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Wstêp
Kwestia rodzaju i stopnia racjonalnoœci podmiotów gospodarczych,
jak¹ przyjmuje siê w rozwa¿aniach, jest jednym z podstawowych problemów ekonomicznych. W obecnym stanie teoria finansów jest zbudowana w ca³oœci na podstawie modelu homo oeconomicus, który charakteryzuje siê pe³n¹ racjonalnoœci¹ metodologiczn¹.
W tym artykule poruszono tematykê wp³ywu przyjêtego modelu
indywidualnej racjonalnoœci na podstawowe charakterystyki inwestycji
podejmowanych na rynku kapita³owym. Celem artyku³u jest zaprezentowanie ogólnego mechanizmu wp³ywu stopnia racjonalnoœci decyzji na
podejmowane przez inwestorów ryzyko inwestycyjne oraz na oczekiwan¹ przez nich stopê zwrotu. Celem pobocznym zaœ jest usystematyzowanie ró¿nych koncepcji racjonalnoœci wystêpuj¹cych w ekonomii, przy
uwzglêdnieniu kryterium efektu dzia³añ inwestorów.

1. Zarys teorii racjonalnoœci selektywnej
Teoria racjonalnoœci selektywnej uwzglêdnia koszty i korzyœci psychiczne, dotycz¹ce ka¿dego dzia³ania jednostki, które – gdy nie umo¿liwia
osi¹gniêcia pe³nej racjonalnoœci – powoduje odczuwanie presji przez tê
jednostkê. Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ inwestowanie na rynku kapita³owym
wi¹¿e siê z odczuwaniem presji oraz jest przedmiotem oceny w kryteriach
racjonalnoœci, podjêto próbê zastosowania analizy Leibensteina do inwestowania na rynku kapita³owym oraz wskazano na skutki przyjêcia za³o¿eñ teorii racjonalnoœci selektywnej w tym obszarze aktywnoœci gospodarczej.
Zgodnie z teori¹ racjonalnoœci selektywnej ka¿dy inwestor, podejmuj¹c decyzjê, uwzglêdnia swoje indywidualne pasma obojêtnoœci. Bê*
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dzie wiêc podejmowaæ takie decyzje inwestycyjne, których poziom racjonalnoœci oraz odczuwana w zwi¹zku z tym presja (uwzglêdniaj¹c poziom
tych zmiennych zarówno dla decyzji swobodnej, jak i norm spo³ecznych
[Kowalski, 2005, s. 58]) bêd¹ maksymalizowa³y osi¹gany przez niego poziom u¿ytecznoœci1. Zak³adaj¹c sta³oœæ preferencji inwestora w danym
czasie potrzebnym na podjêcie decyzji, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ inwestor ten
bêdzie podejmowa³ decyzje charakteryzuj¹ce siê poziomem racjonalnoœci, który znajduje siê w okreœlonym przedziale inercji.
Tak rozumiana inercja jest poziomem przesuniêcia krzywych obojêtnoœci, który nie wp³ywa na reakcjê jednostek, poniewa¿ koszt utraty
u¿ytecznoœci zwi¹zany z dostosowywaniem siê do zaistnia³ych zmian jest
wiêkszy ni¿ potencjalne korzyœci p³yn¹ce z takiego dzia³ania. Inercjê zobrazowaæ mo¿na jako pewien obszar znajduj¹cy siê miêdzy krzywymi
obojêtnoœci, w którym jednostka jest niewra¿liwa na zmiany stopnia racjonalnoœci podejmowanych decyzji oraz poziomu odczuwanej w zwi¹zku
z tym presji. Uwzglêdniaj¹c wy³¹cznie jeden aspekt dzia³añ (swobodne
lub zgodne z normami), nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wprowadzenie inercji do
analizy racjonalnoœci jednostek powoduje, i¿ krzywe obojêtnoœci staj¹ siê
pasmami obojêtnoœci, co na przyk³adzie decyzji swobodnych zosta³o
przedstawione na rysunku 1 2.
Rysunek 1. Inercja zachowañ swobodnych

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Leibenstein, 1988, s. 142].

