jaką są szeroko akceptowane już w latach 

dziewięćdziesiątych finanse behawioralne. Kluczowym momentem dla jej powstania był 

szczególnie ostatni etap, a więc sformułowanie w latach siedemdziesiątych teorii 

perspektywy, stanowiącej na dalszych etapach rozwoju dziedziny pewien pomost, łączący 

ekonomię i psychologię. Twórcy tej teorii zaczęli również włączać do tego nowego obszaru 

badań również inne elementy, takie jak np. omawiane w rozdziale drugim heurystyki, nad 

którymi prowadzili oni badania jeszcze długo przed sformułowaniem wspomnianej teorii. 

Gdy masa krytyczna wielości poruszanych zagadnień i badań z nimi związanych została 
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osiągnięta, zaczął się dokonywać przyspieszony rozwój dziedziny, który zaowocował tym, że, 

że na początku XXI wieku prawie każdy ważny podręcznik do finansów zawiera 

przynajmniej wzmiankę o tym obszarze badań, co ma niemałe znaczenie dla popularyzacji 

niezwykle cennych dla inwestorów nauk, jakie z niego płyną.  

I.5 Krytyka finansów behawioralnych 

W ścisłym polu zainteresowań finansów behawioralnych, gdzie odnoszone są badania 

z zakresu psychologii do sytuacji podejmowania decyzji inwestycyjnych, możemy badać 

tylko to, co i jak wpływa na jednostkę, jak również podejmowane przez nią decyzje. 

Psychologia daje odpowiedzi na pytania dotyczące zachowań pojedynczych ludzi. Jeżeli 

nawet bada grupy, to tylko w kontekście wpływu grupy na jednostkę i jej zachowanie w tym 

kontekście. Psychologia nie pomoże finansiście odpowiedzieć na pytania o to, dlaczego całe 

zbiorowości zachowują się tak a nie inaczej i co psychologia może powiedzieć o wpływie 

czynników psychologicznych na zmiany cen akcji. W tym miejscu należy dokonać pewnego 

rozróżnienia. Pomimo że większość ludzi przejawia podobne zachowania w podobnym 

kontekście, a więc np. po wielkim jednodniowym wzroście indeksu WIG20 większa grupa 

osób będzie przeżywała podobnego rodzaju napięcia i jej myślenie będą zniekształcać 

podobne heurystyki co do mechanizmu. Jednak przez to, że ludzie różnią się stylami 

poznawczymi, a więc m.in. sposobami selekcji i przetwarzania informacji – te same 

heurystyki przy innych danych wejściowych lub już częściowo przetworzonych mogą 

doprowadzić do innych wniosków i w konsekwencji innych decyzji inwestycyjnych. 

Przyglądając się też bliżej samym heurystykom, badania nad heurystykami, pokazują, że 

różnym heurystykom ulega inna część badanych – patrząc na odsetek. Ten fakt wskazuje 

również na to, że wypadkowa decyzja zbiorowa będzie trudna do określenia – nawet co do 

rezydualnej części poziomu zmienności cen akcji, którą przypisuje się psychologii. Tak więc, 

by badania miały największą precyzję, dorobek psychologii powinien być odnoszony tylko do 

prawdopodobieństwa zachowania pojedynczej jednostki, a dopiero ekonomia, czy też 

interdyscyplinarne dziedziny z pogranicza ekonomii i psychologii, bądź również innych 

dziedzin, uwzględniając niuanse psychologiczne na poziomie indywidualnym, będzie oceniać 

czy dane heurystyki lub emocje mają rozkład losowy i w związku z tym uśredniają się nie 

wywierając wpływu na ogólną sytuację, czy też towarzyszą całym grupom inwestorów 

podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.  
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Ponieważ finanse behawioralne badają tylko częściowo zagregowane zachowania 

indywidualne inwestorów (np. heurystyki danego typu, a nie wszystkie możliwe występujące 

w danej sytuacji), to temat pełnej agregacji tych zachowań wciąż jest jeszcze domeną 

klasycznej ekonomii i nowocześniejszych ujęć pozostających w głównym nurcie, ponieważ 

na poziomie wszystkich inwestorów i wszystkich czynników mających wpływ na ich 

zachowanie występuje jeszcze wiele innych zjawisk, tj. zbiorowe oczekiwania, 

dyskontowanie informacji płynących z rynku, a także efekty interakcyjne – które pojawiają 

się wtedy, gdy uchylimy założenia o tym, że inwestorzy działają niezależnie od siebie. 

Dodatkowym utrudnieniem jest działanie na rynku profesjonalistów – inwestorów 

instytucjonalnych, którzy przy podejmowaniu swoich decyzji stosują głównie analizy 

fundamentalne, przez co z mniejszą siłą reagują na papierowe zyski i straty. Działanie tych 

inwestorów sprawia, że zachowanie całej zbiorowości inwestorów nie jest zachowaniem tylko 

tych podobnych do siebie pod względem zachowania
24

 inwestorów indywidualnych (co 

pokazują badania z zakresu finansów behawioralnych, gdzie badani są zazwyczaj inwestorzy 

amatorzy lub też porównywani są do profesjonalistów jako grupy odniesienia co do tego jakie 

decyzje są poprawne), ale wchodzą tu w grę interakcje między decyzjami inwestorów 

instytucjonalnych, a zachowaniami inwestorów indywidualnych 

Ponadto, z wnioskami wypływającymi z nurtu finansów behawioralnych koliduje fakt, 

że, pomimo iż na poziomie jednostkowym działa wiele zniekształceń poznawczych i 

widoczny jest wpływ emocji oraz preferencji na decyzje inwestycyjne, to jednak do każdego 

inwestora mogą docierać różne informacje, a także do jednych mogą dotrzeć wcześniej, a do 

innych później lub wcale, co w sytuacji, gdy decyzje spekulacyjne na rykach finansowych 

podejmowane są dosyć szybko, może przynieść jedynie efekt w postaci losowego rozkładu 

zmian cen w krótkim okresie, co wskazuje na wzajemną niezależność zmian cen akcji w 

krótkim terminie. Zjawisko to potwierdzają liczne badania empiryczne
25

, co pośrednio zdaje 

się potwierdzać wnioski wypływające z hipotezy efektywności informacyjnej rynków 

finansowych, choć paradoksalnie hipoteza ta zakłada brak asymetrii informacji, to znaczy 

natychmiastowe docieranie informacji do wszystkich uczestników rynku jednocześnie. 
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 Tego, właściwego wszystkim indywidualnym inwestorom nieprofesjonalistom, bez uwzględniania 

istniejących różnic indywidualnych w osobowości i temperamencie. Ponieważ one się uśredniają, o ile grupa 

inwestorów nie wyróżnia się z całej populacji jakąś szczególną cechą, bo wtedy należałoby porównywać jeszcze 

grupę inwestorów z grupą reprezentatywną dla całej populacji, by dowiedzieć się jeszcze czegoś interesującego 

na temat inwestorów.  
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 Por. Bernstein P. L., Przeciw bogom, Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 126-127. 

 



24 

 

ROZDZIAŁ II. Zniekształcenia poznawcze i ryzyko 

w świetle teorii i badań psychologii oraz finansów ze 

szczególnym uwzględnieniem nadmiernej pewności 

siebie i skłonności do ryzyka 

W niniejszym rozdziale zostaną omówione wybrane zniekształcenia poznawcze (iluzje 

poznawcze, heurystyki), a także stosunek jednostek do ryzyka w ujęciu psychologii i 

ekonomii. 

Myślenie człowieka i metody, którymi on się posługuje podczas podejmowania 

decyzji są efektem procesu ewolucji i adaptacji do zmieniającego się środowiska. Proces 

ewolucji dotyczy zmian w bardzo długich okresach rzędu tysięcy a nawet dziesiątek tysięcy 

lat. Według autora „Socjobiologii” – E. O. Wilsona
26

 – za gatunek, który zapoczątkował 

ewolucję człowieka uważa się Ramapithecus (10 mln lat temu), a za początek gatunku, do 

którego zaliczani są współcześni ludzie, a więc Homo sapiens (powstanie ok. 40 tys. lat 

temu
27

). Od umownego momentu powstania tego ostatniego gatunku, następuje dynamiczna 

tzw. późna ewolucja społeczna oraz w następstwie rozwój cywilizacji. W tym, z punktu 

widzenia procesu ewolucji, krótkim czasie nie następuje dalej istotna zmiana cech 

gatunkowych w porównaniu z istotnym postępem cywilizacji, jakości i artefaktów 

(wszelkiego rodzaju wytworów) związanych z rozwojem tego gatunku
28

. Ponadto Wilson 

stwierdza: „Nie ma powodu, by uważać, iż podczas szybkiego tempa przemian w ostatnich 

stuleciach została zatrzymana ewolucja zdolności umysłowych czy skłonności ku pewnym 

zachowaniom społecznym. Teoria genetyki populacyjnej i doświadczenia nad żywymi 

organizmami wykazują, że istotne zmiany mogą się pojawić po upływie 100 pokoleń, co w 

przypadku człowieka oznacza czas, który upłynął od okresu cesarstwa rzymskiego.”
29

 

 Tymczasem szybko zmieniająca się rzeczywistość, rozwój mediów i technik 

przetwarzania informacji (IT) wyraźnie dostrzegalny w coraz krótszych okresach (w 

                                                 
26

 Por. Wilson, E. O., Socjobiologia, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 312-317 
27

 Według anglojęzycznej wersji Wikipedii (hasło: Homo sapiens) znaleziono ślady obecności tego gatunku już 

przed dwustu tysiącami lat - http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens.  
28

 Por. Wilson, E. O., Socjobiologia, Zysk i S-ka, Poznań 2000, s. 312-317 
29

 Tamże, s. 317. 
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niektórych obszarach związanych z konkretnymi rozwiązaniami softwareowymi nawet 

rocznych i miesięcznych) stawia człowieka w szczególnie trudnej, jeżeli chodzi o 

podejmowanie decyzji sytuacji, ponieważ ów, jednocześnie nie będąc wyposażony w zasoby 

umożliwiające przetwarzanie tak dużej liczby informacji, a równocześnie motywowany 

chęcią szybkiego zarobienia pieniędzy, próbuje znaleźć rozwiązanie problemu odwołując się 

do znanych sobie metod wnioskowania i myślenia. Ludzie, często nie będąc nawet świadomi 

kruchych podstaw i tendencyjności heurystycznego myślenia, są skłonni, wyłącznie na 

podstawie przesłanek związanych z własną subiektywną i obarczoną dużym błędem oceną, 

podejmować decyzje dotyczące nawet oszczędności całego życia.  

Inwestorzy instytucjonalni, mimo że, za tą nazwą stoją całe grupy specjalistów, 

wypracowanych standardów i ustaw nadal są podatni na zniekształcenia, ponieważ mamy tu 

do czynienia nie tylko z psychologią jednostek, ale również z psychologią procesów i postaw 

grupowych, a także wypracowanymi (również przez ludzi) w przeszłości standardami i 

metodami, które w przypadku inwestycji mogą się okazać za mało elastyczne, a także 

ustawami, które podobnie jak standardy mogą nie przewidywać nieoczekiwanych zdarzeń na 

rynkach finansowych, których rozwiązanie może wymagać szczególnie twórczych i 

nowatorskich metod, które mogą być sprzeczne z zapisami tychże przepisów. 

Eksperci pracujący dla podmiotów zwanych inwestorami instytucjonalnymi i jako 

zarządzający, podejmujący w ich imieniu decyzje mogą podlegać jeszcze silniejszej iluzji niż 

nieprofesjonaliści
30

 – ponieważ z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w 

większości mają poczucie, że są ekspertami w dziedzinie inwestowania i przez to mogą brać 

na siebie większe ryzyko lub dokonywać bardziej stanowczych, arbitralnych ocen – nie 

uświadamiając sobie faktu, że, podobnie zresztą jak inwestorzy amatorzy, w procesie 

podejmowania decyzji nie wzięli pod uwagę nadal szerokiej gamy zjawisk. Niewłaściwe 

działania, które mogą podejmować w takich sytuacjach, psychologicznie patrząc, można 

uzasadnić na wiele sposobów, biorąc pod uwagę silną tendencję u ludzi, a zwłaszcza u 

mężczyzn, którzy w dodatku dominują w tych zawodach, do utrzymania wysokiej samooceny 

lub też właściwą dla większości ludzi skłonność do unikania dysonansu poznawczego. 

                                                 
30

 Inwestorzy amatorzy (nieprofesjonaliści) nie dysponują zazwyczaj rzetelnymi informacjami i nie umieją 

stosować różnych analiz ułatwiających podejmowanie decyzji. Mają natomiast tą przewagę, że ich decyzje 

podejmowane na podstawie losowo wybranych rekomendacji, plotek, intuicji zazwyczaj przekładają się na 

wyniki mające rozkład losowy, podczas gdy eksperci mogą np. uparcie stosować złą strategię (bo są jej pewni) 

przez co więcej mogą stracić. 
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Ponadto problem zniekształceń jest o tyle skomplikowany, ponieważ jak to pokazują 

w swoich publikacjach niektórzy autorzy m.in. Belsky i Gilovich
31

, czy też Taleb
32

, 

znajomość nawet wszystkich iluzji, jakim podlegają inwestorzy, jeżeli ma miejsce tylko i 

wyłącznie na poziomie poznawczym, nawet jeśli jest dobrze zintegrowana z istniejącym 

systemem wiedzy, to nadal, jeśli nie ma odpowiedniego „treningu” w zakresie posiadanego 

wachlarza metod i nawyków potrzebnych, by przezwyciężać te tendencje poznawcze, może 

nie stanowić dostatecznego remedium na te obciążenia (ang. bias)
33

 poznawcze. 

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione problemy, należałoby teraz przyjrzeć się 

temu, czym dla psychologów oraz naukowców zajmujących się tematyką finansów 

behawioralnych są te zniekształcenia, oraz co do nich zaliczają. 

II.1 Zniekształcenia poznawcze i ich rodzaje 

Pierwszą kwestią, jaką należałoby w niniejszym podrozdziale wyjaśnić są 

zniekształcenia poznawcze lub dokładniej heurystyki.  

Przez psychologów poznawczych, którzy zajmują się paradygmatem poznawczym, w 

którym umysł ujmowany jest jako system przetwarzania informacji, heurystyki zaliczane są 

do obszaru tej dyscypliny, która związana jest z myśleniem
34

. Pozostałe gałęzie psychologii 

takie jak psychologia społeczna czy kliniczna mówiąc o heurystykach odwołują się do 

definicji ustalonych w ramach psychologii poznawczej.  

