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Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego współzależności między 
efektami inwestycji fi nansowych a cechami osobowości. Celem było określe-
nie tego, które z cech i w jakim stopniu korelują ze skłonnością do podejmo-
wania indywidualnych zachowań inwestycyjnych. Przeprowadzone badanie 
składało się z dwóch części: samoopisu badanych z wykorzystaniem dostęp-
nych kwestionariuszy pomiaru osobowości oraz gry symulacyjnej. Uczestni-
czyło w nim 115 osób podzielonych na grupy 3-6-osobowe. Byli to studenci 
kierunków ekonomia, zarządzanie oraz fi nanse i rachunkowość. Analiza wy-
ników badania wykazała, że między cechami osobowości a skalą podejmo-
wanych inwestycji istnieją zależności, ponieważ z  lepszymi efektami inwe-
stowania raczej pozytywnie wiążą się składniki neurotyczności i otwartości 
na doświadczenia, natomiast negatywnie – ugodowości i sumienności. Nie 
występują żadne istotne statystycznie związki z ekstrawertycznością.
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PERSONALITY PREDICTORS OF 
INDIVIDUAL INVESTING 

Abstract

Th is paper presents results of the study of relation between eff ects of 
fi nancial investments and personality traits. Its goal was to determine which 
of the features and how strongly are correlated with tendency of taking 
individual investments. Th e study consisted of two parts: questionnaire 
measuring personality and game simulation. It was attended by 115 people 
divided into groups of 3 to 6 persons. Th ey were students of economics, 
management and fi nance and accounting. Analysis of the results of the study 
showed that between personality traits and investment there is dependence, 
because better investment eff ects are rather positively related to the 
components of neuroticism and openness, and negatively to agreeableness 
and conscientiousness. Th ere were no statistically signifi cant relation with 
extroversion. 

Key words: personality, individual investing, fi nancial psychology, 
behavioral fi nance 
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Wprowadzenie

Zachowania inwestorów to tematyka, którą zajmują się fi nanse behawioralne. 
Badania z tego zakresu skupiają się przede wszystkim na różnego rodzaju odstęp-
stwach od racjonalności, jakie popełniają osoby starające się powiększyć wartość 
swoich aktywów za pośrednictwem rynku fi nansowego. W znikomym stopniu zaj-
mują się natomiast problematyką osobowości jako pewnej stałej predyspozycji do 
ich popełniania. Wydaje się ciekawy fakt, jakie efekty fi nansowe osiągają osoby 
o określonej kombinacji cech. Przedstawione w niniejszym opracowaniu badanie 
wychodzi naprzeciw temu pytaniu i próbuje określić, czy między efektami zacho-
wań fi nansowych a cechami osobowości istnieją jakiekolwiek współzależności.

Osobowość jako przedmiot badań

Osobowość to jeden z ważniejszych obszarów badawczych psychologii. Jest to 
spowodowane tym, że osobowość pozwala na stwierdzenie, dlaczego ludzie za-
chowują się w określony sposób, dlaczego i czym różnią się od siebie. Najogólniej 
można powiedzieć, że „osobowość to te charakterystyki osoby, które wyjaśniają 
spójny wzorzec uczuć, myślenia i zachowania” (Pervin i John, 2002, s. 4).

Ze względu na dość duży poziom skomplikowania pojęcia osobowości, nie ist-
nieje wśród badaczy jedno wspólne podejście do niej. Można wskazać kilka nur-
tów teoretycznych zajmujących się tym problemem w różny sposób, takich jak: 
psychodynamiczny, fenomenologiczny, cechowy, biologiczny, behawioralny, po-
znawczy, społeczno-poznawczy czy poznawczo-informacyjny. Należy jednak pod-
kreślić, że kompletna teoria osobowości powinna zawierać i opisywać 5 obszarów 
(Pervin i John, 2002, s. 6):
• strukturę, czyli opis podstawowych elementów składowych osobowości,
• dynamikę, czyli dynamiczne aspekty osobowości z  uwzględnieniem moty-

wów działania,
• wzrastanie i rozwój, czyli opis procesu tworzenia się osobowości, 
• psychopatologię, czyli opis zaburzeń powstających w obszarze osobowości,
• zmianę, czyli opis tego, jak ludzie zmieniają się w czasie bądź dlaczego są na 

zmiany odporni.
Najbardziej popularnym nurtem badania osobowości jest nurt cechowy, który 

traktuje ją jako zbiór cech. W tym ujęciu cechy są rozumiane jako „ogólne i osobi-
ste tendencje determinujące – spójne i stałe sposoby przystosowania się jednostki 
do jej otoczenia” (Pervin i  John, 2002, s. 236). Pozwala ono na określenie oso-
bowości ze względu na zespół cech, jakimi charakteryzuje się dana osoba. Pod-
stawowym narzędziem badawczym jest w tym wypadku kwestionariusz i analiza 
czynnikowa. Zastrzeżenia odnośnie do tego, czy podejście cechowe jest rzeczywi-
ście całościową teorią osobowości, dotyczą zakresu mierzonych cech, ponieważ 
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poddaje się analizie wyłącznie te z nich, które deklaruje osoba, natomiast nie ana-
lizuje się czynników nieświadomych oraz sposobu zorganizowania badanych cech. 

W nurcie cechowym mieści się Pięcioczynnikowy model osobowości (PMO), 
który ma swoje korzenie już w latach 30. XX wieku w badaniach Th urstone’a. Roz-
wijał się w kolejnych okresach, a jego szczególna popularność przypadła na lata 70. 
i 80. XX wieku. W jego ramach wyróżnia się trzy podejścia: leksykalne, oparte na 
swobodnych opisach oraz kwestionariuszowe. Do tej ostatniej kategorii zalicza się 
Pięcioczynnikową teorię osobowości (PTO) Costy i McCrae (Siuta, 2009, s. 9-15). 
Została ona zaprezentowana po raz pierwszy w 1992 r. Zgodnie z nią na osobo-
wość człowieka składają się trzy centralne (prostokąty) i trzy peryferyjne (owale) 
komponenty, co przedstawia schemat (ryc. 1).