Uwzglêdniaj¹c zaœ oba aspekty oceny u¿ytecznoœci dzia³ania, nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ obszar inercji jest polem wspólnym dwóch pasm obojêtnoœci
1

Dog³êbn¹ prezentacjê u¿ytych pojêæ zawiera praca Leibensteina [1988].
Symbole U oraz U oznaczaj¹ granice przedstawionego pasma obojêtnoœci, ich przekroczenie bowiem powoduje tak¹ zmianê u¿ytecznoœci odczuwan¹ przez jednostkê, która
sk³ania j¹ do reakcji. Analogiczne znaczenie maj¹ oznaczenia W oraz W na rysunku 2.
2
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– zachowania swobodnego oraz zgodnego z normami, których po³o¿enie
maksymalizuje u¿ytecznoœæ jednostki. Warto podkreœliæ równie¿, ¿e
wprowadzenie do analizy pojêcia inercji pozwala na wyjaœnienie faktu, i¿
w gospodarce czêsto wystêpuj¹ ró¿nego rodzaju sztywnoœci, a mimo
zmian w otoczeniu gospodarczym wiele jednostek zupe³nie nie zmienia
swojego zachowania, tak jakby ¿adne zmiany nie nast¹pi³y. Sytuacjê tak¹
prezentuje rysunek 2.
Rysunek 2. Inercja zachowañ

ród³o: [Leibenstein, 1988, s. 145].

Zgodnie z rysunkiem 2 podmiot, którego preferencje charakteryzuj¹
przedstawione krzywe, bêdzie d¹¿yæ do podejmowania takich dzia³añ,
by poziom ich racjonalnoœci i odpowiadaj¹ca im odczuwana presja psychiczna znajdowa³y siê w zaznaczonym obszarze. Jeœli zaœ podmiot ten
podejmuje dzia³ania, które cechuj¹ siê poziomem racjonalnoœci oraz presji
znajduj¹cym siê w obszarze inercji, nie bêdzie on sk³onny zmieniaæ poziomu racjonalnoœci swojego dzia³ania. Sytuacja ta bêdzie trwaæ dopóty, dopóki pewne egzogeniczne czynniki nie spowoduj¹ takiego przesuniêcia
pasm obojêtnoœci, które sprawi, i¿ bardziej u¿yteczne dla jednostki stanie
siê dzia³anie charakteryzuj¹ce siê wy¿sz¹ racjonalnoœci¹ od poziomu s 2
lub ni¿sz¹ ni¿ poziom s1.

2. Wp³yw racjonalnoœci dzia³añ na podejmowane ryzyko
inwestycyjne
Bezpoœrednio z poziomem racjonalnoœci jest powi¹zany poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko to rozumiane jest jako
mo¿liwe odchylenie wyniku inwestycji od jego oczekiwanego poziomu,
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przy czym odchylenie to mo¿e wynikaæ zarówno z czynników zewnêtrznych (niezale¿nych od dzia³añ jednostki), jak i wewnêtrznych (wynikaj¹cych z niedoskonale racjonalnego dzia³ania). Ilustruje to rysunek 3.
Rysunek 3. Racjonalnoœæ decyzji i ryzyko inwestycyjne

