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PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PERCEPCJI 
SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

Magdalena Adamczyk

Wprowadzenie

F ormułowanie wniosków i  sądów, jak również podej-
mowanie decyzji jest obarczone wpływem różnych 

informacji, kontekstu czy też celowej sugestii. W życiu co-
dziennym można często spotkać się z tymi zjawiskami, nie 
ponosząc z tego powodu większych konsekwencji. Jednak 
w  przypadku podejmowania decyzji inwestycyjnych zja-
wiska te mogą wiązać się z wysokim ryzykiem, a w kon-
sekwencji z  poniesieniem strat. Poprzez uwzględnienie 
w  analizie ekonomicznej mechanizmów społeczno-psy-
chologicznych można nadać modelom ekonomicznym 
bardziej realistyczny wymiar i  przez to zwiększyć ich 
trafność (Wärneryd, 2004, s.  26). Ważnym czynnikiem 
jest również sugestia. Podatność na sugestię jest cechą 
indywidualną, kształtującą się w  zależności od przeko-
nań człowieka, jego postaw, wcześniejszych doświadczeń, 
kontekstu sytuacyjnego czy też sankcji za nią stojących 
(Augustynek, 2013).

Celem artykułu jest określenie wpływu dodatkowych 
pozytywnych informacji na percepcję (spostrzeganie) tej 
samej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W  artykule 

przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z wyko-
rzystaniem kwestionariusza, zawierającego manipulację 
dodatkową informacją wśród osób posiadających wiedzę 
z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw.

Psychologiczne aspekty 
odbioru informacji

R zeczywistość, jaką odbieramy w  procesie percep-
cji, nie jest dokładnym odwzorowaniem świata 

zewnętrznego. Docierające do nas informacje zawarte 
są  między innymi w  wyobrażeniach i  spostrzeżeniach. 
Spostrzeżenia zaś dostarczają informacji o  otaczającym 
nas świecie (Kozielecki, 1995, s. 91). Spostrzeganie (per-
cepcja) definiowane jest jako proces psychologiczny, za 
pomocą którego bodźce są selekcjonowane, organizowa-
ne i interpretowane (Jachnis, 2007, s. 58). Percepcja jest 
procesem konfrontacji danych zmysłowych z  danymi 
umysłowymi, do którego dochodzi w  momencie rozpo-
czynania procesu gromadzenia informacji przez zmysły. 
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Jest procesem aktywnej interpretacji danych zmysłowych 
przy jednoczesnym wykorzystaniu kontekstu, nastawie-
nia oraz wiedzy i doświadczenia (Nęcka i in., 2006, s. 259). 
Dzięki wiedzy zgromadzonej w pamięci trwałej możliwa 
jest interpretacja spostrzeganych bodźców. Spostrzega-
nie definiuje się między innymi jako proces odgórny, co 
oznacza, że identyfikacja bodźców w polu percepcyjnym 
jest możliwa dzięki konfrontowaniu reprezentacji per-
cepcyjnej z danymi umysłowymi. Proces ten gwarantuje 
stałość spostrzegania, czyli sytuację, w której spostrzega-
nie obiektu nie zmienia się mimo zmiany warunków. Me-
chanizm ten może być również przyczyną powstawania 
różnorodnych błędów i  złudzeń percepcyjnych (Nęcka 
i in, 2006, s. 295–299). Wiele badań prowadzonych m.in. 
w  teorii postaci (Gestalt), jak również w  badaniach J.S. 
Brunera, wykazało wpływ oczekiwań i  nastawienia jed-
nostki na proces spostrzegania. Siła nastawienia percep-
cyjnego może być tak znacząca, że spostrzeżenie będzie 
zupełnie nieadekwatne w  stosunku do rzeczywistości. 
W nurtach tych definiowano percepcję w szerszym kon-
tekście badań nad osobowością, motywacją i czynnikami 
społecznymi (Bruner, Goodman, 1947; Bruner, Postman, 
1947 za: Nęcka i  in. 2006, s.  295). Mechanizmy prowa-
dzące do spostrzegania złudzeń ewaluują, w  pewnym 
stopniu, w  drodze doświadczeń. Dzięki złudzeniom 
można wykazać, że mózg rejestruje biernie informację 
dostarczoną przez receptory, natomiast w sposób aktyw-
ny stawia hipotezy dotyczące spostrzeganych obiektów 
na podstawie wiedzy nabytej w doświadczeniach (Kozie-
lecki, 1995, s. 52). Mechanizm złudzeń percepcyjnych jest 
wykorzystywany w  mediach, reklamach, czasopismach, 
ale również przy tworzeniu umów czy prezentacji danych 
liczbowych. Wrażenie zmysłowe może prowadzić do 
różnych spostrzeżeń, ponieważ ten sam układ bodźców 
może być różnie interpretowany w  zależności od bodź-
ców towarzyszących (Nęcka i in., 2006, s. 298). 