Podstawy 
biologiczne

Podstawowe 
tendencje

Neurotyczność
Ekstrawertyczność
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Ugodowość
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Rycina 1. Schemat osobowości według PTO. Strzałki oznaczają procesy dynamiczne 
(oddziaływania przyczynowe). Źródło: Siuta, 2009, s. 16.

PTO ma raczej charakter empiryczny niż teoretyczny. Dokonuje się w  nim 
pewnego uporządkowania dotyczącego różnic indywidualnych, dziedziczności 
cech i biologicznych podstaw osobowości. Stanowi raczej punkt wyjścia do sfor-
malizowanych badań psychometrycznych. Elementy te można uznać za zalety 
PTO. Jednocześnie można wskazać kilka wad tej teorii. Sprowadza ona bowiem 
osobowość do uogólnionego zbioru cech, w którym pomija się indywidualność 
jednostki i zmienność jej zachowań pod wpływem czynników sytuacyjnych. Po-
nadto ujęcie osobowości w  sposób statyczny uniemożliwia analizę zmian, jakie 
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mogą zachodzić w tym obszarze w ciągu całego życia. Krytycznie do PTO odno-
sił się także Eysenck, który stwierdził, że ugodowość i sumienność jako wymiary 
osobowości ujemnie korelują z wyróżnionym przez niego psychotyzmem, a zatem 
możliwe byłoby ich zredukowanie (Siuta, 2009, s. 23-24). 

W ramach PTO powstało szereg modyfi kacji kwestionariuszy pozwalających 
określić siłę występowania wszystkich pięciu czynników (por. Klinkosz i  Iskra, 
2007). Jednym z częściej stosowanych jest NEO-PI-R, który jest zestandaryzowa-
nym testem opartym na Pięcioczynnikowej teorii osobowości. Złożony jest z 240 
stwierdzeń, które umożliwiają pomiar pięciu czynników: neurotyczność, ekstra-
wersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność oraz sześciu skład-
ników w ramach każdego z wymienionych czynników. W ramach czynnika neuro-
tyczność są to: lęk, agresywna wrogość, depresyjność, nadmierny samokrytycyzm, 
impulsywność i  nadwrażliwość. W  ramach czynnika ekstrawertyczności są to: 
serdeczność, towarzyskość, asertywność, aktywność, poszukiwanie doznań i emo-
cje pozytywne. W ramach czynnika otwartości na doświadczenia są to: wyobraź-
nia, estetyka, uczucia, działania, idee i wartości. W ramach czynnika ugodowości 
są to: zaufanie, prostolinijność, altruizm, ustępliwość, skromność i skłonność do 
rozczulania się. Natomiast w ramach czynnika sumienności są to: kompetencja, 
skłonność do porządku, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, samodyscyplina 
i rozwaga (Siuta, 2009a, s. 5-6, 82-83). Z punktu widzenia podjętego tematu klu-
czowym czynnikiem może okazać się sumienność, a w jej ramach samodyscyplina. 
Test ten wydaje się dobrym narzędziem ze względu na kompleksowe ujęcie opisu 
osobowości oraz to, że pozwala zmierzyć osobowość normalną, w przeciwieństwie 
np. do kwestionariusza MMPI, który służy raczej do określenia zaburzeń. Pozosta-
łe narzędzia związane z PMO, tj. NEO-FFI czy PEN, są z kolei mniej rozbudowane 
i mniej dokładne. Liczne inne narzędzia kwestionariuszowe obejmują tylko wy-
brane obszary osobowości.

Osobowość inwestora w świetle istniejących opracowań

Jako jeden z przykładów klasyfi kowania inwestorów według cech ich osobowo-
ści można przedstawić podejście D. Niedermana, który w swojej książce Wizjone-
rzy, sceptycy, łowcy okazji… Profi le psychologiczne inwestorów giełdowych wyróżnił 
następujące typy inwestorów (Niederman, 2000, s. 19-92): 
• Łowca okazji, czyli osoba poszukująca wyprzedaży, promocji, szczególnych 

okazji do zakupu. Łowca okazji chce kupować aktywa po możliwie najniż-
szej cenie, jeżeli cena normalna jest znacznie wyższa lub jeśli istnieje praw-
dopodobieństwo jej wzrostu w przyszłości. Jest elastyczny względem sytuacji 
na rynku. Cechujące go umiłowanie ładu i porządku w procesie gromadzenia 
danych o rynku i przeprowadzanych transakcjach utrzymuje go w przekona-
niu o tym, że cały czas ma wszystko pod kontrolą.
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• Wizjoner, który poszukuje nowości, wyjątkowych sposobów inwestowania. 
Kieruje się różnymi czynnikami oceny sytuacji, niekoniecznie wymiernymi, 
ale brak mu umiejętności koncentracji na sprawach innych niż cel działania. 
Jest otwarty na nowe koncepcje, ale w stosunku do tych przez siebie wybra-
nych cechuje się nadmierną chęcią kontrolowania przedmiotu inwestycji.

• Kontrarianin, który cechuje się zachowaniami przeciwnymi do rynko-
wych, chęcią bycia innym niż wszyscy, niechęcią do naśladownictwa i upo-
rem. Osiąga satysfakcję z  podejmowania działań zapobiegawczych, zanim 
inni zorientują się o konieczności ich podjęcia. Odczuwa natomiast wyraźną 
niechęć do działania w grupie, niezadowolenie, kiedy inni osiągają podobne 
efekty. Podatny jest na ryzyko przecenienia sytuacji.