 Według znanego autora z zakresu psychologii poznawczej R. S. Sternberga heurystyki 

to „myślowe drogi na skróty[, które] zmniejszają obciążenie
35

 poznawcze związane z 

podejmowaniem decyzji, ale zarazem znacznie zwiększają[ce] możliwość popełniania 

błędów”.
36

 

                                                 
31

 Belsky G., Gilovich T., Why Smart People Make Big Money Mistakes and How to Correct Them. Lessons 

From the New Science of Behavioral Economics, Simon & Schuster, New York 2000. 
32

 Taleb N. N., Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym, GWP, Gdańsk 2006. 
33

 W tym kontekście słowo obciążenie odnosi się do znaczenia odpowiadającego angielskiemu terminowi bias, a 

więc pewna tendencyjność, zniekształcenie. W innym kontekście sformułowanie obciążenie poznawcze może 

natomiast oznaczać to, w jakim stopniu zaangażowane są zasoby poznawcze danego człowieka. Dlatego też 

dodałem w tym miejscu angielskim odpowiednik, by uniknąć nieporozumienia. 
34

 Jest wiele podręczników, które taką relację heurystyk względem psychologii prezentują, m.in. Strelau J., 

Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1, GWP, Gdańsk 2008, s. 461-466 lub Kosslyn S. M., 

Rosenberg R. S., Psychologia, Znak, Kraków 2006, s. 371-376, chociaż Sternberg w swoim podręczniku do 

psychologii poznawczej - Sternberg R. J., Psychologia poznawcza, WSiP, Warszawa 2001, s. 307-317 zalicza 

heurystyki do obszaru związanego ściślej z podejmowaniem decyzji i rozumowaniem, co na poziomie ogólnych 

podziałów dziedziny nie przeczy ujęciom prezentowanym we wspomnianych na wstępie tego przypisu 

podręczników, tym bardziej, że heurystyki jako sposób myślenia są używane w procesie podejmowania decyzji. 
35

 Tym razem pod pojęciem obciążenie należy rozumieć procent wykorzystanych zasobów poznawczych. 
36

 Sternberg R. J., Psychologia poznawcza, WSiP, Warszawa 2001, s. 312. 
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 Inną, bardziej rozbudowaną definicję heurystyki można znaleźć w innym 

podręczniku
37

: 

„Heurystyka jest nieformalną, spekulatywną, uproszczoną albo skrótową metodą 

rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji. Ze swojej natury jest więc zawodna i 

bardziej ryzykowna w porównaniu do algorytmu
38

. Nie gwarantuje, że zadanie uda się 

rozwiązać, a jedynie podpowiada jaką metodą można je rozwiązywać”. 

 

Autorzy publikacji z zakresu psychologii poznawczej zazwyczaj
39

 do heurystyk zaliczają 

następujące sposoby myślenia: 

1. Heurystyka reprezentatywności. Ten sposób myślenia polega na tym, że obiekty, 

które postrzegane są jako typowe dla pewnego zbioru są uważane za częściej 

występujące (mające większe prawdopodobieństwo wystąpienia). 

2. Heurystyka dostępności. Zdarzenia szybciej przypominane bądź bardziej dostępne 

poznawczo postrzegane są jako bardziej prawdopodobne lub częstsze niż inne 

zdarzenia. 

3. Heurystyka zakotwiczenia. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy oszacowania 

podawane przez ludzi zależą od wartości, z którymi mieli do czynienia na krótko 

przed dokonaniem tych oszacowań. 

4. Wgląd wsteczny (nazwany przez niektórych autorów np. P. Zielonkę
40

 efektem 

myślenia wstecznego). Jest to przekonanie występujące po określonym zdarzeniu, o 

tym, że „wiedziało się”
41

, że takowe zdarzenie nastąpi. 

5. Heurystyka symulacji. Heurystyka ta polega na tym, że jednostki tworzą kilka 

alternatywnych wersji rozwoju wypadków i są przekonaniu, że obejmują one możliwe 

kierunki rozwoju wydarzeń oraz podejmują decyzje w oparciu o nie.  

 

Inni autorzy publikacji z zakresu psychologii poznawczej, psychologii podejmowania 

decyzji, jak również finansów behawioralnych natomiast do heurystyk zaliczają szersze 

                                                 
37

 Nęcka E., Orzechowski J, Szymura B, Psychologia poznawcza, SWPS/PWN, Warszawa 2006, s. 440. 
38

 Algorytm to systematyczny, sekwencyjny, kompletny i bardzo czasochłonny sposób rozwiązywania zadania, 

ale za to dający najlepsze rezultaty. 
39

 Przykładem podręcznika, który zawiera typowe również dla innych podręczników przykłady heurystyk jest – 

Maruszewski T., Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, GWP, Gdańsk 2001, s. 369-275. 
40

 Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 

2008. 
41

 Odpowiednikiem tej heurystyki w sferze emocji byłaby deklaracja po fakcie o odczuwanym przed faktem 

przeczuciu. 
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spektrum zjawisk. Na przykład w ramach finansów behawioralnych do heurystyk zalicza się 

również te zjawiska, które w pewnym sensie są heurystykami, lecz „z przyczyn formalnych” 

nie obejmowane są przez klasyfikacje heurystyk w podręcznikach do psychologii poznawczej, 

natomiast można często spotkać je pod nazwą obciążeń (ang. bias), błędów lub zniekształceń 

poznawczych, do których zaliczyć można również zaprezentowane w poprzedniej typologii 

heurystyki. Są to oprócz tych wymienionych wcześniej np.
42

: 

1. Nadmierna pewność siebie
43

. 

2. Nierealistyczny (nadmierny) optymizm. 

3. Złudzenie (iluzja) kontroli. Przekonanie o wpływie na wydarzenia, które z natury są 

niezależne od podmiotu. 

4. Efekt potwierdzania (błąd konfirmacji). Szukanie informacji służących potwierdzeniu 

wyrobionych już wcześniej opinii i pomijanie informacji im przeczących. 

 

Podsumowując powyższe rozważania, można powiedzieć, że czasem autorzy z 

różnych dziedzin (również psychologowie) być może dla uproszczenia (i/lub też dla większej 

czytelności różnych klasyfikacji, ponieważ z psychologii do innych dziedzin czerpane są 

tylko pewne „końcowe” definicje i wyjaśnienia, mające bardziej charakter stosowany niż 

teoretyczny) zaliczają do heurystyk również inne zjawiska i zniekształcenia, które w 

psychologii traktowane są jako będące na pograniczu psychologii poznawczej oraz 

psychologii emocji i motywacji (np. dysonans poznawczy – przyczyna jest natury 

poznawczej, ale wywołuje pewien stan emocjonalny – stan napięcia, dyskomfortu) lub będące 

elementarnymi (często mającymi neurobiologiczne korelaty) zjawiskami dotyczącymi 

procesów poznawczych (efekt świeżości – precyzyjniej mówiąc są to procesy pamięciowe). 

Określenie, które ma szersze znaczenie w ramach psychologii poznawczej to zniekształcenia 

(obciążenia, błędy) poznawcze, które mogą już obejmować np. niektóre właściwości 

procesów pamięciowych które sprawiają, że wspomnienia, ślady pamięciowe nie są wierną 

reprezentacją rzeczywistości lub procesy emocjonalne. Zniekształcenia poznawcze w tym 

wypadku obejmują zjawiska z różnych obszarów, a definicja ma charakter bardziej 

funkcjonalny wskazujący na efekt (mający ostatecznie również postać przekonania), jakim 

będzie błędna decyzja lub oszacowanie prawdopodobieństwa. Przyjmując pewne 

uproszczenie, nie popełni się dużego błędu, jeśli przyjmie się, że relacja zniekształcenia a 

                                                 
42

 Por. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, 

Warszawa 2008 oraz Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003. 
43

 Nadmierna pewność siebie i nierealistyczny optymizm zostaną omówione w dalszej części tego rozdziału. 
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heurystyki będzie taka, że do zniekształceń (ponad wszelkimi podziałami w psychologii 

poznawczej) zaliczymy heurystyki, choć zniekształcenia są bardziej pojemnym pojęciem i 

wykraczają poza obszar bezpośrednio związany z myśleniem, które jest tylko jednym z 

obszarów, którymi zajmuje się psychologia poznawcza, jak również obejmie zjawiska mające 

charakter tylko częściowo poznawczy lub tylko skutek tego typu.  

Ponadto, pojęcie zniekształcenia może być również rozumiane jeszcze szerzej i 

wykraczać poza obszar psychologii poznawczej w tym sensie, że np. dla potrzeb finansów 

behawioralnych obejmować będzie wszystkie zjawiska psychologiczne (w tym poznawcze), 

które prowadzą do niedokładnego odzwierciedlenia rzeczywistości lub też podjęcia błędnej 

decyzji. 

Na podstawie licznych definicji z zakresu psychologii poznawczej i jednocześnie 

przyjmując ramy finansów behawioralnych można powiedzieć, że heurystyka jest 

uproszczonym sposobem myślenia, który jest szybszą, choć obarczoną dużym błędem metodą 

myślenia, podejmowaną szczególnie w sytuacjach działania pod presją czasu i konieczności 

podejmowania decyzji lub dokonywania ocen, na podstawie płynących informacji, gdy wybór 

możliwy jest spośród elementów bardzo dużego zbioru informacji, a nowe informacje, które 

często dezaktualizują te stare, napływają bardzo często
44

. 

Badaczami, którzy oprócz swojego rodzaju psychologicznej teorii użyteczności (teoria 

perspektywy), wnieśli duży wkład w badania empiryczne oraz podstawy teoretyczne różnego 

rodzaju heurystyk i zniekształceń, ujawniających się często podczas podejmowania decyzji 

finansowych, byli Amos Tversky i Daniel Kahneman, którzy zajmowali się w swoich 

studiach i badaniach takimi heurystykami, jak heurystyka dostępności i reprezentatywności, a 

także innymi zniekształceniami takimi, jak pozorna korelacja, czy też wiara w „prawo małych 

liczb”
45

. Wspomniani autorzy w pewien sposób również dokonują rozróżnienia (widać to np. 

w tytule jednego z ich artykułów naukowych
46

) między pojęciem heurystyka, a 

zniekształcenie (obciążenie). 

 

 

                                                 
44

 Wiele badań z zakresu psychologii poznawczej dowodzi, że taki sposób myślenia podejmowany jest w 

sytuacji presji czasu lub nadmiaru informacji. 
45

 Por. Kahneman D., Slovic P., Tversky A., Judgment under uncertainty: heuristics and biases, Cambridge 

University Press, Cambridge 1982, w zasobach: http://books.google.pl. 
46

 Por. Tversky A., Kahneman D., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, 1974, nr 185, s. 

1124-1131. 
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II.2 Nadmierna pewność siebie 

Niniejsza praca ma na celu odniesienie jednego ze zniekształceń poznawczych, jakim 

jest nadmierna pewność siebie do skłonności do ryzyka, jaką przejawiają osoby, które 

wykazują nadmierną pewnością siebie oraz sprawdzenie, czy na małej grupie studentów SGH 

(20 osób) można już zaobserwować pewne korelacje lub tendencje. Przybliżając się już w tym 

rozdziale do meritum całej niniejszej pracy omówiony zostanie teraz ów błąd poznawczy – 

nadmierna pewność siebie – wpływający zarówno na dokonywane przez ludzi oceny, jak i 

decyzje. Ponadto zniekształcenie to zostanie porównany z innym, na pozór bardzo podobnym, 

błędem poznawczym, jakim jest nierealistyczny optymizm. 

Jak już w poprzednim podrozdziale zostało wspomniane, niektóre zniekształcenia, w 

tym nadmierna pewność siebie i nierealistyczny optymizm nie są formalnie takimi „czystymi” 

heurystykami, ponieważ dokładniej mówiąc są to nie tylko nieadekwatne do rzeczywistości 

struktury poznawcze, lecz również obciążenia procesów poznawczych procesami 

emocjonalnymi. Polega to na tym, że nieadekwatne struktury poznawcze formują się nie tylko 

pod wpływem informacji, lecz również emocji – w tym wypadku szczególnie emocji 

pozytywnych, zatem zjawiska te wykraczają poza poziom czysto poznawczy. Zniekształcenia 

te mają jednak ważne skutki w procesie podejmowania decyzji (również finanasowych), 

dlatego też te zjawiska są uwzględniane w ramach badań z zakresu finansów behawioralnych 

oraz porównywane z innymi zniekształceniami i heurystykami, a w kwestii konsekwencji 

finansowych takich zniekształceń podobne są efekty działania tych zniekształceń niezależnie 

od niuansów definicyjnych tychże zjawisk i procesów. 

Znany autor podręczników z dziedziny psychologii poznawczej Robert J. Sternberg 

krótko definiuje nadmierną pewność siebie jako „przecenianie własnych umiejętności, wiedzy 

czy sądów”
47

. O tym, jakie konsekwencje może mieć ten fakt na pewno każdy może sam się 

przekonać w codziennym życiu. Ważną jednak kwestią jest, czy zjawisko to ma faktycznie 

duże znaczenie w kwestii podejmowania decyzji finansowych. By odpowiedzieć na to pytanie 

należy sięgnąć do początków badań nad tym zjawiskiem, a także ich kontynuacji szczególnie 

w zakresie przedmiotu badań finansów behawioralnych. 

 Nadmierna pewność siebie jest zjawiskiem, które po raz pierwszy na większą skalę w 

psychologii zbadali Baruch Fischoff, Paul Slovic i Sarah Lichtenstein
48

. W jednej z 

                                                 
47

 Sternberg R. J., Psychologia poznawcza, WSiP, Warszawa 2001, s. 316. 
48

 Takiego zdania jest T. Zaleśkiewicz, co prezentuje w swojej książce: Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora 

giełdowego, GWP, Gdańsk 2003, s. 25. 
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pierwszych prac
49

 wspomnianych autorów możemy spotkać się następującym opisem 

zjawiska nadmiernej pewności siebie
50

: 

„Najbardziej dominującym odkryciem ostatnich czasów jest zjawisko polegające na tym, że 

ludzie przejawiają nadmierną pewność siebie [ang. overconfidence – przyp. M.P.] w związku 

z faktami (elementami) z zakresu wiedzy ogólnej o umiarkowanym lub bardzo dużym stopniu 

trudności.” 