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na rysunku 3 znajduj¹ siê dwa uk³ady wspó³rzêdnych, gdzie osi¹gany poziom racjonalnoœci (okreœlony w ramach wy¿szej po³o¿onego uk³adu wspó³rzêdnych), wynikaj¹cy z maksymalizacji szeroko rozumianej
u¿ytecznoœci jednostki w nastêpstwie dokonywania decyzji inwestycyjnej, przek³ada siê na podejmowane ryzyko inwestycyjne (ni¿ej po³o¿ony
uk³ad wspó³rzêdnych). Inwestor, znajduj¹c siê w obszarze inercji, wybiera optymaln¹ dla siebie kombinacjê poziomu racjonalnoœci oraz presji na
przyk³adowym poziomie (s0, p0), który ilustruje punkt C. Z tego wynika
wiêc, i¿ egzogenicznie wywo³ane zmiany pasm obojêtnoœci mog¹ce po
uwzglêdnieniu powodowaæ zmianê dzia³ania na takie, którego realizacja
wi¹za³aby siê z poziomem racjonalnoœci w przedziale s1 ; s 2 oraz z po-
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ziomem odczuwanej presji w przedziale p 2 ; p1 , nie wi¹¿¹ siê z reakcj¹
danego inwestora.
Na ni¿ej po³o¿onym uk³adzie wspó³rzêdnych rysunku 3 zaznaczono
ró¿ne poziomy racjonalnoœci i zwi¹zane z nimi poziomy podejmowanego
ryzyka inwestycyjnego dowolnego papieru wartoœciowego. Ich dok³adna
analiza pozwoli na pokazanie, jak przyjmowanie okreœlonego modelu
racjonalnoœci wp³ywa na przyjmowany (zak³adany) w analizie poziom
ryzyka.
Punkt B ilustruje racjonalnoœæ rzeczow¹, w przypadku której nie wystêpuje ryzyko inwestycyjne, poniewa¿ wszystkie zmienne s¹ kontrolowane przez jednostkê. Jest to oczywiœcie wy³¹cznie hipotetyczna, idealna
sytuacja, która nie wystêpuje w rzeczywistoœci gospodarczej.
Pe³na racjonalnoœæ metodologiczna wystêpuje w punkcie A. W tym
punkcie poziom racjonalnoœci dzia³añ jest dok³adnie taki sam, jak w przypadku racjonalnoœci rzeczowej, poniewa¿ w obu sytuacjach dany podmiot dzia³a idealnie pod wzglêdem metodycznym. Zasadnicza ró¿nica
wystêpuje natomiast w poziomie podejmowanego ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z danym dzia³aniem (decyzj¹). Poziom ten, w wysokoœci s min , wyra¿a ryzyko uwarunkowane czynnikami egzogenicznymi
wobec dokonywanej analizy, tzn. niemo¿liwymi do przewidzenia, niespodziewanymi i nag³ymi zmianami w otoczeniu gospodarczym. Tak
wiêc przyjmuj¹c, i¿ dany inwestor dokonuje w pe³ni racjonalnych decyzji
inwestycyjnych i uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ w otoczeniu gospodarczym mog¹
zajœæ bli¿ej nieokreœlone, nieoczekiwane zmiany wp³ywaj¹ce na podjêt¹
inwestycjê, ryzyko takiej inwestycji bêdzie równe s min . Ryzyko to jest inne
dla ka¿dego istniej¹cego waloru, wynika bowiem z uwarunkowañ prowadzonej przez jego emitenta dzia³alnoœci gospodarczej.
Racjonalnoœæ ograniczona jest natomiast zobrazowan¹ prost¹ AD,
w przypadku której poziom racjonalnoœci dzia³añ znajduje siê w przedziale ás 3 ; s max ), a podejmowane ryzyko w przedziale (s min ; s 3 ñ. Jest tak,
poniewa¿ w modelu racjonalnoœci ograniczonej z jednej strony przyjmuje
siê, i¿ podmioty (z powodu istniej¹cych ograniczeñ) s¹ mniej racjonalne
ni¿ w modelach normatywnych, z drugiej zaœ strony d¹¿¹ one do pe³nej
racjonalnoœci metodologicznej, nie uwzglêdniaj¹c kosztów i korzyœci psychicznych (tzn. w zakresie u¿ytecznoœci) tego d¹¿enia. Jak udowodniono
bowiem, uwzglêdnianie tych kosztów i korzyœci zawsze wp³ywa na spadek poziomu racjonalnoœci metodologicznej dzia³añ.
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Racjonalnoœæ selektywn¹, w ramach której uwzglêdnia siê te w³aœnie
koszty i korzyœci, zilustrowano na rysunku 3 prost¹ DE, której odpowiada
poziom racjonalnoœci (0; s3) oraz ryzyko na poziomie (s 3 ; s max )3. Zak³adaj¹c, i¿ ludzie postêpuj¹ zgodnie z teori¹ racjonalnoœci selektywnej,
nie osi¹gaj¹ oni wy¿szych poziomów racjonalnoœci, poniewa¿ wysi³ek decyzyjny zawsze musi siê wi¹zaæ z pewn¹ utrat¹ u¿ytecznoœci, niezale¿nie
od tego, jakie by³yby normy spo³eczne zachowañ, których granic¹ jest
pe³na racjonalnoœæ metodologiczna. Jeœli wiêc w danym momencie podmiot dokonuj¹cy inwestycji znajduje siê w punkcie C, to ponoszone przez
niego subiektywnie odczuwane ryzyko wynosi s 0 , a obszar inercji to
ás 2 ; s 1 ñ. Oznacza to, i¿ jeœli z jakichœ egzogenicznych powodów ryzyko
inwestycji zmieni siê na tyle nieznacznie, i¿ jego wartoœæ nadal bêdzie
znajdowaæ siê w obszarze inercji danego inwestora, nie bêdzie on podejmowa³ ¿adnych dzia³añ, poniewa¿ dostosowanie takie wi¹za³oby siê
z wiêksz¹ strat¹ u¿ytecznoœci (spowodowan¹ poniesionym wysi³kiem
decyzyjnym), ni¿ wynosi³by jej mo¿liwy wzrost (wynikaj¹cy z lepszego
dostosowania siê do warunków rynkowych). Tak wiêc stosuj¹c teoriê
racjonalnoœci selektywnej na rynku kapita³owym, mo¿na stwierdziæ, i¿
ka¿dy inwestor bêdzie charakteryzowa³ siê obszarem inercji, którego
istnienie sprawia, i¿ w pewnym przedziale ponoszonego subiektywnie
odczuwanego ryzyka równym ás 2 ; s 1 ñ ka¿dy poziom tego ryzyka bêdzie
siê wi¹za³ z takim samym poziomem u¿ytecznoœci, wiêc nie bêdzie powodowa³ reakcji tego inwestora.