• Sentymentalista, czyli osoba niechętna zmianom, tradycjonalista, który 
postrzega nowości jako zjawiska nieetyczne. Odczuwa silny związek emocjo-
nalny z przedmiotem inwestycji i dlatego jest względem niego bardzo lojalny, 
ma ogromny opór, aby się go pozbyć.

• Sceptyk, który cechuje się pesymizmem względem inwestowania, ponieważ 
negatywne uczucia z porażek odbiera jako znacznie silniejsze niż pozytywne 
wynikające z  sukcesów. Jest perfekcjonistą w  ocenie przedmiotu inwesty-
cji i dlatego bardzo trudno jest mu znaleźć inwestycję, która spełniłaby jego 
wymagania.

• Trader, którego celem jest osiągnięcie krótkoterminowych zysków. Nie potrafi 
powstrzymać się przed dokonywaniem transakcji, przez co może się nawet 
uzależnić od rynku. Stałe kontrolowanie sytuacji na rynku (między innymi 
poprzez lekturę prasy fachowej) sprzyja jego pewności siebie i  podejmowa-
nych decyzji.

• Poszukiwacz przygód jest osobą, która może posiadać pewne cechy hazar-
dzisty, ponieważ cechuje go duża skłonność do podejmowania ryzyka. Bywa 
nawet tak, że środki, jakimi dysponuje poszukiwacz przygód, nie są wynikiem 
jego pracy, lecz wygranej, spadku lub darowizny, co sprawia, że inwestor nie 
czuje się w pełni ich właścicielem. Może to z jednej strony powodować poczu-
cie winy, a z drugiej zachłanność w inwestowaniu.
Zestawiając typy inwestorów z rodzajami inwestycji, można przewidywać, że 

będą się oni interesowali określonymi rodzajami aktywów, co przedstawiono w ta-
beli 1.
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Tabela 1. Typy inwestorów indywidualnych oraz ich inwestycji według D. Niedermana

Poszukiwacz okazji Inwestowanie wg wartości

Wizjoner Spółki wzrostowe

Kontrarianin Spółki przezwyciężające kryzys

Sentymentalista Stare dobre firmy

Sceptyk Inwestycje z pewnym zyskiem

Trader Okazje krótkoterminowe

Poszukiwacz przygód Inwestycje spekulacyjne

Źródło: D. Niederman, Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji… Profi le psychologiczne inwestorów giełdowych, WIG 
Press Warszawa 2000, s. 93.

Inny sposób klasyfi kowania inwestorów odnosi się do technik przeprowadza-
nia przez nich transakcji giełdowych, które są pochodną umiejętności, skłonności 
do podejmowania ryzyka i stopnia racjonalności podejmowanych decyzji. Według 
tej klasyfi kacji wyróżnia się (Dziawgo, 2004, s. 49):
• byki, które stawiają na wzrost kursów i kupują akcje, przewidując zwyżkę ich 

kursu,
• niedźwiedzie, które wyczuwają spadek kursów i  przystępują do sprzedaży 

przed tą zniżką,
• lwy, które posiadają duży kapitał, przeprowadzają dokładne analizy spółek, 

często inwestują grupowo, dzięki czemu ponoszą mniejsze ryzyko nietrafnych 
decyzji,

• hieny, czyli drobni inwestorzy gromadzący się wokół lwów i podążający ich 
śladem,

• żółwie, czyli osoby o bardzo dużym kapitale, który inwestują długookresowo 
i samotnie, wolno reagują na zmiany rynkowe, ponieważ ponowne zaangażo-
wanie dużego kapitału wymaga czasu i dokładnych analiz,

• wilki, czyli osoby młode, dynamiczne, doświadczeni profesjonaliści, o dużej 
skłonności do podejmowania ryzyka, posiadające znaczne kapitały,

• owce, które są niezaradne, reagują stadnie, podążając za innymi w sposób nie-
zbyt przemyślany,

• leszcze, czyli nowicjusze, którzy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania 
giełdy.
Przedstawione typy osobowości inwestorów nie zostały opracowane w oparciu 

o uznane teorie osobowości, lecz na podstawie zachowań, jakie generują poszcze-
gólne osoby. Podejście ma raczej behawioralny charakter i polega na grupowaniu 
osób według ich skłonności do podejmowania określonych typów zachowań. Nie-
stety, w obu przedstawionych typologiach osobowości inwestora w literaturze brak 
jest rzetelnego opisu metodologii, według której zostały one sporządzone. Należy 
zatem uznać, że nie mają one w  istocie charakteru naukowego. Stanowią próbę 
sklasyfi kowania poszczególnych zachowań i nadania im nazw, które służą raczej 
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osiągnięciu celu komercyjnego niż poprawności metodologicznej. Podejście takie 
znacznie upraszcza rzeczywistość, tworząc kilka schematów zachowań. Nie ma 
w nich miejsca na odstępstwa czy kombinacje różnych wariantów. Brak jest także 
uwzględnienia okoliczności, w jakich dane zachowanie jest podejmowane, a prze-
cież czasami ludzie w sposób celowy, dla odmiany postępują inaczej niż zwykle. 
Takich wariantów nie uwzględniają przedstawione typologie. 

Podobne podejście, ale bardziej usystematyzowane metodologicznie, zapre-
zentowali Bailard, Biehl i Kaiser (1986), którzy dokonali klasyfi kacji inwestorów 
ze względu na poziom ich świadomości oraz sposób działania. Świadomość od-
nosi się do tego, jak bardzo inwestor dba o kierunek podejmowanych działań czy 
decyzji, a sposób działania dotyczy tego, jak metodyczny jest inwestor, jak mocno 
analitycznie lub intuicyjnie działa. Ze względu na te dwa kryteria wyróżnili oni 
5  typów osobowości inwestorów: indywidualistów, poszukiwaczy przygód, cele-
brytów, strażników i uczciwych, co przedstawia schemat (ryc. 2).