 Finanse behawioralne mają na dziś dzień już dosyć pokaźny dorobek w zakresie badań 

nadmiernej pewności siebie. Wiele z nich zostało przeprowadzonych przez badaczy takich, 

jak: Brad Barber, Werner De Bondt, Terrence Odean, czy też Hersch Shefrin
51

. Ponieważ 

ramy niniejszej pracy nie pozwalają na zaprezentowanie wszystkich istotnych badań w tym 

zakresie, ze względu na dużą liczbę szczegółów metodologicznych, jaką należałoby omówić, 

zostanie zaprezentowane jedno z badań przeprowadzone przez Terrance’a Odeana
52

. Badanie 

zostało przeprowadzone na podstawie danych z 10 000 losowo wybranych aktywnych
53

 

rachunków maklerskich w pewnej firmie brokerskiej (w Polsce odpowiednikiem byłby dom 

maklerski) mającej oddziały na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Dane pochodziły z 

okresu od stycznia 1987 do grudnia 1993. Łącznie w ramach tych rachunków wykonano 

162 948 operacji kupna lub sprzedaży. W badaniu próbowano określić nadmierną pewność 

siebie dotyczącą precyzji otrzymywanych przez inwestorów informacji, co objawiało się 

decyzją kupna lub sprzedaży. Autor badania założył, że inwestorzy powinni na swoich 

operacjach osiągać stopę zwrotu wynoszącą minimum 5,9% potrzebną do tego, by pokryć 

koszty transakcyjne
54

. Przeanalizowane zostały średnie stopy zwrotu z dokonanych operacji 

na wszystkich 10 000 rachunków za trzy różne okresy – 84, 252 oraz 504 dni. Kupno przez 

jednego inwestora, a tym samym sprzedaż przez innego w danym dniu traktowane były jako 

odrębne transakcje. Patrząc na wyniki badania można od razu zauważyć, że różnice między 

wartościami kupna, a sprzedaży, choć średnio dla wszystkich transakcji wskazywały na 

nieznaczne stopy zwrotu, to nie przekraczały zapłaconych kosztów transakcyjnych, co 

                                                 
49

 Lichtenstein S., Fischhoff B., Phillips L. D., Calibration of probabilities. State of the art to 1980, w: Kahneman 

D., Slovic P., Tversky A., Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press, New 

York 1982, s. 15. 
50

 Tłumaczenie autora niniejszej pracy. 
51

 Szeroka prezentacja badań tych autorów znajduje się w książce: Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora 

giełdowego, GWP, Gdańsk 2003, s. 24-36. 
52

 Badanie to zostało opublikowane w artykule: Odean T., Do investors trade too much? American Economic 

Review, 1999, nr 89, s. 1279-1298. 
53

 Aktywny rachunek oznaczał taki, w ramach którego została wykonana co najmniej jedna operacja. 
54

 Prowizja od zakupu wynosiła średnio 2,23%, a od sprzedaży 2,76%, co po zsumowaniu i dodaniu pewnego 

przeszacowania w wysokości 0,09% dało 5,9% - wysokość efektywnego spreadu wyznaczającego minimalną 

cenę sprzedaży (1,059 razy cena kupna), jaką należy uzyskać, by transakcja się opłacała. 
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dodatkowo potwierdziły testy istotności
55

. Bardzo ciekawym wynikiem tego badania jest 

również to, że 10 procent inwestorów, którzy handlowali najczęściej nie osiągnęli istotnie 

wyższej stopy zwrotu niż 90 procent tych, którzy kupowali i sprzedawali z mniejszą 

częstotliwością. Podsumowując, można powiedzieć, że zaprezentowane badanie potwierdza 

efekt nadmiernej pewności siebie, jeżeli chodzi o przekonanie inwestorów co do tego, że 

dysponują przynajmniej wystarczającymi informacjami do podjęcia decyzji inwestycyjnej, 

dzięki której w przyszłości, w perspektywie nawet 2 lat, osiągną przynajmniej taką stopę 

zwrotu, która pokryje poniesione koszty transakcyjne. 

 Wśród badaczy zjawiska nadmiernej pewności siebie nie zabrakło również polskich 

autorów. Przykładowo, badania nad tym błędem poznawczym prowadzili Tadeusz Tyska i 

Piotr Zielonka, którzy badali oceny dokonywane przez analityków z branży finansowej. 

Zadanie polegało na próbie przewidywania zmian indeksu WIG. Wnioski wypływające z tych 

badań wskazują zarówno na istotnie przesadzoną pewność siebie, jak również na istotne błędy 

przewidywań analityków, co dowodzi istnienia tego zjawiska, podobnie jak badania 

amerykańskie
56

. 

 

II.2.1 Nadmierna pewność siebie a nierealistyczny optymizm 

Innym zjawiskiem, które jest bardzo podobne do omawianego w poprzednich 

akapitach jest nierealistyczny optymizm. Zgodnie definicją podaną przez Piotra Zielonkę 

polega on na „nierealistycznym przekonaniu obserwatora o pozytywnym przebiegu 

dotyczących go zdarzeń”
57

.  

Na podstawie wielu definicji nadmiernej pewności siebie i nierealistycznego 

optymizmu można zaproponować dwa kryteria, dzięki którym będzie można klasyfikować 

nadmierną pewność siebie i nierealistyczny optymizm na użytek rozważań definicyjnych z 

zakresu finansów behawioralnych – lokalizacja ocenianego obiektu oraz charakter 

oszacowania (oceny) – nadmiernie pozytywny (przeszacowywanie, przecenianie), bądź też 

nadmiernie negatywny – (niedoszacowanie, niedocenianie). 

Podczas gdy, pewność siebie dotyczy czynników (uwarunkowań, obiektów) 

wewnętrznych (zależnych od jednostki, będących jej częścią) determinujących przekonania i 

                                                 
55

 Wiarygodności dodaje fakt bardzo dużej wielkości próby losowej rachunków, jak również dużej liczby 

badanych okresów. 
56

 Por. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003, s. 29. 
57

 Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 

2008, s. 54. 
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podejmowane w oparciu o nie decyzje, nierealistyczny optymizm związany jest z czynnikami 

zewnętrznymi (niezależnymi od jednostki, leżącymi poza nią). Pewność siebie oznacza 

pewien stopień dystansu do własnych przekonań, podczas gdy nierealistyczny optymizm 

odnosi się do oceny sytuacji, zjawisk, na które jednostka nie ma wpływu, a które mogą się 

wydarzyć. Podobieństwo tych efektów polega więc na tym, że w pierwszym przypadku 

oceniane są własne umiejętności i wiedza oraz to, czy są wystarczające do dokonania oceny 

bądź podjęcia decyzji, natomiast nadmierna pewność siebie jest również oceną, ale już nie nas 

i naszych kompetencji oraz informacji, którymi dysponujemy, lecz czynników zewnętrznych. 

Optymizm zatem w wyżej podanym rozumieniu dotyczy wyłącznie uwarunkowań 

zewnętrznych, sytuacyjnych, tego jak postrzegane są zmiany, przyszłość, perspektywy, które 

nie poddają się próbom analizy dokonywanym przez jednostki ze względu na nieskończoną 

złożoność czynników, które mogą wpłynąć na rozwój wypadków. Pomimo tej niemożności 

przewidywań jednostki mają jednak różne przekonania dotyczące przyszłości, które w 

zależności od charakteru oceny będą określane mianem optymizmu lub pesymizmu. 

Ponieważ przekonania te nie mogą zależeć od przyszłej sytuacji, która jest niemożliwa do 

przewidzenia, to są najsilniej zakotwiczone w różnych przekonaniach jednostki i jej 

życzeniach co do przyszłych zdarzeń. 

Drugi wymiar dotyczy, jak już to zostało wspomniane przed chwilą w przypadku 

optymizmu, charakteru oceny, który może polegać albo na nadmiernie pozytywnych 

przekonaniach albo nadmiernie negatywnych
58

. 

Ocena siebie definiowana jest przez autora niniejszej pracy jako ocena obiektu
59

 

wewnętrznego, a ocena rozwoju wypadków (postrzegana w tym zakresie perspektywa), jako 

ocena obiektu zewnętrznego. 

Różnicę między tymi dwoma zjawiskami można również przedstawić za pomocą 

tabeli (tabela II.1). 

 

 

 

                                                 
58

 Adekwatnych do rzeczywistości przekonań raczej nie da się zaobserwować ze względu na liczne heurystyki 

(np. wybieranie scenariusza najczęstszego albo elementu najbardziej reprezentatywnego), zniekształcenia, 

emocje lub które towarzyszą przekonaniom. 
59

 Celowo zostało wybrane przez autora niniejszej pracy takie określenie, ponieważ musi być ono wystarczająco 

ogólne, by można było do tej grupy zaliczyć różne elementy takie jak: wiedza własna, przekonania na temat 

siebie lub zjawisk, sytuacji zewnętrznych (przeszłych i przyszłych), posiadane informacje. Obiektem więc 

będzie np. informacja o wzroście bezrobocia w danym miesiącu, dokonane przez inwestora samodzielnie 

rozumowanie lub analiza lub też przekonania nt. własnych kompetencji lub umiejętności. 
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Tabela II.1 Różnice pomiędzy pewnością siebie a optymizmem 

 Nadmiernie pozytywne 

oszacowanie (przeszacowanie, 

przecenianie) 

Nadmiernie negatywne 

oszacowanie (niedoszacowanie, 

niedocenianie) 

Obiekt 

wewnętrzny 

Nadmierna pewność siebie Niedostateczna (obniżona) 

pewność siebie 

Obiekt 

zewnętrzny 

Nadmierny (nierealistyczny) 

optymizm 

Nadmierny pesymizm 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W tabeli II.1 wyróżnione zostały zjawiska, które dało się zaobserwować w 

eksperymentach i analizach przytoczonych przez Tomasza Zaleśkiewicza
60

, który szeroko 

omawia te dwa zjawiska. Obserwowanie na poziomie zbiorowym tylko nadmiernej pewności 

siebie może wynikać z faktu, że tak jak pokazują to badania stricte psychologicznie nad 

pewnością siebie, większość ludzi jest pewna siebie, jeżeli chodzi o przekonania na swój 

własny temat
61

, a w warunkach np. podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak to z kolei 

pokazują badania z zakresu finansów behawioralnych nawet nadmiernie pewna siebie, przy 

czym a ci, którzy mają obniżoną pewność siebie prawdopodobnie nie wpływają istotnie na 

ogólny wynik. W kwestii optymizmu i pesymizmu może być również tak, że obok większej 

grupy inwestorów nierealistycznie optymistycznych występuje grupa osób cechujących się 

nadmiernym pesymizmem
62

. Patrząc jednak na liczne zjawiska z zakresu psychologii 

społecznej, można przypuszczać, że może to być również cecha zależna od sytuacji, którą 

warto byłoby zbadać, bo jeżeli można u każdego wywołać zarówno postawę nadmiernego 

optymizmu, jak i pesymizmu, to dobrze by było, gdyby inwestorzy mogli poznać działanie 

takiego mechanizmu, by uniknąć np. oddziaływań ze strony biur maklerskich w tym zakresie. 

Nawiązując do  znanej metody oceny jakościowej przedsięwzięć, jaką jest analiza 

SWOT można za pomocą tabeli II.2 intuicyjnie zilustrować dwa wyżej omawiane zjawiska.  

 

 

 

                                                 
60

 Por. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003, s. 24-43. 
61

 Jest to często, zwłaszcza przez przedstawicieli nurtu poznawczo-behawioralnego w psychologii uważane za 

czynnik utrzymywania równowagi i zdrowia psychicznego. 
62

 Por. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003, s. 40. 
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Tabela II.2 Rozróżnienie pewności siebie i optymizmu w formie analogii do analizy SWOT 

Zniekształcenie poznawcze Odpowiednik w odniesieniu do analizy SWOT 

Nadmierna pewność siebie Przeszacowywanie mocnych stron 

Nierealistyczny optymizm Przecenianie szans tkwiących w otoczeniu 

Źródło: opracowanie własne. 

 

II.3 Ryzyko 

Kolejnym problemem, którego omówienie jest kluczowe w ramach niniejszej pracy 

jest ryzyko. By uporządkować rozważania, zagadnienie to zostanie zaprezentowane z dwóch 

perspektyw – psychologicznej i ekonomicznej, ponieważ finanse behawioralne stoją na 

pograniczu głównie tych dwóch dyscyplin. 

Podczas gdy w ekonomii i finansach ryzyko jest pojęciem kluczowym i stanowi trzon 

wielu rozważań, a także doczekało się wielu metod kwantyfikacji, w psychologii traktowane 

jest bardziej jako jeden z problemów, którymi ta dyscyplina się zajmuje, który dotyczy części 

ludzi lub części sytuacji, w których jednostka może się znaleźć. Niemniej jednak dwa bardzo 

zbliżone do siebie podobszary psychologii i finansów – psychologia (podejmowania) decyzji 

oraz finanse behawioralne niemal w identyczny sposób traktują to zagadnienie. 

 W Słowniku Psychologii ryzyko definiowane jest jako „działanie, które powoduje 

zagrożenie dla czegoś wartościowego”
63

, które jest rozpatrywane w ramach zjawisk takich, 

jak przesunięcie wyboru grupowego lub użyteczność (m.in. w rozumieniu takim jak w teorii 

perspektywy). 

 W ekonomii i naukach do niej pokrewnych ryzyko rozumiane jest na różne sposoby. 

W szeroko pojętych finansach i w ubezpieczeniach, której to ostatniej dziedziny ryzyko jest 

warunkiem istnienia, można spotkać różne definicje ryzyka. Wiele teoretycznych definicji 

można więc znaleźć w ubezpieczeniach. 

W książce „Ubezpieczenia gospodarcze” pod redakcją Tadeusza Sangowskiego
64

 można 

znaleźć następujące definicje ryzyka: 

1. Ryzyko jako niebezpieczeństwo. Chodzi tu o niebezpieczeństwo, jako przyczynę 

wystąpienia ryzyka, np. niebezpieczeństwo wystąpienia kradzieży. 

                                                 
63

 Reber A. S., Reber E. S., Słownik psychologii, SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 680. 
64

 Por. Sangowski T., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 2001, s. 18-22. 
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2. Ryzyko jako mierzalna niepewność. W tej definicji można znaleźć odniesienie do 

subiektywnego charakteru ryzyka będącego pewnym stanem odnoszącym się do 

nieodłącznej właściwości świata zewnętrznego. 