3. Wp³yw racjonalnoœci dzia³añ na wysokoœæ oczekiwanej stopy
zwrotu
Kolejnym etapem analizy wp³ywu przyjêcia teorii racjonalnoœci autorstwa Leibensteina na zachowania inwestorów jest w³¹czenie do tej analizy niezwykle istotnej zmiennej, mianowicie kategorii rentownoœci, która
jest wyra¿ona przez oczekiwan¹ stopê zwrotu z zainwestowanego kapita³u. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ skoro w ramach przeprowadzonych ju¿ rozwa¿añ ustalono wp³yw stopnia racjonalnoœci decyzji inwestorów na
podejmowane przez nich ryzyko, w³¹czenie rentownoœci inwestycji do
3

Dzia³anie o poziomie racjonalnoœci 0, zwi¹zane z ryzykiem smax , nazwane musi byæ
dzia³aniem nieracjonalnym, wiêc nie mieœci siê ono w ramach jakiegokolwiek modelu racjonalnoœci. W przedstawionej analizie przyjêto, i¿ istnieje pewien maksymalny poziom
ryzyka, poniewa¿ przy inwestowaniu na rynku kapita³owym wystêpuje granica poniesionych strat, któr¹ to granic¹ jest na ogó³ kwota zainwestowanego kapita³u.
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prezentowanej analizy mo¿e byæ dokonane dziêki zastosowaniu linii rynku kapita³owego, co zaprezentowano na rysunku 4.
Rysunek 4. Racjonalnoœæ decyzji i oczekiwana stopa zwrotu

ród³o: Opracowanie w³asne.