Pewny siebie

Obawiający się 

Ostrożny Impulsywny

Indywidualista 
Poszukiwacz 

przygód

Strażnik Celebryta 

Uczciwy 

Rycina 2. Typologia inwestorów według Bailarda, Biehla i Kaisera (1986).

Na podstawie badania Mittala i Vyas (2008) wyróżniono 4 typy inwestorów: 
przypadkowych, specjalistów, poinformowanych i ostrożnych. Dokonano tego na 
podstawie kwestionariusza składającego się z trzech części. Pierwsza zawierała py-
tania służące identyfi kacji osobowości inwestorów, druga – ocenie stopnia toleran-
cji ryzyka, a trzecia – określeniu charakterystyki demografi cznej badanych. Bada-
nie to wykazało, że osoby reprezentujące różne typy osobowości wykazują różną 
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skłonność w zakresie wyboru przedmiotu inwestycji. Akcje były raczej wybierane 
przez poinformowanych, a nieruchomości i depozyty przez ostrożnych.

W nurcie tym mieści się również badanie Vermy (2008), które dotyczyło tego, 
czy wybór inwestycji zależy od płci, wieku, dochodu, wykształcenia, zawodu 
i osobowości. W badaniu wykorzystano kwestionariusz składający się z pytań za-
mkniętych, a osobowość mierzona była ze względu na skłonność do podejmowa-
nia ryzyka. Wyróżniono 5 typów inwestorów: konserwatywnych, umiarkowanie 
konserwatywnych, powściągliwych, umiarkowanie agresywnych i  agresywnych. 
Wyniki badania pokazały, że osoby reprezentujące trzy pierwsze typy preferują 
bezpieczne formy inwestowania, podczas gdy osoby agresywne i  umiarkowanie 
agresywne wolą te mniej bezpieczne, takie jak akcje, derywaty, fundusze inwesty-
cyjne czy nieruchomości.

W  dalszej części opracowania przedstawione zostało jednak inne podejście, 
które bazuje na zestandaryzowanym kwestionariuszu osobowości, w ramach któ-
rego można określić zespół cech, jakie posiada osoba i traktując go jako pierwot-
ny względem zachowania, określić, jakie efekty osiągnie dana osoba na rynku 
fi nansowym. W takim nurcie mieści się między innymi badanie Mayfi elda, Per-
due i Wootena (2008), w którym testowano związek między krótko- (obecnymi) 
i długookresowymi (przyszłymi) planami inwestycyjnymi a cechami osobowości 
z  Pięcioczynnikowego modelu osobowości. Badanie to wykazało, że osoby bar-
dziej ekstrawertywne mają skłonność do angażowania się raczej w inwestycje krót-
koterminowe, podczas gdy osoby o wyższym poziomie neurotyzmu unikają tego. 
Osoby niechętne podejmowaniu ryzyka nie angażują się w  inwestycje długoter-
minowe. Osoby bardziej otwarte na doświadczenia wykazują z kolei skłonność do 
inwestowania długookresowego. Ugodowość nie wywoływała żadnego efektu. Na-
leży podkreślić, że badanie to ukazuje wyłącznie deklarowane intencje badanych 
względem inwestowania, a  nie fakt jego podejmowania. Wykorzystano w  nim 
kwestionariusz NEO-FFI, skalę do pomiaru awersji do ryzyka oraz skonstruowa-
ną specjalnie do badania skalę do pomiaru możliwych, potencjalnych zachowań 
w zakresie inwestycji i fi nansów osobistych.

Mueller (2007), powołując się na badania Fenton-O’Creevy’ego i  jego współ-
pracowników, pokazuje współzależność między efektami rynkowymi osób zawo-
dowo zajmujących się obrotem giełdowym a ich cechami osobowości. Zależność 
ta dotyczy stabilności emocjonalnej, otwartości na doświadczenia oraz introwersji, 
natomiast nie występuje w odniesieniu do ugodowości i sumienności. W badaniu 
tym stwierdzono, że stabilność emocjonalna związana jest z umiejętnością radze-
nia sobie ze stresem, nieuniknionym podczas operowania pieniędzmi na giełdzie. 
Wymaga to także pewnej umiejętności adaptacji do zmiennych warunków otocze-
nia, za co odpowiada otwartość na doświadczenia. Z kolei introwersja związana 
jest z umiejętnością rozważania różnych możliwości wyboru i decydowania, która 
z nich jest najlepsza. 

Badania Xiao i Wang (2009) pokazały z kolei, że osobowość wpływa na od-
czucia związane z  efektami inwestycji. Osoby z  wyższymi wynikami na skali 
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neurotyczności doświadczały silniejszego uczucia żalu, gdy okazywało się, że ich 
decyzje inwestycyjne są błędne. Ustalono także, że osoby pesymistyczne i uzysku-
jące jednocześnie wysokie wyniki na skali neurotyzmu są mniej chętne do podej-
mowania inwestycji, podczas gdy osoby optymistyczne i neutralne również z wy-
sokimi wynikami na skali neurotyzmu są bardziej skłonne do inwestowania niż te, 
które miały niskie wyniki. Pomiar dokonany został przy pomocy kwestionariusza 
NEO-FFI oraz specjalnie skonstruowanego kwestionariusza, służącego zbadaniu 
skłonności do podejmowania inwestycji oraz siły żalu w przypadku porażki.