3. Ryzyko jako prawdopodobieństwo nastąpienia (poniesienia) straty. Pojawia się tu 

jednak pewien problem, ponieważ w przypadku takiego samego prawdopodobieństwa, 

lecz różnej wartości, która jest zagrożona, ryzyko będzie postrzegane jako większe w 

przypadku tej większej wartości, co bardziej wskazuje na wartość oczekiwaną niż 

prawdopodobieństwo, jako istotę ryzyka. 

4. Ryzyko jako możliwość wystąpienia straty. Ta definicja przeciwnie do poprzedniej 

definicji wskazuje na niemierzalny charakter ryzyka, lecz umożliwia bardziej 

intuicyjne uchwycenie znaczenia ryzyka. 

5. Ryzyko jako dyspersja rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych. Jest to bardziej 

statystyczne ujęcie, w którym posługujemy się pewnym oczekiwanym wynikiem 

„centralnym” i wynikami rzeczywistymi, które mogą mieć pewien rozrzut wokół tego 

wyniku średniego. 

Kolejnym ważnym aspektem definicyjnym ryzyka jest zasadniczy jego podział na ryzyko 

czyste i spekulatywne
65

, ponieważ ten podział stanowi pewien pomost między rozumieniem 

ryzyka w ubezpieczeniach i w finansach. Ryzyko czyste rozumiane jest w kontekście 

poniesienia lub nie poniesienia straty – tylko w takich dwóch scenariuszach, z tym, że 

realizuje się ono w sytuacji poniesienia straty. Ryzyko spekulatywne natomiast dotyczy trzech 

scenariuszy – straty, braku straty lub zysku oraz zysku. To ostatnie rozumienie 

rozpowszechnione jest w finansach ze względu na łatwą kwantyfikację tak rozumianego 

ryzyka za pomocą prostych metod statystycznych. 

Tak, jak to zostało przed chwilą wspomniane, w finansach ryzyko rozumiane jest 

zazwyczaj praktycznie, jako prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku lub poniesienia straty i 

łatwo kwantyfikowalne miarami takimi jak wariancja, odchylenie standardowe, czy też 

współczynnik zmienności. 
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 Por. tamże, s. 39. 
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II.4 Skłonność do ryzyka 

Kolejnym istotnym tematem związanym z ryzykiem, a który ma duże znaczenie dla 

zasobów finansowych inwestorów jest skłonność do ryzyka, która ma duży wpływ na 

bogactwo jednostek podejmujących decyzje finansowe, ponieważ, jak pokazują to liczne 

analizy wahań kursów instrumentów finansowych, podejmowanie ryzyka w krótkiej 

perspektywie może przynieść co najmniej tyle samo strat, co zysków. 

 

II.4.1 Psychologiczne ujęcie skłonności do ryzyka 

Z psychologicznej perspektywy, podejmowanie ryzyka można rozpatrywać na dwa 

sposoby – jako przyjemność lub jako konieczność
66

. Skłonność do podejmowania ryzyka 

wynikająca z konieczności może być tłumaczona przez zachowania adaptacyjne lub jako 

ucieczka przed stratami wyjaśniana w ramach teorii perspektywy. Te dwa wspomniane przed 

chwilą wyjaśnienia zostaną teraz szerzej omówione. 

Perspektywa zachowań adaptacyjnych patrzy na ludzi tak, jak na każdy inny gatunek 

zwierząt oceniając i porównując zachowania ryzykowne z perspektywy kilku podstawowych 

teorii, które funkcjonalnie odnoszą się do adaptacji. Rozpatrując podejmowanie ryzyka w 

sytuacji zagrożenia dla przetrwania osobnika danego gatunku, można przywołać teorię 

wrażliwości na ryzyko. 

Zgodnie z teorią wrażliwości na ryzyko „jednostka ma do wyboru kilka opcji, które się 

różnią pod względem parametrów średniej i wariancji. Ważność wyników działania 

rozpatruje się ze względu na ich znaczenie dla przetrwania organizmu i jego sukcesu 

reprodukcyjnego. Celem decydenta jest dokonywanie wyborów w taki sposób, aby 

maksymalizowały szanse przetrwania. Dlatego podejmowanie ryzyka jest wskazane tylko 

wtedy, gdy takie rozwiązanie jest korzystniejsze z punktu widzenia nadrzędnego celu. W 

przeciwnym razie wyższą użyteczność osiąga wariant nieryzykowny (pewny). Mówiąc 

najogólniej, o podjęciu lub odrzuceniu ryzyka w konkretnej sytuacji rozstrzyga kryterium 

adaptacyjności.”
67
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 Rozważania dotyczące zachowań adaptacyjnych i ogólne informacje nt. psychologicznych ujęć skłonności do 

ryzyka w tym podrozdziale bazują na książce: Zaleśkiewicz, T., Przyjemność czy konieczność. Psychologia 

spostrzegania i podejmowania ryzyka, GWP, Gdańsk 2005. 
67

 Zaleśkiewicz, T., Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka, GWP, 

Gdańsk 2005, s. 26. 
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Omawiana w pierwszym rozdziale teoria perspektywy również może służyć 

wyjaśnieniu zachowań ryzykownych jako pewnej konieczności, a więc skłonności mającej 

bardziej biologiczne, konstytucjonalne podłoże i będącą bardziej cechą gatunku niż 

preferencją wynikającą z indywidualnych motywacji jednostki
68

. Tłumaczy ona bowiem 

zaobserwowany przez badaczy finansów behawioralnych efekt predyspozycji, zgodnie z 

którym inwestorzy zbyt długo przetrzymują w portfelu aktywa, które tracą na wartości. Teoria 

perspektywy pokazuje, że to, co już jednostka ma, stanowi dla niej większą wartość niż to, co 

mogłaby mieć, gdyby zaryzykowała utratę tego, co już posiada. Sytuacja utraty czegoś, co ma 

dużą użyteczność, a taką mają te zasoby, które zdobywane są wcześniej, ponieważ one 

dostarczają większej użyteczności, jest bardziej stresująca od sytuacji, gdy rezygnuje się z 

dobrej okazji zyskania jeszcze więcej niż się aktualnie posiada. Jak wiadomo z licznych 

badań psychologicznych, im większy stres przeżywa jednostka w związku z podejmowaną 

decyzją, tym trudniej jest jej obiektywnie ocenić sytuację i podjąć aktualnie właściwą 

decyzję. Jednostka będzie więc tym bardziej zachowywała się nieracjonalnie i 

najprawdopodobniej, bo pokazują to badania Tversky’ego i Kahnemana weryfikujące teorię 

perspektywy, zgodnie z charakterystyką funkcji użyteczności z teorii perspektywy. Ponadto, 

jednostki, które działają w sferze strat niechętnie wybierają wariant oznaczający stratę nawet 

mniejszej wartości, ale z całkowitą pewnością, w porównaniu z preferowanym w takiej 

sytuacji wariantem utraty większej wartości, ale, co do której istnieje szansa, że nie zrealizuje 

się ten gorszy scenariusz. 

 

II.4.2 Ekonomiczno-finansowe koncepcje skłonności ryzyka 

Pierwszym nurtem wartym w tym miejscu przywołania jest teoria decyzji stojąca na 

pograniczu psychologii i ekonomii.  

Zgodnie z teorią decyzji, inwestorzy charakteryzują się awersją do ryzyka, ponieważ 

zakłada się, że dla określonej wysokości oczekiwanej stopy zwrotu racjonalnie zachowujący 

się (a więc mający awersję do ryzyka) inwestor wybierze wariant o niższej wariancji – a więc 

o mniejszym ryzyku
69

. To ujęcie, podobnie jak niemal cała klasyczna teoria ekonomii, 

zakłada, że ludzie charakteryzują się awersją do ryzyka.  

                                                 
68

 Co prawda podejmowanie ryzyka w celu doświadczania przyjemności też można tłumaczyć temperamentem i 

biologicznym podłożem, ale będą to bardziej uświadamiane i mniej przymusowe, czy też automatyczne, 

wrodzone, służące adaptacji zachowania. 
69

 Tamże, s. 13. 
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W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę na przypadek z teorii oczekiwanej 

użyteczności von Neumanna-Morgensterna, która daje jednak możliwość modelowania 

sytuacji skłonności do ryzyka, mimo iż ekonomia i finanse w swoich założeniach zawężają 

zastosowanie tej teorii do przypadku awersji do ryzyka. 

W rozdziale 1 omówiona została koncepcja oczekiwanej użyteczności oraz przypadek 

niechęci do ryzyka. Można przyjrzeć się teraz temu, co w świetle tej teorii dzieje się w 

przypadku, gdy jednostka charakteryzuje się skłonnością do ryzyka. 

 

Rysunek II.1 Skłonność do ryzyka 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Varian H. R., Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, 

PWN, Warszawa 2002, s. 238-249, Laidler D., Estrin, S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i 

Ska, Warszawa 1991, s. 89-99 oraz Frank, R. H., Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, GWP, 

Gdańsk 2007, s. 215-241. 

 

Analiza wykresu dla skłonności do ryzyka (rysunek II.1) będzie analogiczna do 

dokonanej analizy przypadku niechęci do ryzyka w rozdziale 1. Patrząc na zależności 

zaprezentowane na wykresie można zauważyć, że jednostki skłonne do podejmowania 

ryzyka, przeszacowują oczekiwaną użyteczność E(U(x)) dla danej wielkości oczekiwanego 

E(x) (dla jednego wariantu można powiedzieć – pewnego – x) majątku w porównaniu z 

wartością użyteczności U(E(x)) otrzymanej po podstawieniu oczekiwanego majątku E(x)  (lub 

po prostu majątku – x dla jednego wariantu) do wzoru na funkcję użyteczności. Ponieważ 

 
 

B 

 

A 

 

E(U(x)) 

 

E(U(x)) 

U(E(x)) 

E(U(x)) – oczekiwana użyteczność 

U(E(x)) – użyteczność wartości oczekiwanej  

U(E(x)) 

 

Oczekiwana wielkość majątku– E(x) 

Wielkość majątku – x  
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funkcja jest wypukła w całym przedziale możliwych wartości majątku (0 ; +∞), to można 

powiedzieć, że zależność ta będzie spełniona dla każdej wielkości majątku, która oczywiście 

będzie większa od zera. Pozostałe rozważania będą takie, jak w rozdziale 1. 

 

Przykład dla skłonności do ryzyka
70

: 

 

Dana jest funkcja użyteczności osoby skłonnej do podjęcia ryzyka postaci . 

Funkcja ta, jak można zauważyć, jest różniczkowalna i wypukła w całej swojej dziedzinie. 

 

Można się przyjrzeć teraz następującym przypadkom: 

 

 Pewność. 

 

 

 

Można zauważyć, że w przypadku, gdy nie mamy niepewności, to obie miary są równe. 

 

 Niepewność. 

 oraz  

Spełniony jest warunek  

 

,4 

Widać, że: 

, co oznacza, że np. inwestorzy, mimo obiektywnie 

mniejszej rzeczywistej wartości oczekiwanej, wyceniają dla siebie daną ryzykowną sytuację, 

jako bardziej korzystną niż wynikałoby to z użyteczności wartości oczekiwanej. 
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 Opracowanie własne przykładu na podstawie inforamcji z podręczników: Varian H. R., Mikroekonomia. Kurs 

średni – ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2002, s. 238-249, Laidler D., Estrin, S., Wstęp do mikroekonomii, 

Gebethner i Ska, Warszawa 1991, s. 89-99 oraz Frank, R. H., Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było, GWP, 

Gdańsk 2007, s. 215-241. 
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ROZDZIAŁ III. Badanie własne zależności 

nadmiernej pewności siebie i skłonności do ryzyka 

W niniejszej pracy autor podejmuje próbę potwierdzenia empirycznie (na małej 

próbie) występowania korelacji między zniekształceniem procesów poznawczych 

spowodowanym obciążeniem ich stanem afektywno-poznawczym nadmiernej pewności 

siebie a skłonnością do podejmowania ryzyka w kontekście podejmowania decyzji 

finansowych. Istnienie tej zależności mogłoby wskazywać na fakt, że nadmierna pewność 

siebie (NPS
71

) może mieć skutki finansowe wynikające częściowo również ze skłonności do 

ryzyka (SDR), jak również skłonność do ryzyka mogłaby świadczyć w pewnym stopniu od 

nadmiernej pewności siebie. Idąc dalej, można by było postawić tezę, że związek tych dwóch 

zjawisk umożliwiałby określenie jednego z determinantów skłonność do ryzyka, choć trafniej 

byłoby powiedzieć, zachowując ostrożność - korelatów, ponieważ ze względu na to, że jest to 

analiza korelacji, nie można wykluczyć zależności odwrotnej (skłonność do ryzyka jako 

przyczyna nadmiernej pewności siebie) lub sprzężenia zwrotnego pomiędzy nimi. Skłonność 

do ryzyka, podobnie jak nadmierna pewność siebie, co w przypadku tej drugiej zostało 

zilustrowane dodatkowo przykładami badań empirycznych w rozdziale drugim, w sposób 

wyraźny wiąże się z finansami, a dokładnie z finansowymi skutkami podejmowania 

ryzykownych decyzji, ponieważ im większa jest skłonność do ryzyka (a więc podejmowanie 

wielu ryzykownych działań lub niewielu, ale o względnie dużym ryzyku), tym większa, 

zwłaszcza w przypadku wielu częstych decyzji, zmienność wyników inwestycyjnych. 

Pomimo faktu, że duża liczba uznanych autorów wskazuje na to, że podejmowanie ryzyka w 

dłuższym okresie przysparza większego bogactwa, to w literaturze dotyczącej ryzyka zdania 

są podzielone
72

. Ponieważ większa zmienność wyników jest, statystycznie rzecz ujmując, 

                                                 
71

 Ze względu na to, że bardzo często używane są w tym rozdziale pojęcia „nadmierna pewność siebie” oraz 

„skłonność do ryzyka”, to czasem będą one zastępowane skrótami odpowiednio: NPS i SDR. 
72

 Ciekawe rozważania dotyczące problemu ‘podejmowanie ryzyka, a wyniki’ do którego autor w tym miejscu 

się odwołuje można znaleźć w książce Nassima Nicholasa Taleba: Taleb N. N., Ślepy traf. Rola przypadku w 

sukcesie finansowym, GWP, Gdańsk 2006, w której ten temat jest myślą przewodnią. Warto chociażby 

wspomnieć o prawie regresji do średniej odkrytym przez Galtona, które może oznaczać w kontekście finansów 

behawioralnych, że trudno jest w dłuższym okresie osiągać większy udział dodatnich stóp zwrotu w stosunku do 

udziału ujemnych. 
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faktem w sytuacji częstego podejmowania ryzyka, dlatego autor w tej pracy ograniczy się do 

zakładania jedynie takiej zależności.  