Na rysunku 4 znajduj¹ siê dwa uk³ady wspó³rzêdnych. Pierwszy
z nich (wy¿szy) jest kopi¹ ni¿szego uk³adu wspó³rzêdnych znajduj¹cego
siê na rysunku 3, przy czym w kopii tej zamieniono osie uk³adu
wspó³rzêdnych. Na ni¿szym uk³adzie wspó³rzêdnych znajduj¹cym siê na
rysunku 4 umieszczono zaœ zmodyfikowan¹ liniê rynku kapita³owego.
Linia rynku kapita³owego odzwierciedla ustalon¹ w ramach mechanizmu rynkowego ogóln¹ zale¿noœæ miêdzy oczekiwan¹ stop¹ zwrotu
a ryzykiem inwestycyjnym [Jajuga, 2012, s. 226]. Przyjmuje siê, i¿ istnieje
pewna stopa zwrotu zwi¹zana z inwestycjami pozbawionymi ryzyka,
tzw. stopa wolna od ryzyka (rf), a wraz ze wzrostem podejmowanego ryzyka oczekiwana stopa zwrotu wzrasta liniowo. Natomiast ze wzglêdu
na fakt, i¿ linia rynku kapita³owego zosta³a umieszczona na wykresie dotycz¹cym analizy wybranego papieru wartoœciowego, a nie ca³ego rynku,
wprowadzono pewne zmiany w jej charakterystyce.
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Po pierwsze, mo¿na dostrzec, i¿ w przypadku ka¿dej inwestycji rzeczowo racjonalne dzia³anie musi siê wi¹zaæ z brakiem ponoszonego ryzyka, co oznacza, i¿ inwestor w takiej sytuacji bêdzie ¿¹da³ rentownoœci
na poziomie stopy wolnej od ryzyka4. Po drugie, uwzglêdniaj¹c dan¹
egzogenicznie charakterystykê papieru wartoœciowego bêd¹cego przedmiotem analizy, trzeba zauwa¿yæ, i¿ kolejnym, teoretycznie mo¿liwym
poziomem racjonalnoœci jest pe³na racjonalnoœæ metodologiczna, której
odpowiada ryzyko na poziomie s min . W zwi¹zku z tym w przypadku tego
hipotetycznego waloru nie jest mo¿liwe podjêcie ryzyka w przedziale
(0 ; s min ).
Przebieg linii rynku kapita³owego od poziomu ryzyka równego s min
jest zgodny z jej klasyczn¹ postaci¹. Tak wiêc przy za³o¿eniu, i¿ inwestor
dokona³ inwestycji, dzia³aj¹c z pe³n¹ racjonalnoœci¹ metodologiczn¹,
¿¹dana przez niego wysokoœæ oczekiwanej stopy zwrotu jest równa rmin .
Ten poziom rentownoœci przyjmuje siê w analizach opartych na tradycyjnej teorii finansów, w której z kolei podstaw¹ teoretyczn¹ jest klasyczny
model homo oeconomicus.
Uwzglêdniaj¹c zaœ nowsz¹ wersjê modelu cz³owieka ekonomicznego,
opart¹ na modelu racjonalnoœci ograniczonej, nale¿y stwierdziæ, i¿ oczekiwana stopa zwrotu z danej inwestycji bêdzie zawieraæ siê w przedziale
(rmin ; r3 ñ. Dok³adna wysokoœæ ¿¹danej rentownoœci bêdzie zale¿a³a od iloœci i rodzaju ograniczeñ racjonalnoœci, które dany inwestor musi uwzglêdniæ w swoim dzia³aniu. Im wiêksze wiêc s¹ te ograniczenia, tym mniej racjonalna staje siê decyzja inwestycyjna, co powoduje wzrost szacowanego
ryzyka i ¿¹danie wy¿szej rentownoœci takiej inwestycji.
Przyjmuj¹c natomiast, i¿ dany inwestor jest racjonalny selektywnie,
przedzia³ ryzyka, jaki mo¿e byæ zwi¹zany z jego inwestycj¹, to (s 3 ; s max ),
któremu odpowiada oczekiwana stopa zwrotu w przedziale (r3 ; rmax ).
W przeprowadzanej analizie przyjêto, i¿ inwestor dzia³a na poziomie racjonalnoœci równym s 0 w przedziale inercji ás1 ; s 2 ñ, któremu odpowiada
ryzyko inwestycyjne o wartoœci s 0 i przedziale inercji ás 2 ; s 1 ñ. Kontynuuj¹c analizê, nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e oczekiwana stopa zwrotu z podjêtej inwestycji jest równa r0 , a przedzia³ inercji stopy zwrotu to ár1 ; r2 ñ.
Oznacza to, i¿ ka¿da zmiana stopy zwrotu tej inwestycji w okreœlonym
4