Procesy spostrzegania w kontekście 
podejmowania decyzji

P rocesy spostrzegania opisują różne koncepcje i mode-
le. Jedna z koncepcji − decyzyjna teoria spostrzegania 

− zakłada, że sposób spostrzegania bodźców nie jest stały, 
co oznacza, że ten sam bodziec może wywoływać dwie 
różne reakcje u  dwóch różnie nastawionych osób. Przy-
kładem jest podstawowe założenie psychologii postaci, ja-
kim jest zdolność podziału pola na figurę i tło. Podział ten 
zależy od nastawień i doświadczeń człowieka (Falkowski, 
2002, s. 24). Według D. Navona (1977, s. 380), pierwsze 

– co zauważamy – to las, a  później dostrzegamy w  nim 
poszczególne drzewa. Podejmowanie decyzji na ogół jest 
efektem pewnego procesu, w którym rozwiązywanie pro-
blemu decyzyjnego powstaje, poczynając od rozpoznania 
celów i  uwarunkowań, poprzez wybór opisu problemu 
i metody, do analizy rozwiązania otrzymanego za pomocą 
wybranej metody. W  przypadku nowych sytuacji podej-
mujemy decyzje w  sposób analityczny, natomiast przy 
powtarzalnych problemach decyzyjnych posiłkujemy się 
holistycznym oglądem problemu decyzyjnego (Szapiro, 

1993, s.  137). Na przebieg procesu wpływ ma zarówno 
wiedza, jak i  doświadczenie decydenta, kontekst. Przed 
podjęciem decyzji występuje faza przeddecyzyjna, a po jej 
podjęciu − mechanizmy decyzyjne (Nęcka i  in., 2006, 
s.  584). Celem fazy przeddecyzyjnej jest między innymi 
ocena prawdopodobieństwa i  użyteczności przewidywa-
nych skutków decyzji (Kozielecki, 1995, s.186). Kluczo-
wym elementem procesu decyzyjnego jest ocena ważności 
zebranych wcześniej danych na temat dostępnych opcji 
(Rohrbaugh, Shanteau, 1999 za: Nęcka i in., 2006, s. 585). 
W  procesie podejmowania decyzji uczestniczą elementy 
poznawcze, emocjonalne i  motywacyjne. Część błędów 
wynika z  niewłaściwego przebiegu procesu poznawcze-
go lub też z oddziaływania czynników zakłócających ten 
przebieg, co przykładowo może się objawiać złym dobo-
rem strategii. Niektóre błędy wynikać mogą bezpośred-
nio z  działania czynników indywidualnych, np. z  braku 
doświadczenia czy wręcz przeciwnie − z  jego nadmiaru. 
Nadmierne przejmowanie się kontekstem jest również 
szkodliwe, ponieważ może prowadzić do zachowań mało 
racjonalnych i nieoptymalnych (Nęcka i in, 2006, s. 585). 
Po podjęciu decyzji występuje faza postdecyzyjna, która 
charakteryzuje się utwierdzaniem decydenta w słuszności 
dokonanego wyboru, co najczęściej objawia się konsoli-
dacją, czyli podwyższaniem atrakcyjności wybranej opcji 
przy jednoczesnym deprecjonowaniu opcji odrzuconych 
(Svenson, 1996 za: Nęcka i  in., 2006, s.  587). Ponadto 
istotną częścią fazy postdecyzyjnej jest analiza informacji 
zwrotnych na temat podjętej decyzji, czyli jej trafności, 
wziętych pod uwagę kryteriów wyboru oraz ich wagi. 
Poczynienie takiego rodzaju refleksji może pomóc w po-
dejmowaniu bardziej racjonalnych i optymalnych decyzji 
w przyszłości (Svenson, 2003, s. 316). 