Z kolei w badaniu Chitry i Sreedevi (2011) analiza osobowości została prze-
prowadzona według siedmiu cech: stabilności emocjonalnej, ekstrawersji, ryzyka, 
zwrotu, ugodowości, sumienności i sposobu uzasadniania. Wykazano, że czynniki 
te mają wpływ zarówno na podejmowanie inwestycji, jak i metodę ich dokonywa-
nia. Analizowane czynniki zostały częściowo zaczerpnięte z Pięcioczynnikowego 
modelu osobowości, a częściowo wprowadzone przez autorów i zinterpretowane 
w kontekście aktywności inwestycyjnej. Oznaczają one:
• stabilność emocjonalna – opisuje, czy osoba jest emocjonalnie zrównoważona 

w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnych, a na przeciwnych biegunach 
skali znajdują się inwestorzy racjonalni i emocjonalni;

• ekstrawersja – opisuje śmiałość społeczną, a na przeciwnych biegunach skali 
znajdują się ekstrawertyk jako inwestor, który jest asertywny i lubi pracować 
z ludźmi, oraz introwertyk, który jest nieśmiały i preferuje być sam;

• ryzyko – dotyczy zdolności do podejmowania ryzyka, a na przeciwnych bie-
gunach znajdują się miłośnik ryzyka i przeciwnik ryzyka;

• zwrot – odnosi się do oczekiwań inwestora względem podejmowanych przez 
niego działań, a  na przeciwnych biegunach znajdują się inwestorzy bar-
dziej ekonomiczni, którzy mają duże oczekiwania co do zysków przy niskim 
ryzyku, oraz ekonomiczni, którzy oczekują umiarkowanych zysków;

• ugodowość – określa, w jaki sposób inwestor reaguje na informacje dotyczące 
obiektu inwestycji, a na przeciwnych biegunach znajdują się inwestorzy scep-
tyczni i ufni;

• sumienność – jest interpretowana jako możliwości poznawcze inwestora 
w  trakcie podejmowania decyzji, a na skrajnych punktach skali są inwesto-
rzy etyczni, którzy dokonują analizy w kontekście dobra i zła, oraz inwestorzy 
praktyczni, którzy kierują się wiedzą;

• sposób uzasadniania – odnosi się do podstawy, wedle której inwestor podej-
muje swoje decyzje, a na przeciwnych biegunach są inwestorzy abstrakcyjni 
i konkretni.
Z przeprowadzonej przez autorów analizy wynika, że w odniesieniu do akcji naj-

lepszymi predyktorami są stabilność emocjonalna, zwrot i ekstrawersja. Podobnie 
w odniesieniu do derywatów, ale dodatkowo – sumienność i ryzyko. W przypadku 
obrotu towarowego są to sumienność, stabilność emocjonalna i ekstrawersja.

Natomiast według badania Cerduccego i  Wong (1998) osoby o  typie oso-
bowości A  są bardziej chętne do podejmowania wyższego ryzyka w  obszarach 
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fi nansowych, co może mieć związek z tym, że osoby te wykazują zazwyczaj wyższe 
dochody niż osoby o osobowości typu B. 

Problem badawczy

Podsumowując wyniki dotychczas przeprowadzonych badań w  obszarze za-
chowań inwestycyjnych, można stwierdzić, że istnieją wyraźne dowody na to, że 
między osobowością inwestorów a  podejmowanymi przez nich działaniami in-
westycyjnymi występują współzależności. W przypadku większości badań pomiar 
ten został jednak dokonany na poziomie głównych czynników osobowości, a za-
tem rodzi się pytanie, które konkretnie składniki osobowości są za to odpowie-
dzialne. Ponadto część badań nie odnosiła się do wyników inwestycji, a skłonności 
do ich podejmowania określanej na poziomie deklaratywnym, która nie zawsze 
idzie w  parze z  faktycznymi zachowaniami. Biorąc pod uwagę oba te elementy, 
podstawowym pytaniem postawionym przed realizacją opisywanego badania było 
to, czy istnieje związek między poszczególnymi składnikami osobowości człowie-
ka a efektami podejmowanych przez niego inwestycji.

Metoda

Osoby badane
W badaniu uczestniczyło 115 osób podzielonych na grupy 3-6-osobowe. Przy 

doborze osób badanych przyjęto założenie, że muszą one posiadać przygotowa-
nie ekonomiczne ze względu na niezbędną podczas dalszej gry umiejętność po-
sługiwania się językiem ekonomicznym i  sporządzania zestawień fi nansowych. 
Ponadto wydaje się, że osoby z  przygotowaniem ekonomicznym powinny mieć 
pewne predyspozycje do generowania dodatnich efektów inwestycji wynikające 
m.in. z  przekonania o  racjonalności własnych działań oraz kompetencji popar-
tych wiedzą z tego zakresu. Dlatego uczestnikami badania byli studenci kierunków 
ekonomia, zarządzanie oraz fi nanse i rachunkowość. W badaniu wzięło udział 81 
kobiet (70%) oraz 34 mężczyzn (30%). Średni wiek osób badanych wynosił 24 lata 
(SD = 4,07). 

Procedura badań
Do pomiaru cech osobowości został użyty kwestionariusz NEO-PI-R Co-

sty i McCrae (Siuta, 2009). Do pomiaru efektów inwestowania wykorzystano grę 
Cashfl ow opracowaną przez Roberta Kiyosaki’ego (Cashfl ow, 2001). Badanie było 
rozłożone w  czasie i  trwało od listopada 2010 do stycznia 2012 roku w  dwóch 
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etapach: pierwszy realizowany w okresie od listopada 2010 do stycznia 2011 roku 
oraz drugi – od listopada 2011 do stycznia 2012 roku.