Chociaż nadmierna pewność siebie i skłonność do ryzyka to dwa różne konstrukty 

teoretyczne, które doczekały się licznych definicji, wyjaśnień oraz operacjonalizacji, to 

jednak może łączyć je pewna teoretyczna współzależność oprócz stwierdzonej w licznych 

badaniach tych efektów z osobna, podobnych, jeżeli chodzi o fakt bycia psychologicznym 

źródłem ponoszenia strat, skutków tych zjawisk.  

Niniejsza praca, bazująca na podstawowych definicjach (również ich adaptacjach dla 

potrzeb tej pracy) oraz spotkanych w literaturze, jak również autorskich, operacjonalizacjach 

badanych zmiennych – zjawisk nadmiernej pewności siebie i skłonności do ryzyka, próbuje 

wyjść poza nurt badań pojedynczych efektów, poprzez próbę zbadania współzależności 

dwóch omawianych w pracy zjawisk. W badaniu zastosowano metodę statystyczną, jaką jest 

obliczenie dla zoperacjonalizowanych zmiennych współczynnika korelacji Pearsona. 

Dobrą stroną badania zależności zjawisk ww. metodą jest to, że można ustalić, czy 

występowanie nadmiernej pewności siebie idzie w parze ze skłonnością do ryzyka, czy też są 

to zjawiska niezależne. Jeżeli są one niezależne, to pojawia się problem addytywności tych 

zjawisk w zakresie ich łącznych konsekwencji finansowych. Oznacza to, że, w sytuacji 

niezależności tych dwóch efektów psychologicznych, każdy efekt daje jakiś skutek 

niezależnie od działania drugiego efektu i te konsekwencje pozwalają na ich proporcjonalne 

sumowanie, gdy oddziałują na jednostkę w dającej się określić proporcji, co oznacza 

stosunkowo łatwe od strony ilościowej ustalenie wpływu poszczególnych efektów 

psychologicznych na ogólny wynik finansowy jednostki
73

. Jeżeli natomiast te dwa efekty 

współwystępują, to zazwyczaj trudno będzie nawet w warunkach czysto laboratoryjnych 

rozdzielić wpływ tych dwóch zjawisk, choć analiza będzie możliwa dzięki zastosowaniu 

analiz statystycznych np. analizy wariancji – ANOVA (dla dwóch lub większej ilości 

zmiennych rozpatrywanych łącznie – MANOVA), co wiązałoby się z prowadzeniem badania 

w schemacie eksperymentalnym dwuczynnikowym z podziałem na cztery grupy badawcze, 

gdzie nadmierna pewność siebie i skłonność do ryzyka byłyby zmiennymi niezależnymi 

(będącymi w dodatku na skali nominalnej), a dodatkowo mierzone musiałby być 

konsekwencje finansowe dla ustalenia wpływu poszczególnych kombinacji sytuacji na wynik 

finansowy. Również pewne modele regresji umożliwiłyby analizę interakcji między 

zmiennymi, ale podobnie jak w przypadku analizy wariancji, należałoby dodać trzecią 
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 Zakładając oczywiście, że pozostałe czynniki też są znane i addytywne, a więc w pewien sposób niezależne, 

ortogonalne względem siebie. 
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zmienną – konsekwencje finansowe, która występowałaby w charakterze zmiennej zależnej. 

Plusem modelu regresji wielorakiej względem metod analizy wariancji byłoby zachowanie 

skal przedziałowej i ilorazowej dla zmiennych niezależnych. Niniejsza praca natomiast i 

przeprowadzone w jej ramach badanie ma bardziej charakter eksploracyjny tego obszaru 

badań i podjęta zostanie jedynie próba stwierdzenia samej zależności między zjawiskami oraz 

jej siły i kierunku. 

 Dodatnia korelacja zmiennych może zrodzić dalsze pytania np. o to, czy u podstaw 

tych dwóch efektów nie leży częściowo pewien wspólny mechanizm warunkujący 

wystąpienie zarówno nadmiernej pewności siebie, jak i skłonności do ryzyka. Ta ostatnia 

kwestia leży już jednak daleko poza obszarem badań dziedziny, jaką są finanse behawioralne 

i jest raczej domeną badań z pogranicza psychologii i neurobiologii (od strony zarówno 

mechanizmu fizjologicznego leżącego u podłoża danego efektu – neurofizjologia, jak również 

od strony budowy (struktury) mózgu – neuroanatomia). Ponadto wpływy środowiskowe i 

genetyczne warunkujące te dwa omawiane efekty mogą być badane zarówno przez 

psychologów społecznych (ujęcie sytuacyjne), jak również przez psychologów różnic 

indywidualnych (czynniki środowiska specyficznego lub genetyczne – badania z zakresu 

genetyki zachowania), psychologów ewolucyjnych oraz socjologów i socjobiologów. 

 Metoda korelacyjna zastosowana w badaniu ma również złe strony polegające na tym, 

że trudno ustalić jest kierunek interakcji, wpływu zmiennych jednej na drugą, a także w 

przypadku specyficznych zestawów danych wartość współczynnika korelacji może być 

wysoka, mimo, widocznego na wykresie korelacji, braku zależności liniowej. 

 Chociaż w literaturze z zakresu finansów behawioralnych, psychologii inwestowania 

etc. można znaleźć wiele badań wyłącznie nadmiernej pewności siebie lub wyłącznie 

skłonności do ryzyka oraz ich wpływu na konsekwencje finansowe, to wśród prac 

analizujących pewne zależności pomiędzy NPS i SDR trudno znaleźć jest takie badanie, które 

można byłoby bezpośrednio odnieść do badania przeprowadzonego w ramach niniejszej pracy 

i które mogłoby służyć zarówno jako podstawa teoretyczna, jak i punkt odniesienie dla 

wyników uzyskanych w badaniu przeprowadzonym przez autora tej pracy
74

. Ze względu na 

wspomniane okoliczności, autor w całej pracy odnosi się do dosyć szerokiego kontekstu 

przeprowadzonego badania, odpowiednio go zawężając wraz ze zbliżaniem się do omówienia 
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 Autor podczas poszukiwania i przeglądu literatury natknął się jednak na kilka artykułów na które warto 

byłoby zwrócić uwagę w kontekście omawianego w tym rozdziale badania. Szczególnie godnym uwagi jest: 

Golec J., Tamarkin M., Do Bettors Prefer Long Shots Because They Are Risk-Lovers, or Are They Just 

Overconfident?, Journal of Risk and Uncertainty, 1995, nr 11, s. 51-54. 
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samego badania, co wydaje się konieczne w sytuacji braku dostępnych autorowi podobnych 

badań
75

. Jedną z przyczyn tego faktu jest to, że duża liczba badań przeprowadzanych w 

ramach finansów behawioralnych ma charakter analizy stóp zwrotu, wyników inwestycyjnych 

z przeszłości, podczas gdy badanie przeprowadzone przez autora bazowało na 

kwestionariuszu i miało charakter badania eksperymentalnego. 

Pomimo faktu, że nie znaleziony został dobry przykład podobnego badania, to 

poszczególne elementy badania, zwłaszcza zadanie 1 i 3 mają swoje źródła w literaturze 

przedmiotu.  

Zadanie 1 opiera się na badaniu opisanym przez T. Zaleśkiewicza
76

, który odwoływał 

się do prac Lichtensteina, Fischoffa i Phillipsa
77

. Ciekawe modyfikacje i wersje tego zadania 

przedstawiają również Belsky i Gilovich
78

, którzy proponują, aby zamienić sformułowanie 

dotyczące wyboru przedziałów z 90% pewnością na sformułowanie mówiące o tym, że 

określone przez badanych zakresy powinny być takie, by czuli się komfortowo przyjmując 

zakład przegranej dziewięciu dolarów w stosunku do wygranej jednego dolara na to, że 

wszystkie rzeczywiste wartości mieszczą się w podanych przez nich przedziałach
79

. Być 

może zastosowanie takiego sformułowania w poleceniu byłoby lepsze, ponieważ stawiałoby 

to badane w takim eksperymencie osoby w sytuacji związanej z wygraną (zyskiem) lub 

przegraną (stratą) mającą charakter finansowy. 

Trzecie zadanie opiera się natomiast na często prezentowanych w literaturze 

przedmiotu przykładach eksperymentów ilustrujących efekt predyspozycji. Pytanie nr 1 w 

zadaniu nr 3 zostało zainspirowane podobnym zadaniem z książki T. Zaleśkiewicza
80

. Tak 

skonstruowane zadanie zostało zaproponowane i po raz pierwszy pojawiło się w literaturze w 

artykule Amosa Tversky’ego i Daniela Kahnemana
81

, o których była już mowa w niniejszej 

pracy. Pytanie drugie stanowiło poszerzenie zadania 2 o element stopniowania ryzyka, który 

w przekonaniu autora niniejszej pracy jest jego własnym pomysłem, choć autor nie wyklucza 
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 Zarówno kilka znanych podręczników w języku polskim i angielskim, jak i artykuły naukowe wyszukiwane za 

pośrednictwem EBSCO, JSTOR i kilku innych wyszukiwarek nie dostarczały tropu umożliwiającego znalezienie 

dostatecznie podobnego badania do przeprowadzonego w ramach niniejszej pracy. 
76

 Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003, s. 24-25. 
77

 Por. Lichtenstein S., Fischhoff B., Phillips L. D., Calibration of probabilities. State of the art to 1980, w: 

Kahneman D., Slovic P., Tversky A., Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University 

Press, New York 1982. 
78

 Belsky G., Gilovich T., Why Smart People Make Big Money Mistakes and How to Correct Them. Lessons 

From the New Science of Behavioral Economics, Simon & Schuster, New York 2000, s. 153-158. 
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 Tamże, s. 156. 
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 Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003, s. 183. 
81

 Dokładnie chodzi o artykuł: Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 

Econometrica, 1979, t. 47, nr 2, s. 263-292. 
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ani tego, że w literaturze można spotkać się z tak skonstruowanym zadaniem, ponieważ nie 

jest to bardzo złożona modyfikacja pierwotnego zadania, ani tego, że być może zetknął się z 

taką wersją zadania przy bardzo pobieżnym przeglądzie jakiejś publikacji.  

 

III.1 Badanie z użyciem kwestionariusza 

III.1.1 Problem badawczy 

Tło teoretyczne i zależność badana w niniejszej pracy, zostały już dość szczegółowo 

nakreślone do tego momentu, jednak dla pewnego porządku należałoby w tym miejscu raz 

jeszcze wspomnieć, że badanie dotyczy zależności nadmiernej pewności siebie i skłonności 

do ryzyka. Autor postawił hipotezę badawczą, zgodnie z którą wyższej nadmiernej
82

 

pewności siebie będzie towarzyszyć większa skłonność do ryzyka w sytuacji podejmowania 

decyzji finansowych. Zmienne obserwowane w omawianym badaniu, które zawarte są w 

treści hipotezy, zostały zoperacjonalizowane dla potrzeb ilościowego pomiaru korelacji i 

zostaną opisane w ramach prezentacji metody badania. 

 

III.1.2 Metoda 

III.1.2.1 Uczestnicy 

Do badania przystąpiły 22 osoby – studenci drugiego i trzeciego roku SGH, z czego 2 

osoby oddały częściowo tylko wypełniony kwestionariusz (te 2 kwestionariusze zostały 

wykluczone z badania). Do analizy korelacji ostatecznie posłużyły dane 20 osób nazywanych 

dalej osobami badanymi. Spośród osób badanych tylko trzy zadeklarowały, że uczęszczały na 

zajęcia z psychologii inwestowania/finansów behawioralnych lub studiowały/studiują 

psychologię, a 16 odpowiedziało negatywnie na pytanie o to, czy interesują się finansami 

behawioralnymi, psychologią inwestowania lub po prostu psychologią. W świetle takich 
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 W niniejszym badaniu pod uwagę brana jest nadmierna pewność siebie, ponieważ, jak już to zostało 

podkreślone w rozdziale drugim i co zarazem stanowi pewne założenie w badaniu przeprowadzonym przez 

autora, jednostki zazwyczaj charakteryzują się większą niż adekwatna pewnością siebie, a jednostki mniej niż 

adekwatnie pewne siebie występują rzadziej, stąd, zdaniem autora, wskazane byłoby stopniowanie już 

nadmiernej pewności siebie. Słuszność tego założenia została potwierdzona w badaniu przeprowadzonym przez 

autora. 
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odpowiedzi trudno jednoznacznie określić, nawet tylko w pewnym przybliżeniu, jak wiele 

osób mogło znać lub domyślać się celu poszczególnych zadań.  

III.1.2.2 Narzędzia 

Do badania posłużył skonstruowany przez autora kwestionariusz składający się z 

trzech zadań, który dołączony jest do niniejszej pracy. Zadanie nr 1 miało na celu pomiar 

nadmiernej pewności siebie u osoby badanej, natomiast zadania nr 2 i 3 służyły do pomiaru 

skłonności do ryzyka, z czego zadanie drugie dotyczyło ogólnej sytuacji wyboru wariantu 

inwestycyjnego spośród wariantów o różnym stopniu ryzyka, a zadanie trzecie utrzymane 

było w konwencji badania skłonności do ryzyka w sferze zysków, o czym wiadomo z badań 

nad efektem predyspozycji, że w sytuacji wcześniejszego osiągania zysków występuje 

awersja do ryzyka w przypadku podejmowania nowych decyzji finansowych. W zadaniu nr 3 

wybrany został celowo taki wariant badania, będący jednym z dwóch występujących w 

ramach testowania teorii perspektywy, a który odnosi się do sfery zysków, ponieważ autorowi 

chodziło o wyeliminowanie innego czynnika powodującego skłonność do ryzyka, który jest 

znany z badań nad efektem predyspozycji, a który występuje w sferze strat i jest związany z 

tymże właśnie efektem. 