Według klasycznego paradygmatu ekonomii, inwestor 
musi podejmować racjonalne decyzje i  w  sposób racjo-
nalny oceniać prawdopodobieństwo pewnych zdarzeń. 
Aby zredukować obciążenie systemu poznawczego, ludzie 
zmuszeni są do korzystania z pewnych uproszczeń podczas 
przetwarzania informacji (Zaleśkiewicz, 2012, s.  45–57). 
Strategie podejmowania decyzji mają za zadanie nie tyl-
ko kierować naszymi poszukiwaniami, ale też umożliwić 
nam zakończenie poszukiwań, kiedy ich kontynuowanie 
nie ma sensu. W  celu ułatwienia procesu przetwarzania 
informacji stosujemy uproszczenia − przetwarzamy infor-
macje w  sposób heurystyczny (Nęcka i  in., 2008 za: Za-
leśkiewicz, 2012, s. 57). Istnienie heurystyk pomaga nam 
w myśleniu, redukując wysiłek poznawczy. Jednocześnie 
heurystyki są zawodne, ponieważ nie zawsze pozwalają na 
racjonalną ocenę prawdopodobieństwa przyszłych zda-
rzeń. Jedną z najważniejszych jest heurystyka dostępności 
definiowana jako ocena prawdopodobieństwa zdarzeń na 
podstawie łatwości, z  jaką przychodzą nam na myśl ich 
przykłady. Kolejną jest heurystyka zakotwiczenia – dosto-
sowania, która polega na oparciu się na łatwo dostępnej 
informacji, a  następnie kreowaniu na jej podstawie dal-
szych sądów. Łącznym efektem heurystyki dostępności 
i zakotwiczenia jest błąd fałszywej powszechności, który 
objawia się przecenianiem powszechności własnych po-
glądów i wiedzy (Wojciszke, 2012, s. 91). 
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Jedną z najbardziej popularnych koncepcji procesu po-
dejmowania decyzji jest teoria perspektywy Kahnemana 
i  Tversky’ego. W  badaniach wspomnianych autorów od-
kryty został tzw. efekt obramowania, czyli wpływu men-
talnej reprezentacji problemu decyzyjnego na treść po-
dejmowanych decyzji (Kahneman, Tversky, 1984, s. 350). 
Zależnie od rodzaju słów użytych do opisu problemu 
decyzyjnego lub też w wyniku użycia szerszego kontekstu, 
w  warunku podjęcia decyzji, poznawcza reprezentacja 
problemu może ulec całkowitej przemianie. Według M.L. 
Minsky’ego (1975), decydent nakłada na sytuację pro-
blemową ramy, które powodują specyficzne jej przedsta-
wienie, a co za tym idzie, skłania do swoistych wyborów 
(Kahneman, Tversky, 1979 za: Nęcka i in., 2006, s. 581). 

Biorąc pod uwagę wielość aspektów mogących mieć 
wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych, istnieje 
potrzeba weryfikacji skuteczności strategii dokonywania 
oceny sytuacji na rynku, jak również sytuacji finansowej 
poszczególnych jednostek gospodarczych. W  niniejszym 
artykule przedstawiono badania, zaprojektowane i przepro-
wadzone w  celu weryfikacji wpływu dodatkowych pozy-
tywnych informacji na percepcję sytuacji finansowej przed-
siębiorstwa określonej za pomocą analizy wskaźnikowej. 