Pierwszy etap badania polegał na skierowaniu do uczestników prośby o wypeł-
nienie kwestionariuszy osobowości, natomiast drugi – na udziale w grze. W ba-
daniu zastosowano procedurę maskowania polegającą na sugerowaniu braku 
związku między testem a grą w celu uniknięcia zachowań autoprezentacyjnych. 
Ujawnienie prawdziwego celu badania nastąpiło po zakończeniu cyklu spotkań 
z grupami. Czas gry był celowo ograniczony do 1,5 godziny ze względu na chęć 
określenia zachowań początkujących inwestorów i ograniczenie wpływu procesu 
uczenia się, który jest tym większy, im dłuższy czas gry. Wydłużanie czasu gry 
sprzyjałoby także nabywaniu doświadczenia, zwiększaniu się poczucia pewności 
siebie i złudzenia kontroli (Zielonka, 2004, s. 345-347).

Wyniki

Wyniki uzyskane w badaniu można podzielić na kilka grup. Pierwsza z nich to 
średnie wartości uzyskane przez osoby badane. Średnia wartość zgromadzonych 
na koniec gry inwestycji wyniosła około 7612 jednostek pieniężnych (j.p.). Roz-
rzut wartości jest duży, ponieważ najniższa wartość wyniosła 0 j.p., a maksymalna 
75 000 j.p. Fakt, że badani osiągali tak różne efekty inwestycji, stanowi wstępne 
potwierdzenie tego, że jest to zjawisko bardzo indywidualne, ponieważ warunki 
wyjściowe były dla wszystkich graczy na zbliżonym poziomie. Może to stanowić 
wstępną podstawę do stwierdzenia, że to cechy osobowości decydują o skali gro-
madzonych zasobów. 

Ponieważ inwestycje dokonywane w ramach gry mogły dotyczyć różnych akty-
wów, ich szczegółowe wartości średnie przedstawiały się na koniec gry następująco:
• średnia wartość posiadanych akcji, jednostek uczestnictwa i  certyfikatów 

depozytowych 2094,57 j.p.,
• średnia wartość inwestycji w nieruchomości 4295,65 j.p.,
• średnia wartość inwestycji w prowadzenie własnego biznesu 1017,39 j.p.,
• średnia wartość inwestycji w monety szlachetne 160,87 j.p.,
• średnia wartość zainwestowana w udzielone pożyczki 43,48 j.p.

Druga grupa wyników to wskaźniki korelacji występujące między wartością 
sumy inwestycji a  poszczególnymi składnikami osobowości, co przedstawiono 
w tabeli 2. 
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Tabela 2. Współczynniki korelacji r Pearsona między sumą inwestycji a poszczególnymi składnikami 
osobowości

Składniki osobowości r Składniki osobowości r

Lęk -0,04 Nadmierny samokrytycyzm -0,07

Serdeczność -0,13 Aktywność 0,11

Wyobraźnia 0,24* Działania 0,15

Zaufanie -0,02 Ustępliwość -0,15

Kompetencja -0,04 Dążenie do osiągnięć -0,05

Agresywna wrogość 0,20* Impulsywność 0,08

Towarzyskość 0,00 Poszukiwanie doznań 0,11

Estetyka 0,01 Idee 0,26*

Prostolinijność -0,23* Skromność -0,25*

Skłonność do porządku -0,11 Samodyscyplina -0,23*

Depresyjność -0,03 Nadwrażliwość -0,09

Asertywność 0,10 Emocje pozytywne 0,01

Uczucia -0,04 Wartości 0,14

Altruizm -0,26* Skłonność do rozczulania się -0,08

Obowiązkowość -0,16 Rozwaga -0,14

* p < 0,05. Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Współczynniki korelacji r Pearsona między sumą inwestycji a poszczególnymi czynnikami 
osobowości

Czynniki osobowości r

Neurotyczność -0,01

Ekstrawersja 0,06

Otwartość na doświadczenia 0,21*

Ugodowość -0,25*

Sumienność -0,17

* p < 0,05. Źródło: opracowanie własne

Analizując składniki istotnie statystycznie korelujące z sumą zgromadzonych 
inwestycji, można zauważyć, że dwa spośród tych, które korelują dodatnio, sta-
nowią element otwartości na doświadczenia (idee i wyobraźnia), a jeden – neu-
rotyczności (agresywna wrogość). Z kolei trzy z czynników korelujących ujemnie 
dotyczą ugodowości, a jeden – sumienności (samodyscyplina). Należy jednak za-
znaczyć, że choć uzyskane wskaźniki korelacji są istotne statystycznie, to ich war-
tości są na niskim poziomie, a zatem istniejący związek jest słaby, co oznacza, że 
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zachowania inwestycyjne są tylko częściowo uzależnione od cech osobowości in-
westorów oraz są warunkowane także przez inne czynniki nieuwzględnione w opi-
sywanym badaniu. 

Wyobraźnia jako składnik odpowiedzialny za umiejętność tworzenia we-
wnętrznego, interesującego świata i  otwartość na fantazjowanie, w  odniesieniu 
do inwestowania może dotyczyć wewnętrznej projekcji pozytywnych efektów tej 
aktywności, która następnie przekłada się skutecznie na osiągane wyniki, co po-
twierdza dodatnia wartość współczynnika korelacji (r = 0,24). Idee odnoszą się 
do ciekawości intelektualnej, która ujawnia się poprzez otwartość umysłu i chęć 
rozważań nad nowymi, niekonwencjonalnymi koncepcjami. W przypadku inwe-
stowania może się to wiązać ze skłonnością do angażowania się w nowe, dotych-
czas nieznane obszary działania. Dodatnia, choć niska wartość współczynnika ko-
relacji (r = 0,26) w  tym przypadku może oznaczać, że osoby uzyskujące lepsze 
efekty fi nansowe mają skłonność do większego angażowania się w podejmowane 
przedsięwzięcia, a takim właśnie była sytuacja gry inwestycyjnej. Składniki te do-
tyczą otwartości na doświadczenia, której pozytywny związek z efektami inwesto-
wania można tłumaczyć chęcią odczuwania dodatkowych emocji. W kontekście 
przeprowadzonego badania wynik ten może odnosić się raczej do samej gry jako 
czegoś nowego i emocjonującego. Lepsze efekty uzyskały bowiem osoby, które nie 
obawiały się nieznanej sytuacji i elastycznie podeszły do postawionego przed nimi 
zadania.