Pierwsze zadanie było klasycznym badaniem stosowanym w eksperymentach 

dotyczących nadmiernej pewności siebie. Badani mieli odpowiedzieć na dziesięć pytań, do 

których odpowiedzi mają charakter liczbowy. Ponieważ pytania były precyzyjne i dotyczyły 

w dużej mierze różnych wskaźników ilościowych związanych z sytuacją w Polsce w ostatnich 

latach, to mało jest prawdopodobne, by ktoś znał dokładnie więcej niż jedną odpowiedź, 

dlatego w poleceniu do zadania zawarta była prośba o wskazanie krańców przedziału 

(dolnego i górnego) w którym te wartości mogą się znajdować. Badani mogli zaznaczyć 

przedział dowolnej wielkości, tak, by mogli mieć minimum 90% pewności, że poprawnie 

określili wszystkie przedziały, co w praktyce oznacza, że tylko w przypadku jednej 

odpowiedzi mogli się pomylić. W tym badaniu operacjonalizowana była zmienna NPS za 

pomocą liczby trafień. Im większa jest liczba trafień, tym mniejsza nadmierna pewność siebie 

i odwrotnie. Podczas analizy wyników skonstruowany został wskaźnik NPS, który obliczany 

był w taki sposób, że każdy wynik odejmowany był od liczby 10, co powodowało odwrócenie 

kierunku stopniowania na skali, tak, że wskaźnik taki może być już intuicyjnie rozumiany bez 
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potrzeby odwoływania się do operacjonalizacji, jaką jest liczba trafień
83

. W tak 

skonstruowanym zadaniu minimalna liczba trafień może wynosić zero (NPS = 10), a 

maksymalna dziesięć (NPS = 0). Ponadto, w tym zadaniu w łatwy sposób, nie wywołując 

potrzeby szczególnego uzasadniania, można określić poziom adekwatnej pewności siebie, 

który będzie na poziomie liczby trafień wynoszącej dziewięć (a więc NPS = 1). Nie chcąc 

wprowadzać dodatkowego poziomu obniżonej pewności siebie
84

, która w trakcie stawiania 

hipotezy uważana była na poziomie zbiorowym za mało prawdopodobną nawet na poziomie 

jednostki, co również potwierdziły wyniki, przyjęto następujące nazwy dla poszczególnych 

zakresów dla liczby trafień (LT): LT = 8-10 (NPS = 0-2) – brak nadmiernej pewności siebie, 

LT = 4-7 (NPS = 3-6) – umiarkowana NPS, LT = 0-3 (NPS = 7-10) – wysoka NPS. Ten 

trzystopniowy wskaźnik ma jednak charakter poglądowy, a do analizy współzależności NPS 

od SDR użyto wskaźnika NPS przyjmującego wartości od 0 do 10, który jest odwróconą, co 

do kierunku stopniowalności, miarą liczby trafień. 

 Zadanie drugie zostało skonstruowane na podstawie posiadanej wiedzy, intuicji i 

własnych przewidywań autora, dlatego też miara ryzyka uzyskana na podstawie tego zadania 

została poddana analizie korelacji
85

 z miarą z zadania 3, która częściowo (w zakresie pytania 

nr 1) bazowała na istniejących już badaniach i uzyskano współczynnik korelacji pomiędzy 

miarami ryzykowności z zadania 2 i 3 na poziomie 0,35
86

. Zadanie to polegało na dokonaniu 

jednego wyboru wariantu inwestycyjnego spośród sześciu uszeregowanych zgodnie ze 

wzrostem ich ryzykowności. Chodziło o przeznaczenie całej kwoty 50 000 zł, przy 

horyzoncie inwestycyjnym wynoszącym 2 lata, na jeden rodzaj inwestycji. Podana została 

informacja, że na rynku panuje hossa
87

. Podana była również informacja o inflacji wynoszącej 

3%, co miało zachęcić racjonalne, przynajmniej w tym zakresie, jednostki do wyboru 

przynajmniej lokaty. Wśród wariantów znajdowały się 2 rodzaje lokat (o stałym i zmiennym 

oprocentowaniu), 2 rodzaje obligacji i 2 rodzaje akcji. Wraz z ryzykownością wariantów rosła 

też określona (w przypadku instrumentów o stałym dochodzie) lub przewidywana i 
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 Wyniki dotyczące liczby trafień odejmowane były od liczby 10, a nie od 11, ponieważ początkiem tej skali 

było zero. Dalej w następnych miarach dotyczących ryzykowności, gdzie pierwszą wartością na skali będzie 1, 

wartości w celu odwrócenia odejmowane będą od liczby wyrażonej jako wartość maksymalna plus jeden, a więc 

jeżeli najwyższa wartość wynosiła na skali 6, to wszystkie wyniki odejmowane były od liczby 7. 
84

 Taka sytuacja dotyczyłaby tylko liczby trafień wynoszącej dziesięć. 
85

 Na podstawie danych z omawianego w tym rozdziale badania. 
86

 W tej analizie, podobnie jak w pozostałych, nie przeprowadzono testów istotności, ale na podstawie wielkości 

próby można powiedzieć, że zależność mogłaby wyjść nieistotna statystycznie. 
87

 Chodziło o zachęcenie do dokonania faktycznego wyboru, ponieważ autor przyjął,  że w sytuacji spadków na 

giełdzie, nawet najwięksi „risk-takers” będą woleli wybrać lokatę niż inwestycję w akcje. Nie powiedziane 

jednak zostało, że sytuacja nie może się odwróć, więc w tym braku żadnej innej informacji (oprócz samych 

wariantów oczywiście) tkwił element niepewności i ryzyka. 
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oczekiwana (w przypadku instrumentów o zmiennym dochodzie lub akcji, w których zysk 

byłby z ich ewentualnej późniejszej sprzedaży) stopa zwrotu
88

. Skłonność do ryzyka 

operacjonalizowana była w tym zadaniu za pomocą prostej miary ryzykowności, w której 

pierwszemu wariantowi do wyboru (A) przyporządkowano liczbę 1 (małe ryzyko), a 

ostatniemu natomiast (F) cyfrę 6 (duże ryzyko). W tym zadaniu przyjęto, że różnice w 

ryzykowności pomiędzy wariantami są stałe (skala przedziałowa), co jest jednak bardzo 

„mocnym” założeniem, ale daje możliwość obliczania korelacji lepszą od strony oceny 

ilościowej miarą korelacji Pearsona. 

 Trzecie zadanie składało się z dwóch pytań. Pierwsze pytanie, jak już to zostało 

wspomniane, należało do tych klasycznie stosowanych przy weryfikacji awersji do ryzyka w 

sferze strat w ramach teorii perspektywy. Przedstawiona była sytuacja hipotetyczna, w której 

badany wygrał 5 000 zł w grze losowej i mógł dokonać wyboru zachowania tej kwoty 

(wariant A) lub grania o 10 000 zł (wariant B), przy czym w tej drugiej grze równe było 

prawdopodobieństwo wygrania 10 000 zł i nie wygrania niczego
89

. Postawione było pytanie o 

wybór wariantu. Drugie pytanie w zadaniu trzecim dotyczyło minimalnej kwoty, jaka 

musiałaby być zaoferowana badanemu, by zgodził się zrezygnować z pierwszej wygranej na 

rzecz udziału w drugim badaniu. To pytanie może sprawiać na pozór wrażenie nieco błędnie 

sformułowanego, ponieważ można zakładać, że osoby, które zdecydowały się grać o 10 000 

zł w drugiej grze, a więc takie, które wybrały wariant B odpowiedziały już na drugie pytanie 

dokładnie w momencie wyboru wariantu B. Wyniki badania jednak potwierdziły, że istnieje, 

co prawda raczej rzadka, ale możliwa sytuacja, w której gracz zdecyduje się już na udział w 

grze nawet przy mniejszej kwocie, co oznaczać będzie klasyczny przykład skłonności do 

ryzyka nie tylko w rozumieniu teorii perspektywy, ale również w rozumieniu teorii 

oczekiwanej użyteczność von Neumanna-Morgensterna. Wybór kwoty większej od 10 000 w 

pytaniu nr 2 oznaczał awersję do ryzyka
90

, niemniej jednak można było tę miarę stopniować i 

odwracając ją wyznaczać na jej podstawie pewien przynajmniej predyktor (albo pewną miarę 

jego siły) skłonności do ryzyka. Do operacjonalizacji ryzykowności w ramach zadania 

trzeciego posłużyły wyniki badań. Dla zapewnienia porównywalności tej miary z miarą 
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 Niemal wprost proporcjonalna zależność ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu ma w ekonomii i finansach 

fundamentalne znaczenie i wynika z teoretycznych założeń, jak również z badań empirycznych i analizy różnego 

rodzaju miar i relacji ekonomicznych. Stopniowanie oczekiwanej stopy zwrotu ma stanowić zachętę do podjęcia 

ryzyka, a stosunek do ryzyka ma za zadanie moderować proces podejmowania tej decyzji. 
89

 Zastosowana została niewielka autorska modyfikacja tego klasycznego zadania w ramach pytania 1 

przenosząca hipotetyczną ogólnie wyrażoną sytuację wyboru na sytuację uczestnictwa w grze, ale nie zmieniała 

ona istoty tego zadania, a samo zadanie, w zakresie pytania 1 i wariantów odpowiedzi na nie, było bardzo 

zbliżone do tych, które można spotkać w literaturze. 
90

 Wyniki badania potwierdziły taki stosunek do ryzyka dziewiętnastu spośród osób badanych. 
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skonstruowaną dla zadania nr 2 przydzielono pewne stopnie wyrażone liczbami całkowitymi 

na skali od 1 do 6, odpowiadające równym sześciu przedziałom, w których zawarta była 

minimalna kwota z pytania nr 2 z zadania nr 3. Do wyznaczenia przedziałów posłużyła 

maksymalna i minimalna kwota podana przez osoby badane (minimum i maksimum w grupie 

20 osób badanych). Minimum wynosiło 8 000 zł, a maksimum 70 000. Dzieląc różnicę 

maksimum i minimum (62 000 zł) przez liczbę przedziałów przyjętą na poziomie 6 uzyskano 

rozpiętość jednego przedziału wynoszącą 10333,33. Dodając tę rozpiętość w sposób 

kumulatywny do każdej kolejnej kwoty począwszy od minimalnej kwoty 8000 otrzymano 

krańce przedziałów. Otrzymane przedziały przedstawia tabela III.1 Skala uzyskana w wyniku 

przyporządkowania określonym przedziałom poszczególnych wartości wskaźnika 

wyrażonych liczbą całkowitą z przedziału <1-6> nie musi być skalą rangową, ponieważ 

opiera się na skali ilorazowej (wielkości kwot w zł), a przedziały są równe i dzięki temu może 

być skalą przedziałową, co jest bardzo ważne, ponieważ dzięki tej własności tego wskaźnika 

możemy stosować analizę korelacji z użyciem współczynnika korelacji Pearsona bez 

konieczności stosowania miary korelacji dla rang np. Spearmana. Podobnie, jak w przypadku 

miary NPS w tym zadaniu, skłonność do ryzyka (ryzykowność) – SDR  (a właściwie jej 

predyktor po stronie awersji do ryzyka) została uzyskana dzięki przekształceniu wartości 

przyporządkowanych numerów przedziałów w taki sposób, że odejmowano od liczby 7 

numery przedziałów. Dla potwierdzenia zgodności skali ryzykowności o wartościach 

całkowitych z przedziału <1-6>  z wartościami minimalnych kwot podawanych przez 

uczestników badania przeprowadzono analizę korelacji współczynnikiem korelacji Pearsona 

uzyskując korelację między tymi dwoma miarami (kwoty vs ryzykowność) na poziomie -

0,94
91

, co oznacza bardzo wysoką zgodność. Widać więc, że można z powodzeniem zastąpić 

kwoty wskaźnikiem ryzykowności (przy odwrotnym stopniowaniu w stosunku do numerów 

przedziałów i kwot). Widzimy więc, analizując trzecie zadanie, że podobna jest tu 

operacjonalizacja skłonności do ryzyka, jak w zadaniu drugim, z tą różnicą, że w tym zadaniu 

wyprowadzony jest wskaźnik ryzykowności na podstawie stopniowalności w zakresie awersji 

do ryzyka i utrzymany w nieco innym, bardziej ogólnym, choć mieszczącym się nadal w 

tematyce finansowej, ujęciu teoretycznym. 
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 Korelacja jest ujemna, ponieważ wskaźnik ryzykowności ma już odwrócony kierunek stopniowania w 

stosunku do kierunku stopniowania kwot (jak również względem numerów przedziałów). 
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Tabela III.1 Przedziały i wartości wskaźnika ryzykowności w zadaniu nr 3 

Przedział Nr przedziału Wartość wskaźnika SDR 

<8000;18333,33) 1 6 

<18333,33;28666,67) 2 5 

<28666,67;39000) 3 4 

<39000;49,333,33) 4 3 

<49333,33;59666,67) 5 2 

<59666,67;70000> 6 1 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W zadaniu nr 3 przyjęto również założenie, że dla każdej z badanych osób 

poszczególne kwoty (5.000 zł i 10.000 zł), które różnią się przyrostem użyteczności, jaki dają 

posiadaczom, dla różnych osób będą miały takie odpowiednie kwoty taką samą użyteczność, 

co oznacza tyle, że jeśli nawet wyobrazimy sobie funkcję użyteczności, na której widać prawo 

malejącej użyteczności krańcowej, to wszystkie osoby będą miały podobny profil 

psychologiczny i poziom zamożności, więc będą w tym samym punkcie na krzywej 

użyteczności. Czyniąc takie założenie i pamiętając o nim przy interpretacji wyników, można 

dalej dokładniej badać to, co dzisiaj nazwane jest w finansach behawioralnych efektem 

dyspozycji albo predyspozycji
92

 i występującą w jego ramach skłonnością lub awersją do 

ryzyka. 

 Na podstawie wskaźników ryzykowności z zadania 2 i 3, które dzięki kilku zabiegom i 

przyjętym założeniom mogły zostać umieszczone na podobnych skalach, o podobnym 

zakresie skonstruowano łączną miarę ryzykowności, będącą średnią arytmetyczną miary z 

zadania nr 2 i 3, gdzie wagi obu miar są równe. Powodem konstrukcji tego trzeciego 

wskaźnika, oprócz samego ujęcia dwóch miar ryzykowności w celu podsumowania badania, 

była potrzeba zagregowania dwóch stosunkowo nisko skorelowanych ze sobą miar 

ryzykowności. 