Metoda badawcza

B adania ankietowe, dotyczące oceny sytuacji finanso-
wej przedsiębiorstwa przeprowadzono na grupach 

celowych (Frankfort-Nachmias, Nachmias, 2001, s. 199). 
Celowy dobór grup badawczych wynikał z przyjętego za-
łożenia, spełnienia przez respondentów kryterium znajo-
mości analizy finansowej przedsiębiorstwa na podobnym 
poziomie. Respondenci dokonywali oceny sytuacji finan-
sowej na podstawie wskaźników finansowych, a  także 
z  uwzględnieniem dodatkowych informacji. W  artykule 
zastosowano analizę opisową i  prezentację graficzną 
wyników. 

Sytuację finansową przedsiębiorstwa określono za po-
mocą następujących wskaźników finansowych: bieżącej 
płynności, przyspieszonej płynności, rentowności sprze-
daży (ROS), rentowności aktywów (ROA), rentowności 
kapitału własnego (ROE), zadłużenia ogółem, zadłużenia 
do kapitału własnego, rotacji aktywów obrotowych, rota-
cji należności. Sytuacja finansowa badanego przedsiębior-
stwa była dobra.

Uwzględniono następujące dodatkowe pozytywne 
informacje składające się na opis osiągnięć przedsiębior-
stwa: spółka notowana na giełdzie, w  ciągu 12 lat cena 
akcji wzrosła ponad stukrotnie, w roku poprzedzającym 
badania spółka otrzymała nagrodę Złota Akcja Biznes.
pl  w  rankingu TSR, spółka jest samodzielna finansowo, 
a zyskowność z tytułu sprzedaży wzrasta z roku na rok. 

Dodatkową informacją było również ujawnienie nazwy 
spółki zaliczanej do branży cukierniczej. Dostarczenie 
informacji o nazwie i branży spółki, wskazującej na pozy-
tywne skojarzenie ze słodyczami, miało być bodźcem do 
konfrontacji danych zmysłowych i wiedzy.

Dla realizacji celu wskazanego we wstępie artykułu 
sformułowano hipotezy badawcze.

Hipoteza główna: Na percepcję sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa mogą mieć wpływ dodatkowe pozytyw-
ne informacje. 

Hipoteza szczegółowa nr 1. Ocena sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa dokonana jedynie w  oparciu o  wskaź-
niki finansowe może być niższa niż z  uwzględnieniem 
dodatkowych informacji. 

Hipoteza szczegółowa nr 2. Uwzględnienie informacji 
o  osiągnięciach przedsiębiorstwa może wpływać na per-
cepcję jego sytuacji finansowej.

Hipoteza szczegółowa nr 3. Znajomość nazwy i branży 
przedsiębiorstwa może mieć wpływ na percepcję jego sy-
tuacji finansowej.

Badania przeprowadzono w  maju 2015 roku. W  ba-
daniach wzięło udział 90 osób, studentów specjalności 
Rachunkowość, posiadających wiedzę z  zakresu analizy 
finansowej przedsiębiorstw. Osoby badane podzielono na 
trzy grupy, odpowiednio do zakresu dostarczanych infor-
macji, na podstawie których miały dokonać oceny sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa. 

Grupa pierwsza respondentów miała za zadanie ocenić 
sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie tabeli 
zawierającej wskaźniki finansowe (każda z grup posiadała 
taką samą tabelę wskaźników). Dla tej grupy nazwa przed-
siębiorstwa została utajniona. Nazwa grupy w dalszej ana-
lizie − „Spółka X”.

Grupa druga respondentów miała ocenić sytuację 
finansową przedsiębiorstwa, jednak oprócz danych finan-
sowych zawartych w  tabeli otrzymała dodatkowo opis 
informujący o osiągnięciach spółki. Dla tej grupy nazwa 
przedsiębiorstwa również została utajniona. Nazwa grupy 
w dalszej analizie − „Spółka X z opisem”.