Agresywna wrogość oznacza z kolei tendencję do doświadczania gniewu i fru-
stracji. W kontekście inwestowania i jego efektów może się to wiązać z chęcią osią-
gania szybkich, pozytywnych wyników, a w razie zagrożenia realizacji tego celu 
może to skutkować gniewem i  złością, która wcale nie musi być uzewnętrznia-
na. Może mieć bowiem wyłącznie wewnętrzny charakter i być skierowana do sa-
mego siebie. Osoby odczuwające taką wewnętrzną presję mają silne nastawienie 
na wyniki i przez to mogą podejmować działania ryzykowne, ale w konsekwen-
cji przynoszące korzystne efekty, co potwierdza uzyskany współczynnik korelacji 
(r = 0,20). 

Trzy kolejne składniki związane są z ugodowością. Prostolinijność jako cecha, 
która związana jest ze szczerością i prostodusznością, w odniesieniu do analizowa-
nej sytuacji oznacza, że osoby, które osiągały dobre efekty w inwestowaniu, osią-
gały niskie wyniki na skali prostolinijności, czyli wykazywały tendencję do mani-
pulowania innymi, przebiegłości i oszukiwania, starając się wykorzystać naiwność 
innych do własnych celów (r = -0,23). Altruizm związany jest z chęcią niesienia 
pomocy innym. Niskie wyniki oznaczają większą koncentrację na sobie i mniejszą 
chęć angażowania się w cudze problemy. Te osoby osiągały w grze wyższe wyni-
ki dotyczące wartości posiadanych inwestycji (r = -0,26). Skromność z  kolei to 
unikanie rozgłosu, co niekoniecznie musi iść w parze z niską samooceną. Oso-
by o niskich wynikach na skali skromności uważają się za nadzwyczajne i mogą 
być postrzegane przez otoczenie jako zarozumiałe i aroganckie. Również ten typ 
osób uzyskiwał lepsze efekty w  zakresie podejmowanych inwestycji (r  =  -0,25). 
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Ugodowość jako jeden z  głównych czynników osobowości wiąże się ujemnie 
z egoizmem, który zdaje się być oczywistym elementem inwestowania. Dobry in-
westor nie skupia się raczej na dobru i korzyściach innych, lecz swoich własnych, 
co potwierdzają uzyskane wskaźniki.

Ostatni ze składników – samodyscyplina – oznacza umiejętność rozpoczyna-
nia zadań i doprowadzania ich do końca pomimo przeszkód. Niskie wyniki dla 
tego składnika dotyczą osób, które długo zwlekają z rozpoczęciem zadania, łatwo 
się zniechęcają i szybko rezygnują. Jest to mocno powiązane z poziomem motywa-
cji, która w tym przypadku jest niska. Osoby takie uzyskiwały lepsze wyniki reali-
zowanych inwestycji (r = -0,23). Jako składnik sumienności rozumianej jako wola 
osiągnięć, wiąże się z umiejętnością planowania, organizowania i wykonywania 
zadań, które wydają się konieczne w podejmowaniu inwestycji. Może to skutko-
wać nadmierną skrupulatnością oraz kompulsywnym dbaniem o ład i porządek. 
To prowadzi do pewnej sztywności myślenia, skutkującej obawą przed wyjściem 
poza utarte schematy działania.

Uogólniając przedstawione rozważania, można stwierdzić, że z lepszymi efek-
tami inwestowania raczej pozytywnie wiążą się składniki neurotyczności i otwar-
tości na doświadczenia, natomiast negatywnie – ugodowości i sumienności. Jed-
nak na poziomie istotnym statystycznie głównymi czynnikami odpowiedzialnymi 
za efekty inwestycyjne okazują się otwartość na doświadczenia i ugodowość. Neu-
rotyczność i  sumienność, mimo że pojedyncze ich składniki istotnie korelują 
z efektami inwestowania, jako główne czynniki nie współwystępują na poziomie 
istotnym statystycznie. Natomiast ekstrawersja na żadnym poziomie nie wykazuje 
związku z efektami inwestycji, co pokazuje tabela 3. 

Trzecia grupa wyników dotyczyła porównań międzygrupowych, które w tym 
przypadku zostały przeprowadzone ze względu na płeć oraz sytuację fi nansową na 
początku gry. Okazało się, że efekty inwestycji nie zależą od płci, ponieważ różnice 
w efektach inwestowania między kobietami i mężczyznami były statystycznie nie-
istotne (U = 1180,50, p = n.i.). Sytuację tę przedstawiono na rycinie 3.
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Rycina 3. Różnice międzygrupowe w skali efektów inwestycji ze względu na płeć. Źródło: opracowanie własne.