 Wszystkie uzyskane trzy miary ryzykowności (z zadania 2 i 3 oraz łączna miara) 

mogą być teraz z zachowaniem pewnej porównywalności odniesione do miary NPS. 
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 Por. rozważania Bernsteina nt. pojęcia użyteczności wprowadzonego przez Daniela Bernoullego i dalszej 

ewolucji tego pojęcia w: Bernstein P. L., Przeciw bogom, Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997, 

s. 93-96. 
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III.1.2.3 Warunki i przebieg badania 

Badania przeprowadzono w budynku G Szkoły Głównej Handlowej w aulach i na 

korytarzach w dniach 25.03.2009 oraz 27.03.2009. W badaniach uczestniczyły tylko osoby, 

które mogły poświęcić dostatecznie dużo czasu, by bez poczucia presji wypełnić 

kwestionariusz. Do uczestnictwa w badaniu zapraszane były przypadkowe osoby spotkane na 

korytarzu lub w aulach w czasie przerwy przed wykładem. Badane osoby proszone były o 

dokładne wypełnienie kwestionariusza bez narzucania ograniczenia czasowego. Pomimo 

tego, iż autor dołożył wszelkich starań, by osoby badane skoncentrowały się na badaniu i nie 

miały kontaktu z innymi osobami wypełniającymi badanie lub innymi dystraktorami, czy też 

czynnikami mogącymi mieć wpływ na wynik badania, to okazało się przy sprawdzaniu 

kwestionariuszy, że czasem odpowiedzi na niektóre pytania były podobne na dwóch 

kwestionariuszach, choć miało to miejsce jedynie w przypadku niewielkiej części badanych i 

tylko niektórych pytań, co może w efekcie nie mieć wielkiego wpływu na wyniki, ale warto 

dla rzetelności omówienia warunków badania o tym również wspomnieć. 

III.1.3 Wyniki i wnioski 

Pierwszą rzeczą, ważną dla dalszego omówienia korelacji jest przedstawienie 

rozkładów częstości poszczególnych miar. 

 Jak już zaznaczono podczas omawiania kwestionariusza, operacjonalizacją nadmiernej 

pewności siebie była w badaniu liczba trafień, dlatego warto w tym miejscu zaprezentować 

rozkład częstości dla tego wskaźnika, który przedstawia rysunek III.1. 

 

Rysunek III.1 Rozkład częstości (histogram) dla liczb trafnie oszacowanych przedziałów 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek III.1 pokazuje, że wyniki koncentrują się wokół liczby trafień wynoszącej 3 

oraz rozkładają się w miarę równomiernie po obu stronach tej wartości z lekką asymetrią na 

rzecz wartości od 4 do 6. Trafienia 7 i więcej odpowiedzi nie wystąpiły w omawianym 

badaniu. Średnia wielkość wskaźnika liczby trafień wynosi 3,30, co oznacza, że średnie NPS 

równa się wartości 6,70. 

 Kolejnym rozkładem, który obrazuje częstości skonstruowanego głównie dla celów 

poglądowych trzystopniowego wskaźnika nadmiernej pewności siebie jest rozkład 

przedstawiony na rysunku III.2. 

 

Rysunek III.2 Histogram dla trzystopniowego wskaźnika NPS 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jak można zauważyć, analizując rysunek III.2, używając zaproponowanej przez autora 

nomenklatury, większość osób badanych była „wysoce” nadmiernie pewna siebie, a więc w 

ramach stopniowania samego zakresu tej „nadmierności” pewności siebie, były to wyniki 

zajmujące najwyższe miejsca na skali miary dziesięciostopniowej. Osób o wysokim NPS na 

tej skali było 13, a osób o umiarkowanym NPS 7, natomiast żadna z osób badanych nie 

wykazała się brakiem nadmiernej pewności siebie. 

Drugim zjawiskiem badanym w ramach niniejszej pracy była skłonność do ryzyka, 

która została zoperacjonalizowana przy użyciu kilku omówionych wcześniej miar 

ryzykowności (skłonności do ryzyka – SDR). Pierwszy ze wskaźników ryzykowności opiera 

się na zadaniu drugim. Rysunek III.3 przedstawia rozkład wyników dla tej miary. 
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Rysunek III.3 Rozkład częstości (histogram) dla ryzykowności z zadania nr 2 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Przyglądając się rysunkowi III.3 przedstawiającemu rozkład częstości dla 

poszczególnych wartości wskaźnika ryzkowności z zadania nr 2 można zauważyć, że 

wartości tej miary koncentrują się w okolicach wartości 3 i 4, a rozkład charakteryzuję 

asymetrią na rzecz wartości wskaźnika powyżej trzech. Ponadto, mimo iż nie 

przeprowadzono testów nieparametrycznych np. Kołomogorowa określających, czy rozkład 

jest zgodny z rozkładem normalnym, można zauważyć, że jest on dosyć nietypowy, 

ponieważ, oprócz widocznej asymetrii, częstość występowania poszczególnych wartości 

maleje, patrząc coraz bardziej na prawo, tylko wtedy, gdy bierzemy pod uwagę wartości 3, 4 i 

6, natomiast częstość występowania wartości 5 odbiega już od tej reguły. Średnia 

ryzykowność dla tego zadania wynosi 3,85. 

 Następny rysunek (rysunek nr III.4) przedstawia miarę ryzykowności uzyskaną na 

podstawie zadania 3. 

Rysunek III.4 Rozkład częstości dla wskaźnika ryzykowności z zadania 3 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Nie trzeba zbyt wnikliwie analizować rysunku III.4, by zauważyć, że wartości mają 

nietypowy rozkład. Z jednej strony można zauważyć pewną prawidłowość polegającą na tym, 

że bardziej ryzykowne opcje (mniejsze kwoty, o które badani gotowi byli grać licząc się z 

takim samym prawdopodobieństwem nie wygrania niczego) charakteryzują się większą 

częstością preferowania przez badanych takiej alternatywy. Z drugiej strony nie są wybierane 

możliwości środkowe. Być może taki nietypowy rozkład wyników spowodowany jest złą 

konstrukcją zadania polegającą na przykład na złej kolejności pytań lub użyciu 

nieodpowiednich sformułowań. Ponadto, ze względu na niewielką próbę taki rozład może być 

również po prostu przypadkowy. Analizując wyniki tego zadania należy również wspomnieć, 

że trzy osoby badane wykazały pewną sprzeczność w swoich odpowiedziach w zadaniu 3, 

ponieważ z jednej strony zdecydowały się w pierwszym pytaniu na wariant B, a z drugiej 

strony odpowiadały na drugie pytanie zaznaczając inną wielkość minimalnej kwoty. Autor 

usunął tą sprzeczność uwzględniając w analizie najmniejszą ze wspomnianych dwóch 

wartości (10 000 zł z wariantu B w pytaniu nr 1 i minimalnej kwoty podanej w odpowiedzi na 

pytanie nr 2). Ponadto, jedna z osób badanych zamiast podać konkretną minimalną kwotę, o 

którą gotowa byłaby zaryzykować posiadane już 5 000 zł, udzieliła odpowiedzi wpisując, że 

może to być każda wartość większa od 10 000 zł. W tym przypadku autor przyjął, że można 

uznać za minimalną, dla tej osoby badanej, odpowiednio większą, biorąc pod uwagę rzędy 

wielkości, na których operowały wszystkie pozostałe osoby badanie, kwotę w wysokości 

11 000 zł. Średnia wielkość wskaźnika ryzykowności dla tego zadania wynosi 4,90. 

 Ostatnią miarą ryzykowności skonstruowaną w ramach badania jest łączna miara 

skłonności do ryzyka opierająca się na wskaźnikach z zadania 2 i 3. Rysunek III.5 

przedstawia rozkład częstości dla tej miary. 

Rysunek III.5 Histogram dla łącznego wskaźnika ryzykowności dla zadań 2 i 3 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rozkład częstości, który można zaobserwować na rysunku III.5 jest dosyć trudny do 

interpretacji. Patrząc już na sam wykres można powiedzieć, że nie przypomina on rozkładu 

normalnego. Ze względu na obliczaną średnią na podstawie danych z dwóch zadań, mamy do 

czynienia w przypadku tej miary z większą liczbą przyjmowanych wartości przez ten łączny 

wskaźnik ryzykowności, które oczywiście nadal mieszczą się w przedziale <1-6>. Średnia 

ryzykowność dla tej miary wynosi 4,38. 

 Mając na uwadze omówione wyżej rozkłady poszczególnych miar, można teraz 

przejść do analizy korelacji wskaźnika NPS z różnymi wersjami wskaźników skłonności do 

ryzyka (ryzykowności)
93

. 

 Pierwszą badaną współzależnością była korelacja miary NPS i ryzykowności z 

zadania nr 2, która wyszła na poziomie 0,18. Rysunek III.6 przedstawia wykres korelacji tych 

dwóch wskaźników. Na tym wykresie, podobnie, jak na kolejnych, została dodana linia 

trendu, która ma jedynie charakter poglądowy, ponieważ jest ona linią regresji dodaną do 

wykresu w programie MS Excel i ułatwia spostrzeżenie, że punkty na wykresie układają się w 

zależność o dodatnim kierunku, ponieważ zależność jest słaba, co wiąże się też z dużym 

rozproszeniem punktów. 

 

Rysunek III.6 Wykres korelacji r-Pearsona wskaźników NPS i ryzykowności z zadania 2 

 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
93

 Ze względu na fakt, że niniejsze badanie ma bardziej charakter eksploracyjny związany ze wstępnym 

potwierdzeniem istnienia postulowanych zależności oraz, że w badaniu wzięło udział tylko 20 osób, nie 

przeprowadzono testów statystycznych, które przy takiej próbie i nietypowych rozkładach częstości 

poszczególnych wskaźników prawdopodobnie wyszłyby nieistotne. 



56 

 

Kolejnym badanym związkiem była korelacja wskaźnika NPS i ryzykowności z 

zadania nr 3. Uzyskano współczynnik korelacji na poziomie 0,21. Zależność ta zilustrowana 

jest na rysunku III.7. 

 

Rysunek III.7 Wykres korelacji r-Pearsona wskaźników NPS i ryzykowności z zadania 3 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ostatnią z analizowanych korelacji jest zależność wskaźnika NPS i wskaźnika łącznej 

ryzykowności z badania 2 i 3. Współczynnik korelacji w tym przypadku był najwyższy i 

wyniósł 0,24. Powyższą współzależność przedstawia rysunek III.8. 

 

Rysunek III.8 Wykres korelacji r-Pearsona wskaźników NPS i ryzykowności łącznej dla zadania 2 i 3 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podczas gdy punkty obserwowane na rysunkach III.6 oraz III.7 charakteryzują się 

dosyć nierównomiernym rozproszeniem, można zauważyć, że dla ostatniej, łącznej miary 

ryzykowności nieregularność ta została wyraźnie zniwelowana, do czego mogło przyczynić 

się z jednej strony uwzględnienie w jednym wskaźniku dwóch różnych ujęć ryzyka, a z 

drugiej strony zwiększenie liczby możliwych wartości przyjmowanych przez wskaźnik 

ryzykowności łącznej. Skonstruowanie łącznego wskaźnika umożliwiło również, m.in. dzięki 

omówionym przed chwilą przyczynom, uzyskanie wyższej wartości korelacji, co przemawia 

za konstruowaniem bardziej złożonych wskaźników ryzykowności, które umożliwiają 

badanie skłonności do ryzyka w kilku różnych ujęciach i zakresach. Za tym, że skłonność do 

ryzyka może mieć różne „odcienie” przemawia fakt stosunkowo niskiej korelacji między 

wskaźnikami z zadania 2 i 3. 

Badanie potwierdziło istnienie dodatniej zależności nadmiernej pewności siebie i 

ryzykowności, choć jest to jedynie wstępne potwierdzenie współzależności o takim 

charakterze wymagającej dalszych, pogłębionych badań na dużej próbie z zastosowaniem 

bardziej zaawansowanych metod statystycznych oraz z uwzględnieniem konsekwencji 

finansowych, które w tym badaniu mogą być omawiane jedynie na poziomie jakościowym. W 

oparciu o dane uzyskane w omawianym badaniu, konsekwencje finansowe badanych efektów 

można omawiać głównie w oparciu o inne badania skutków nadmiernej pewności siebie oraz 

skłonności do ryzyka, jak również analizując hipotetyczne skutki dla osób badanych, które 

wynikają z dokonanych przez nie w badaniu wyborów. Ze względu na fakt, że taka analiza 

konsekwencji miałaby bardziej charakter spekulatywny niż naukowy, została ona pominięta 

w niniejszej pracy. 

Warto również zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że ponieważ istnieje korelacja 

między badanymi zjawiskami, to część z konsekwencji finansowych przypisywana 

nadmiernej pewności siebie może wynikać ze skłonności do ryzyka i odwrotnie – część 

konsekwencji obserwowanej, zdaniem badaczy, skłonności do ryzyka, może wynikać z 

nadmiernej pewności siebie, dlatego wpływ obu tych zjawisk nie będzie podlegał prostemu 

sumowaniu, innymi słowy nie będzie addytywny, w sytuacji występowaniu obu na raz. 

Wpływ obu zjawisk jednocześnie jest, zdaniem autora, mniejszy niż wynikałoby to z prostej 

sumy zjawisk, choć nie można wykluczyć również efektów synergii i możliwych sprzężeń 

zwrotnych, które mogłyby spowodować, że konsekwencje finansowe tych dwóch zjawisk 

byłyby większe, gdyby owe dodatkowe zjawiska występowały.  
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III.2 Krytyka badania i sugestie dotyczące przyszłych badań 

Wydaje się, że inwestorzy mimo zazwyczaj nadmiernej pewności siebie i 

nierealistycznego optymizmu w kwestii przekonań, w sytuacji podejmowania decyzji 

mających skutki finansowe zachowują się trochę wbrew przekonaniom i przejawiają większą 

ostrożność niż to ma miejsce w przypadku formułowania sądów. Stąd wskazana byłaby 

ostrożność w interpretacji wyników badania ze względu na taką możliwość. Badanie 

kwestionariuszowe odwołuje się jedynie do wiedzy, przekonań, wspomnień własnych 

zachowań osób badanych, podczas gdy analiza twardych danych – historycznych stóp zwrotu 

może dostarczyć informacji o faktycznie podjętych decyzjach. Ponadto, analiza danych 

historycznych dotyczących wyników inwestycyjnych jest bardzo miarodajna i precyzyjna w 

stosunku do innych metod badań, ponieważ pozwala na dokładne (w jednostkach 

pieniężnych) wyliczenie skutków finansowych decyzji. 

Czasem osoby nie wypełniały kwestionariuszy w izolacji od innych osób 

wypełniających ten sam kwestionariusz, stąd na ich odpowiedzi mogły mieć wpływ 

odpowiedzi innych osób, jak również mogły wystąpić inne zjawiska związane z wpływem 

innych osób. 