Grupa trzecia respondentów znała rzeczywistą nazwę 
badanej spółki, a oceny dokonywała na podstawie tabeli 
zawierającej wskaźniki finansowe. Nazwa grupy w dalszej 
analizie − „Nazwa S.A.”.

Zgodnie z  instrukcją załączoną do kwestionariusza 
ankiety, poproszono respondentów o  dokonanie oceny 
sytuacji finansowej spółki na podstawie przedstawio-
nych danych. Kwestionariusz składał się z dwóch części: 
A  −  dotyczącej oceny sytuacji finansowej oraz B − doty-
czącej deklaracji respondentów odnośnie do źródeł infor-
macji o  sytuacji finansowej przedsiębiorstw, przesłanek 
oceny sytuacji finansowej oraz podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. Kwestionariusz ułożono w  taki sposób, 
aby osoby badane odpowiadały na pytania w  kolejności 
chronologicznej oraz przechodząc do pytań z  części B, 
część A  była niedostępna. Zabieg ten miał na celu unie-
możliwienie zmiany wcześniej dokonanych odpowiedzi 
w części A dotyczącej oceny sytuacji finansowej.

Wyniki badań

W   części A  kwestionariusza zawarto odpowiedzi na 
pytania dotyczące oceny poszczególnych obszarów 

sytuacji finansowej charakteryzowanych przez wskaźni-
ki finansowe. Po serii 7  pytań dotyczących interpretacji 
poszczególnych wskaźników finansowych osoby badane 
udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące ogólnej oceny 
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sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa (rys. 1). 
Na rysunku uwzględniono wyniki badań poszczególnych 
grup respondentów, określonych jako: Spółka X, Spółka X 
z opisem, Nazwa S.A. 

Respondenci z  grupy „Spółka X” ocenili sytuację fi-
nansową jako gorszą niż osoby badane z  grupy „Spółka 
X z  opisem” i  grupy „Nazwa S.A.”. Spośród trzech grup, 
najmniej respondentów z  grupy „Spółka X” oceniło sy-
tuację finansową jako bardzo dobrą (13,33%) i najwięcej 
jako przeciętną (16,67%). Informacje na temat osiągnięć 
przedsiębiorstwa wpłynęły pozytywnie na percepcję jego 
sytuacji finansowej. Najwięcej respondentów (53,33%) 
z grupy „Spółka X z opisem” oceniło sytuację finansową 
przedsiębiorstwa jako bardzo dobrą, a  tylko 3,33% jako 
przeciętną. Znajomość nazwy i  branży przedsiębiorstwa 
wpłynęła na percepcję sytuacji finansowej, 40% respon-
dentów z grupy „Nazwa S.A.” oceniło sytuację finansową 
przedsiębiorstwa jako bardzo dobrą, a  tylko 3,33% jako 
przeciętną. 

W  części A  respondenci dokonywali oceny sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rzeczywistych 
danych. Natomiast część B kwestionariusza miała na 
celu zbadanie deklaracji respondentów. Pierwsze pytanie 
w części B odnosiło się do najczęściej wybieranych źródeł 
informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw (rys. 2). 

Najwięcej respondentów w  grupie „Spółka X” (70%), 
w grupie „Spółka X z opisem” (80%) i w grupie „Nazwa 
S.A.” (73%) wskazało sprawozdania finansowe jako naj-
częściej wybierane źródło informacji o sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa. 

Kolejne pytanie z  części B miało na celu zwrócenie 
uwagi respondentów na sposób udzielania przez nich 
odpowiedzi w  części A  oraz podkreślenie znaczenia do-
stępnych danych i informacji (rys. 3). 