Drugi aspekt porównań został dokonany w oparciu o sytuację fi nansową graczy 
na wejściu. Ich podział na biednych i bogatych był czysto losowy. Na początku gry 
każdy z nich losował jedną z kart, na których opisana była osoba, jaką reprezento-
wał. Najważniejszym elementem wpływającym na dalszy przebieg gry był zawód 
oraz przypisany mu poziom miesięcznych środków do dyspozycji. Ze względu na 
ten czynnik uczestnicy zostali podzieleni na biednych (o miesięcznym przepływie 
do 1,120 j.p.) i bogatych (o miesięcznym przepływie powyżej 1,670 j.p.). Okazało 
się, że również ten czynnik nie różnicował graczy na poziomie istotnym statystycz-
nie (U = 1444,50; p = n.i.), co przedstawia rycina 4. 
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Wykr. ramka-wąsy względem grup
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Rycina 4. Różnice międzygrupowe w skali efektów inwestycji ze względu na poziom zamożności.
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Główna hipoteza badawcza potwierdziła się, co oznacza, że istnieje związek 
między cechami osobowości a skalą efektów związanych z inwestowaniem. Uzy-
skane wyniki pokazują, że właściwie bez względu na sytuację początkową każdy 
inwestor może liczyć na pozytywne wyniki. Spośród przeanalizowanych aspektów 
właściwie tylko czynniki osobowościowe różnicowały inwestorów, choć siła związ-
ku poszczególnych cech z wartością gromadzonych inwestycji była niewielka. Nie 
obala to stwierdzenia, że oprócz osobowości na zachowania ludzkie mogą wpły-
wać także czynniki sytuacyjne oraz to, że ludzie nie są konsekwentni i  czasami 
zachowują się inaczej pomimo takich samych okoliczności (Zimbardo, Johnson 
i McCann, 2010, s. 94-95). Jednakże wykazanie, że osobowość jest predyktorem 
zachowań związanych z  inwestowaniem, jest dość cenne, ponieważ osobowość 
jest względnie stałym elementem ludzkiego funkcjonowania, w przeciwieństwie 
do różnych sytuacji, których wystąpienie jest często trudne do przewidzenia.
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Dodatkowo należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki nie zostały osiągnię-
te w  warunkach naturalnych. Nawet najbardziej realistyczna gra jest nadal tyl-
ko grą i obserwowane podczas niej zachowania nie do końca mogą być utożsa-
miane z  prawdziwymi. W  szczególności odnosi się to do sposobu postrzegania 
środków fi nansowych. Wydaje się (i znalazło to potwierdzenie w werbalnych opi-
niach uczestników badania), że w odniesieniu do pieniędzy pochodzących z gry 
może występować większa skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych 
i mniejsze przywiązanie do posiadanych środków. Jest to efekt zbliżony do tzw. 
mechanizmu na koszt fi rmy obserwowanego na przykładzie hazardzistów, którzy 
grając za wygrane pieniądze, mają poczucie, że grają na koszt kasyna, a nie swój 
(Zielonka, 2004, s. 103-104).

Kolejnym czynnikiem, który mógł modyfi kować uzyskane wyniki, było to, że 
osoby grające ze sobą znały się. Czasami wiązało się to z tworzeniem grup wspar-
cia, aby uniknąć spowodowania przegranej innej osoby, a czasami przeciwnie – 
wywoływało silne zachowania rywalizacyjne i chęć uniemożliwienia wygranej in-
nej osobie. Uczestnicy badania wskazywali też na zbyt duże znaczenie czynnika 
losowego, sugerując tym samym, że mają poczucie, iż w  rzeczywistości mieliby 
znacznie większą kontrolę nad przebiegiem zdarzeń. Jest to klasyczny przykład 
iluzji kontroli (Zaleśkiewicz, 2003, s. 41). Należy również zaznaczyć, że przepro-
wadzone badanie nie ma charakteru reprezentatywnego ze względu na nielosowy 
dobór próby oraz brak zachowania parytetu płci. Mimo tych ograniczeń, uzyskane 
wyniki mogą posłużyć do lepszego poznania zachowań fi nansowych ludzi w tym 
obszarze zachowań ekonomicznych.

Konfrontując uzyskane wyniki z wynikami przytoczonych badań o podobnym 
charakterze, należy po pierwsze stwierdzić, że wszystkie dotychczas przeprowa-
dzone opierają się na analizie wyłącznie głównych czynników osobowościowych, 
natomiast w opisywanym badaniu sięgnięto głębiej, do szczegółowych składników 
osobowości i dopiero na ich podstawie uogólniono wnioski dla czynników głów-
nych. Związane jest to przede wszystkim z  wykorzystaniem różnych wariantów 
kwestionariusza NEO – w dotychczasowych badaniach był to NEO-FFI, podczas 
gdy w opisywanym badaniu NEO-PI-R. W niektórych badaniach w ogóle przyjęto 
odmienną metodę pomiaru osobowości, dokonując tego w oparciu o opracowane 
specjalnie w tym celu kwestionariusze bądź w oparciu o wybrane kryterium, np. 
skłonność do podejmowania ryzyka. Takie podejście utrudnia porównanie otrzy-
manych wyników. Ponadto część badań odnosiła się wyłącznie do potencjalnych 
zachowań inwestycyjnych, podczas gdy w opisywanym badaniu były to faktyczne 
zachowania, poparte konkretnymi wynikami. 

W ramach różnych badań okazało się, że poszczególne czynniki osobowości 
ujawniają się w różnym stopniu jako odpowiedzialne za zachowania inwestycyj-
ne. Ma to związek przede wszystkim z przyjęciem różnych prób, składających się 
z różnych osób, przy czym w żadnym z badań nie była to próba reprezentatywna 
dla całej społeczności. Dodatkowo badania prowadzone były w różnych częściach 
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świata (Indie, Chiny, Wielka Brytania), co wymaga uwzględnienia nie tylko różnic 
indywidualnych, ale także kulturowych. 

Podsumowując przedstawione rozważania, osobowość niewątpliwie ma zwią-
zek z tym, jak osoba inwestuje i w jakie aktywa. Jednak póki co uzyskiwane wyniki 
nie są jednoznaczne. Jest to wyraźnym sygnałem, że warto byłoby przeprowadzić 
badania w tym zakresie na znacznie szerszą skalę, tym bardziej że wiedza w tym 
zakresie może być bardzo przydatna, w szczególności dla doradców fi nansowych 
oraz samych inwestorów. 
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