Pozostałe krytyczne uwagi autora do pracy: 

 Zbyt mała próba statystyczna. 

 Trudność określenia, czy osoby badane miały wiedzę o celu badania oraz czy 

wiedziały, jak interpretowane mogą być udzielone odpowiedzi. 

 Brak testów statystycznych. 

 Zastosowanie miary korelacji Pearsona pomimo trudnej oceny różnic w 

stopniu ryzyka w zadaniu nr 2. 

 

W dalszych pracach dotyczących analizowanego w niniejszej pracy problemu, bazując 

również na, w miarę możliwości, podobnych badaniach, można spróbować odpowiedzieć na 

pytanie o to, czy łączny wpływ tych dwóch analizowanych w pracy zjawisk, pamiętając o 

interakcji wyrażonej dodatnią korelacją o niewielkiej sile, ma większy wkład w wyjaśnienie 

podejmowanych przez jednostki nieracjonalnych decyzji finansowych, niż pojedynczy wpływ 

jednego z omawianych zjawisk, które jest rozpatrywane oddzielnie, w izolacji od pozostałych 

czynników.  
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Ponadto, zastosowanie modeli regresji lub analizy wariancji w celu rozszerzenia 

badania o pomiar siły konsekwencji finansowych mogłoby być dobrym kierunkiem dalszej 

eksploracji omawianego w pracy obszaru badawczego. 
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ZAKOŃCZENIE 

Patrząc na finanse i ekonomię z psychologicznego punktu widzenia można zyskać 

nową, inspirującą perspektywę, dającą możliwość uchwycenia w nowym ujęciu zjawisk 

związanych z życiem gospodarczym, a w szczególności w obszarach związanych z 

podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz wymianą dóbr. Psychologia, której dorobek jest 

coraz częściej doceniany w naukach ekonomicznych, oferuje własny zestaw narzędzi i pojęć 

stosowanych do uchwycenia zależności związanych z różnymi kontekstami oraz aspektami 

myślenia i działania człowieka. Szczególną zaletą przemawiającą za stosowaniem ujęcia 

behawioralnego jest fakt, że współczesna psychologia obecna od stosunkowo niedługiego 

czasu w dziedzinach takich jak finanse nie opiera się ani na czysto teoretycznych 

spekulacjach ani na samej analizie danych historycznych, lecz w dużej mierze na 

eksperymentach, które nie tylko weryfikują hipotezy stawiane w ramach określonych teorii, 

lecz również pozwalają wyjaśniać kierunek zależności o charakterze przyczynowym. 

Ekonomia, mimo iż w jej ramach stosowane są najbardziej wyrafinowane metody 

statystyczne, z których wiele nie znalazłoby nawet w psychologii bezpośredniego 

zastosowania, nadal często nie potrafi ustalić dokładnego kierunku badanych zależności. Nie 

oznacza to jednak, że psychologia dysponuje lepszymi metodami czy też większym 

dorobkiem, a zdaniem autora wręcz przeciwnie, często w psychologii niedostatecznie 

wykorzystywane są metody ilościowe w porównaniu z ekonomią. Różnica między tymi 

dziedzinami tkwi jednak w przedmiocie ich badań. Trudno jest porównywać ze sobą te dwa 

przedmioty, ponieważ każdy z nich – zarówno człowiek, jak i gospodarka mają swoją 

specyfikę, co nie oznacza, że jedno z nich jest bardziej skomplikowanym tematem. Z tych 

różnic w specyfice obu tych dziedzin wynika jednak fakt, że różna jest użyteczność 

stosowanych przez te dziedziny metod. Przykładowo, metody eksperymentalne, ułatwiające 

ustalenie zależności przyczynowych łatwe do zastosowania w ramach wyjaśniania 

składowych zachowania człowieka, nie dają się przenieść na grunt ekonomii, ponieważ 

trudno sobie nawet wyobrazić, jak miałby wyglądać celowy eksperyment na gospodarce, w 

którym zachowana byłaby kontrola zmiennych i inne konieczne warunki, by jakiekolwiek 

wnioski można było na tej podstawie wysnuć w dalszej kolejności. Choć nie brakuje 

oczywiście znanych z historii gwałtownych zmian w polityce gospodarczej zwanych 

potocznie eksperymentami, w których stawiane były nawet hipotezy. Ze względu na liczne 

ograniczenia w zakresie dających się zastosować metod statystycznych, ekonomia musiała 
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wypracować własne metody analizy gospodarki i wyciągania wniosków, które często są 

bardzo zręcznymi matematycznymi rozwiązaniami problemów, które na pozór wydają się nie 

do rozwiązania. Głównym źródłem informacji dla badaczy z zakresu ekonomii są jednak dane 

historyczne, przez co konieczna jest duża ostrożność w pracy z nimi oraz znajomość 

statystycznych metod prognozowania i wnioskowania na podstawie tego typu danych. Są 

jednak pewne obszary ekonomii, a w szczególności finansów, w których za sprawą 

połączenia doświadczeń psychologów i ekonomistów stosowane są obydwa wyżej omówione 

podejścia – analiza danych historycznych oraz eksperyment. Przykładem takiego obszaru są 

właśnie finanse behawioralne zajmujące się zależnościami czynników psychologicznych 

oddziałujących na inwestorów i konsekwencji finansowych, które ich dotyczą. Należy jednak 

w tym miejscu wspomnieć, że ten obszar badań jest stosunkowo „wdzięcznym” obszarem dla 

badaczy ze względu na dużą ilość danych historycznych, które mogą posłużyć do analiz 

zjawisk występujących we wspomnianym kontekście
94

. Ponadto, eksperymenty projektowane 

w tym kontekście mogą bazować na pomiarze zmiennych zależnych wyrażonych w 

jednostkach monetarnych, które są łatwe w interpretacji w porównaniu z innymi możliwymi 

zmiennymi, które można mierzyć w badaniach psychologicznych takimi, jak np. nastrój. To 

swoiste połączenie dorobku ekonomii i psychologii, w dosyć korzystnych do prowadzenia 

badań warunkach, umożliwia zatem dynamiczny rozwój dziedziny finansów behawioralnych, 

co ma również niemałe konsekwencje, jeżeli chodzi o wzrost świadomości inwestorów na 

skutek zaznajomienia się z odkrytymi w ramach finansów behawioralnych prawidłowościami, 

co ma szansę przełożyć się na bezpieczniejsze dla inwestorów decyzje inwestycyjne, które 

mogą być podejmowane przy bardziej świadomym uwzględnianiu własnych ograniczeń przez 

inwestorów, jak i czyhających pułapek i zagrożeń – nie tylko o charakterze psychologicznym. 

Mimo iż od początków rozwoju współczesnej ekonomii i psychologii, niektóre ważne w obu 

tych dziedzinach zjawiska – takie, jak np. stosunek do ryzyka doczekały się odmiennych ujęć, 

co może sprawiać, że trudno w niektórych punktach je ze sobą pogodzić, to jednak taka z 

pozoru niedogodność może stanowić bodziec do rozwoju interdyscyplinarnych koncepcji, 

czego najlepszym przykładem jest wielokrotnie przywoływana w pracy teoria perspektywy. Z 

drugiej strony są również takie zjawiska, które miały swoje definicje i teoretyczne ujęcia 

                                                 
94

 Biura maklerskie rejestrują wszystkie transakcje i wiele badań z omawianego obszaru mogły dzięki temu 

bazować na precyzyjnych danych pochodzących nawet z okresu do kilkudziesięciu lat – jak to miało miejsce np. 

w przypadku analiz dotyczących zjawisk występujących na amerykańskim rynku kapitałowym. W rozdziale 

drugim zaprezentowano przykład takiego badania, które dotyczyło nadmiernej pewności siebie i zostało 

przeprowadzone przez Terrance’a Odeana.  
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tylko w jednej dziedzinie, co ułatwia przeniesienie ich na grunt tej drugiej, czego przykładem 

może być operacjonalizacja, występującego przedtem głównie w psychologicznych ujęciach, 

żalu lub też nadmiernej pewności siebie za pomocą kategorii finansowych i przy użyciu 

bardzo oryginalnych metod ich kwantyfikacji. 

 Autor niniejszej pracy starał się nie faworyzować żadnej z dziedzin – ani psychologii, 

ani ekonomii i finansów podczas omawiania tła teoretycznego w pierwszych dwóch 

rozdziałach będącego podstawą badania omówionego w rozdziale trzecim, niemniej jednak 

niektóre zagadnienia mogą mieć więcej znaczących ujęć w jednej dziedzinie niż w drugiej, co 

przekłada się również w pewien sposób na podobną asymetrię podczas prezentacji tychże 

obszarów w pracy. Badanie przeprowadzone w ramach niniejszej pracy natomiast, w dużym 

stopniu bazuje ono na dorobku psychologii, ponieważ, chociaż nie był to klasyczny 

eksperyment psychologiczny, lecz analiza korelacyjna z użyciem kwestionariusza, co dość 

często można spotkać właśnie w psychologii. Niniejsza praca dotyczy jednak finansów 

behawioralnych, w których głównym problemem są konsekwencje finansowe, dlatego też 

badanie przeprowadzone przez autora, mimo metody częściowo zaczerpniętej z psychologii, 

było mocno osadzone w kontekście finansów behawioralnych – zarówno w zakresie 

operacjonalizacji zmiennych, jak również dzięki podporządkowaniu całego kontekstu badania 

wspomnianemu problemowi konsekwencji finansowych badanych zjawisk.  
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Załącznik 1 
 

1. Czy uczęszczałeś(aś)/uczęszczasz na zajęcia z psychologii inwestowania/finansów 

behawioralnych lub studiujesz/studiowałeś(aś) psychologię? TAK/NIE
 
 (podkreśl właściwą odpowiedź) 

 

2. Czy interesujesz się finansami behawioralnymi, psychologią inwestowania lub po prostu 

psychologią? TAK/NIE 

 

 

 

 

 

Zadanie 1.  

 

Przyporządkuj każdemu z poniższych 10 pytań, dowolny co do zakresu przedział,  

który Twoim zdaniem obejmie prawdziwą odpowiedź, tak byś miał przynajmniej 90% 

pewności co do tego, że wszystkich 10 przedziałów pokryje wszystkie prawidłowe 

odpowiedzi. Oznacza to, że możesz pomylić się tylko raz z określeniem przedziału, by 

warunek został spełniony. 

 

 Początek 

przedziału 

Koniec 

przedziału 

1. Liczba kandydatów na Prezydenta RP w 2005 r. 

2. Liczba szkół wyższych w Polsce na przełomie 

2007/2008 roku. 

3. Wielkość deficytu (podać ze znakiem „−”) 

handlowego (na rachunku bieżącym) w bilansie 

płatniczym Polski w 2007 r. (w dolarach 

amerykańskich). 

4. Liczba studentów wszystkich szkół wyższych w 

Polsce na przełomie 2007/2008 r. 

5. Liczba stałych komisji sejmowych Sejmu RP VI 

kadencji 

6. Liczba samochodów osobowych w Polsce w 2007 

r. 

7. Liczba szlaków turystycznych pieszych w Polsce w 

2007 r. 

8. Liczba miast w Polsce w 2007 r. 

9. Aktywa ogółem Otwartych Funduszy 

Emerytalnych w mld zł w 2007 r. 

10. Liczba wypadków drogowych zarejestrowanych 

przez Policję w 2007 r. 

  

Źródło: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, ZWS, Warszawa 2008. 
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Zadanie 2.  

Na jaki rodzaj inwestycji zdecydował(a)byś się, gdybyś mógł/mogła przeznaczyć na ten cel 

50 000 zł, zakładając 2-letni horyzont inwestycyjny (przez ten czas nie wycofujesz 

pieniędzy), brak możliwości dywersyfikacji i zmiany metody inwestowania w trakcie okresu 

inwestycji. Od 2 lat na giełdzie panuje hossa. Oczekuje się, że prognozowana na najbliższy 

rok inflacja wyniesie 3%. Wybierz tylko 1 rodzaj inwestycji zakreślając go kółkiem. 

 

A. Lokata 2-letnia o stałym oprocentowaniu (a więc przez 2 lata nie zmienia się stopa 

procentowa) wynoszącym 3% w skali roku.  

 

B. Lokata 2-letnia zmiennym oprocentowaniu wynoszącym na najbliższy okres 4% w skali 

roku (oprocentowanie zmienia się co kwartał w zależności od stóp procentowych NBP i 

stawek WIBOR). Na podstawie danych z przeszłości oczekuje się zmienności 

oprocentowania o +/- 1 punkt procentowy. 

 

C. Obligacje znanego dużego przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku o stałym 

oprocentowaniu wynoszącym 5%, terminie wykupu 2 lata. Odsetki płacone są co roku. 

 

D. Obligacje znanego średniej wielkości przedsiębiorstwa, które za ubiegły rok osiągnęło 

wysokie przychody ze sprzedaży i planuje zainwestować pieniądze pochodzące z emisji 

obligacji w zakup nowoczesnej i bardzo drogiej linii technologicznej, co wiąże się z pewnym 

ryzykiem. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 6%. Termin wykupu 2 lata. Emitent 

zastrzega sobie wstrzymanie wykupu obligacji w sytuacji czasowej utraty płynności w 

terminie wykupu. 

 

E. Akcje znanej dużej spółki. Zmienność zbliżona do zmienności indeksu WIG20. 

 

F. Akcje średniej spółki z branży chemicznej znanej większości z inwestorów. Zmienność 2 

razy większa od zmienności indeksu WIG20.  
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Zadanie 3. 

Wyobraź sobie, że uczestniczyłeś(-aś) w grze losowej w której wygrałeś(-aś) 5.000 zł. Masz 

jednak możliwość zamienić tę wygraną na uczestnictwo w kolejnej grze, w której są szanse 

pół na pół, że wygrasz 10.000 lub nie wygrasz nic, a więc przepadnie oferowana 

gwarantowana kwota 5.000 zł z poprzedniej gry.  

 

Pytanie nr 1. 

Który wariant wybierzesz?  

A. Zachować 5.000 zł 

B. Grać o 10.000 zł z równym prawdopodobieństwem nie otrzymania niczego. 

 

Pytanie nr 2. 

Jaka powinna być wysokość oferowanej kwoty w drugiej grze (gdzie możesz tyle wygrać, ale 

możesz również nie wygrać nic z równym prawdopodobieństwem), byś podjął/podjęła się 

uczestnictwa w takiej grze? 

 