Najwięcej respondentów z  grupy „Spółka X” (83%), 
z grupy „Spółka X z opisem” (93%) oraz z grupy „Nazwa 
S.A.” (80%) wskazało największe znaczenie analizy wskaź-
nikowej w  ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

Rys. 1. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Znaczenie danych w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 
Źródło: opracowanie własne
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Deklarowane mniejsze znaczenie informacji dodatko-
wych w grupie „Spółka X z opisem” (6,67%) oraz w gru-
pie „Nazwa S.A” (10%) można interpretować jako chęć 
podkreślenia znaczenia znajomości analizy wskaźnikowej 
przez respondentów. Pomimo to w części A kwestionariu-
sza grupy te oceniły sytuację finansową spółki jako lepszą 
niż grupa „Spółka X”. Takie zachowania − udzielanie 
odpowiedzi z  nadmierną pewnością siebie, znajdują po-
twierdzenie w  licznych źródłach literaturowych. Złudze-
nie nadmiernej pewności własnej wiedzy występuje rów-
nie często u  laików, jak wśród ekspertów (Zaleśkiewicz, 
2003, s. 25–27). 

W kolejnym pytaniu z części B respondenci zostali po-
proszeni o wskazanie, co w przyszłości miałoby dla nich 
największe znaczenie w  sytuacji podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w akcje spółki (rys. 4). 

W każdej z trzech grup najwięcej respondentów wska-
zało na największe znaczenie miejsca spółki w rankingach 

− w  grupie „Spółka X” ponad 83% badanych, w  grupie 
„Spółka X z opisem” około 77% ankietowanych, a w grupie 
„Nazwa S.A.” ponad 73% respondentów. 

Ostatnie pytanie polegało na uszeregowaniu według 
znaczenia trzech czynników: wiedza i doświadczenie, osią-
gnięcia spółki, własna opinia o spółce, mających wpływ na 
spostrzeganie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (rys. 5). 

Osoby z grupy „Spółka X” na pierwszym miejscu, jako 
najbardziej istotne, wskazały własną wiedzę i doświadcze-
nie, na drugim miejscu osiągnięcia spółki, a w następnej 
kolejności własną opinię o  spółce. Natomiast zarówno 
w grupie „Spółka X z opisem”, jak i w grupie „Nazwa S.A.” 
respondenci wskazali jako najbardziej istotne osiągnięcia 
spółki, a następnie wiedzę i doświadczenie, w dalszej kolej-
ności własną opinię o spółce (rys. 6). 

Ranking przedstawiony na rysunkach 5  i  6  obrazuje 
znaczenie własnej wiedzy i doświadczenia dla responden-
tów podczas analizy danych finansowych, jednocześnie 
wskazuje na wpływ informacji dodatkowych w  postaci 
opisu osiągnięć spółki.

Z  badań części B wynika, że respondenci w  swoich 
deklaracjach podkreślają znaczenie wiedzy i  doświad-
czenia (ocena na podstawie sprawozdań finansowych), 
a jednocześnie przypisują mniejsze znaczenie pozostałym 
informacjom, np. mediom. Wskazuje to, że respondenci 
nie doceniali wpływu celowo dostarczanych informacji na 
ocenę rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 
w części A. Badana grupa nie przyjęła dodatkowych infor-
macji jako procesu celowej sugestii. 

Podsumowanie

W yniki badań pozwalają pozytywnie zweryfikować 
postawione hipotezy. Zgodnie z  hipotezą główną, 

dodatkowe pozytywne informacje wpłynęły na percepcję 
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Respondenci z gru-
py „Spółka X” ocenili sytuację finansową przedsiębiorstwa 
jako gorszą niż respondenci z grup posiadających dodat-
kowe informacje (hipoteza szczegółowa nr 1). Respon-
denci z grupy „Spółka X z opisem”, którzy oprócz wskaź-
ników finansowych posiadali informacje o osiągnięciach 
przedsiębiorstwa, ocenili sytuację finansową jako lepszą 
niż respondenci w grupie „Spółka X”, którzy nie posiadali 
tych informacji (hipoteza szczegółowa nr 2). Respondenci 
z  grupy „Nazwa S.A.” ocenili sytuację przedsiębiorstwa 
jako lepszą niż osoby z grupy „Spółka X”, które dokona-
ły oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jedynie 
w  oparciu o  wskaźniki finansowe. Badania potwierdziły, 