Oczywiœcie z punktu widzenia inwestora im wy¿sza stopa zwrotu przy danym
poziomie ryzyka, tym lepiej (osi¹gana jest wy¿sza u¿ytecznoœæ). Nale¿y jednak zauwa¿yæ,
i¿ inwestor, podejmuj¹c decyzjê, musi uwzglêdniaæ nie tylko w³asne preferencje, ale
równie¿ warunki rynkowe, które s¹ okreœlone przez liniê rynku kapita³owego.
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przedziale inercji nie spowoduje zmiany odczuwanego przez danego
inwestora poziomu u¿ytecznoœci. Inwestor ten bêdzie indyferentny wobec takich zmian (zmiany te bêd¹ mu obojêtne).

4. Racjonalnoœæ selektywna jako wyjaœnienie zjawiska
„mentalnego ksiêgowania” wœród inwestorów
Przedstawiona analiza, oparta na zastosowaniu teorii racjonalnoœci
selektywnej w ramach rynku kapita³owego, pozwala na wyjaœnienie wielu odstêpstw od pe³nej racjonalnoœci metodologicznej wykrytych przez
przedstawicieli finansów behawioralnych [Zaleœkiewicz, 2003; Zielonka,
2004; Szyszka, 2009, s. 44-71]. Jednym z nich jest zjawisko „mentalnego
ksiêgowania”. Jak twierdz¹ Czerwonka i Gorlewski [2008, s. 107], „nazwy
tego zjawiska u¿y³ po raz pierwszy R. Thaler, odnosz¹c siê do sytuacji,
w której inwestorzy w myœlach traktuj¹ swoje transakcje oddzielnie, a nie
jako jedno przedsiêwziêcie inwestycyjne”. Wed³ug przedstawicieli finansów behawioralnych jest to przyk³ad b³êdu pope³nianego przez jednostki,
poniewa¿ inwestowanie ka¿dej posiadanej z³otówki kapita³u powinno
charakteryzowaæ siê tym samym poziomem racjonalnoœci (wed³ug klasycznej teorii – poziomem pe³nej racjonalnoœci metodologicznej).
Odmienne stanowisko w tej kwestii zaj¹³ natomiast Leibenstein [1988,
s. 128], którego zdaniem „bez wiêkszych trudnoœci mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e jeœli jakaœ osoba ma zadecydowaæ o sposobach wydania swojego dochodu, mo¿e postanowiæ, ¿e pewn¹ jego czêœci¹, a, rozporz¹dzi na
podstawie mo¿liwie jak najœciœlejszej kalkulacji, natomiast drug¹,1 - a, na
podstawie kalkulacji luŸnej i przybli¿onej”.
Opieraj¹c siê na przedstawionej analizie, mo¿na przyj¹æ, i¿ dla dwóch
(lub wiêcej) ró¿nych papierów wartoœciowych wysi³ek decyzyjny podejmowany przez inwestora (zale¿ny g³ównie od charakteru przedmiotu
inwestycji), warunkuj¹cy osi¹gany poziom racjonalnoœci, bêdzie siê ró¿ni³. Na podstawie przedstawionej analizy racjonalnoœci selektywnej
inwestorów mo¿na stwierdziæ, i¿ ró¿niæ siê bêdzie tak¿e podejmowany
poziom ryzyka oraz oczekiwana stopa zwrotu. Mechanizm ten wyjaœnia
pozornie nieracjonalne zachowanie inwestorów, którzy – w oczekiwaniu
na uzyskanie ponadprzeciêtnie wysokiej stopy zwrotu – czêœæ swojego
kapita³u inwestuj¹ w dobrze rozpoznane, przynosz¹ce regularny dochód
papiery wartoœciowe, a czêœæ przeznaczaj¹ na bardzo ryzykowne inwestycje, których dok³adna analiza ekonomiczna jest niemo¿liwa (z powodu
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ma³ej iloœci informacji, w du¿ej mierze w¹tpliwej jakoœci, trudnego dostêpu do tych informacji, braku historii dzia³alnoœci itp.).

Zakoñczenie
Z przeprowadzonych rozwa¿añ wynika, i¿ uwzglêdnianie ró¿nych
poziomów racjonalnoœci w analizie zachowañ inwestorów jest uzasadnione. Na podstawie zaprezentowanej analizy mo¿na wrêcz stwierdziæ,
i¿ podejœcie stosowane obecnie, oparte na przyjmowaniu wy³¹cznie pe³nej
racjonalnoœci metodologicznej, jest wyborem tylko jednej, i to skrajnej,
mo¿liwoœci z wielu dostêpnych.
W tym kontekœcie szczególnie u¿yteczna okazuje siê teoria racjonalnoœci selektywnej Leibensteina jako podstawa analizy zachowañ inwestorów. W teorii tej bowiem s¹ uwzglêdnione nie tylko obiektywne ograniczenia racjonalnego dzia³ania, lecz równie¿ szerszy kontekst u¿ytecznoœci
dokonywanych wyborów, wyra¿ony w szczególnoœci w postaci podejmowanego wysi³ku decyzyjnego oraz wp³ywu norm spo³ecznych. Pozwala to na uwzglêdnienie ró¿nego poziomu tych zmiennych i precyzyjne okreœlenie ich wp³ywu na ryzyko inwestycyjne i oczekiwan¹ stopê
zwrotu z podejmowanych inwestycji.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest zaprezentowanie ogólnego mechanizmu wp³ywu stopnia racjonalnoœci decyzji na podejmowane przez inwestorów ryzyko oraz na
oczekiwan¹ przez nich stopê zwrotu. Realizuj¹c ten cel, zaprezentowano ogóln¹
charakterystykê teorii racjonalnoœci selektywnej Leibensteina, co stanowi³o podstawê uporz¹dkowania ró¿nych rodzajów racjonalnoœci dzia³añ. To z kolei pozwoli³o na zaprezentowanie mechanizmu wp³ywu stopnia racjonalnoœci dzia³añ
na podejmowane ryzyko inwestycyjne i, w konsekwencji, na oczekiwan¹ stopê
zwrotu.
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An attempt to apply Leibenstein’s theory to investors’ behaviour
analysis (Summary)
This article aims to present a general mechanism of the influence of the level
of rationality of decision-making on risk and expected rate of return. To realize
this goal the sketch of H. Leibenstein’s selective rationality theory was provided.Thismade possible the recognition and adjustment of different kinds of rationality of decision-making. This in turn enabled showing the mechanism of the
influence of rationality of decision-making on undertaking the investment risk
and, consequently, on expected rate of return.
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