Rys. 4. Przesłanki podejmowania decyzji inwestycyjnych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Ranking czynników wpływających na udzielane odpowie-
dzi wg respondentów grupy „Spółka X”
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Ranking czynników wpływających na udzielane odpo-
wiedzi wg respondentów grupy „Spółka X z opisem” i grupy 
„Nazwa S.A.”
Źródło: opracowanie własne
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że znajomość nazwy i branży przedsiębiorstwa, która była 
bodźcem do pozytywnych skojarzeń, wpłynęła pozytyw-
nie na percepcję sytuacji finansowej wśród osób badanych 
(hipoteza szczegółowa nr 3).

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwier-
dzić wśród respondentów wpływ dodatkowych pozytyw-
nych informacji na percepcję sytuacji finansowej przed-
siębiorstwa. Osoby badane, które oprócz wskaźników 
finansowych otrzymały opis osiągnięć spółki, spostrzegały 
sytuację finansową przedsiębiorstwa jako lepszą niż osoby 
z  pozostałych grup. Na przebieg procesu spostrzegania 
wpływ ma zarówno wiedza oraz doświadczenie decydenta, 
jak i kontekst. Zależnie od rodzaju słów użytych do opisu 
problemu decyzyjnego lub też w  wyniku użycia szersze-
go kontekstu, w warunkach podjęcia decyzji, poznawcza 
reprezentacja problemu może ulec zmianie. W  grupie 
respondentów, która otrzymała dodatkową pozytywną 
informację o  spółce, można zauważyć wystąpienie tzw. 
pułapki potwierdzenia (Zielonka, 2006, s. 57), ponieważ 
przekonanie o osiągnięciach przedsiębiorstwa skutkowało 
bardziej korzystną oceną sytuacji finansowej niż w  rze-
czywistości. W  przypadku grupy badanych, którzy znali 
rzeczywistą nazwę spółki, więcej respondentów oceniało 
jej sytuację finansową jako lepszą niż grupa respondentów, 
dla której nazwa została utajniona i  oceny dokonywali 
jedynie w oparciu o wskaźniki finansowe. Może to wska-
zywać na zjawisko heurystyki afektu, która definiowana 
jest jako emocjonalne uogólnianie oceny obiektu poprzez 
przypisywanie cech wartościujących, bez dokonania ana-
lizy (Zielonka, 2006, s. 63). W tym przypadku przejawia 
się to poprzez przypisywanie dobrej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwu, które jest dobrze znane i  kojarzy się 
z  pozytywnymi wrażeniami sensorycznymi związanymi 
z produktami przedsiębiorstwa branży cukierniczej.

Łącząc podejście ekonomiczne z  aspektami psycholo-
gicznymi, należy zwrócić uwagę na zagrożenia występują-
ce podczas dokonywania analiz poprzedzających podjęcie 
decyzji. Mimo posiadanej wiedzy, doświadczenia, jak 
również chęci racjonalnego działania, jesteśmy podatni 
na różnorodne zakłócenia uniemożliwiające nam rzetelną 
ocenę. Szczególnie ważna wydaje się kolejność dokony-
wania poszukiwań i analizy informacji. W celu dokonania 
głębszej analizy przedstawionego problemu badawczego, 
należałoby w  przyszłości przeprowadzić rozszerzone 
badania wśród losowo wybranych grup respondentów 
różniących się między sobą np. doświadczeniem zawodo-
wym w dziedzinie finansów. 

Magdalena Adamczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów i Prawa
e-mail: magdalena.adamczyk01@gmail.com
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Psychological Aspects of Enterprise’s 
Financial Condition Perception

Summary

The effortlessness with which we formulate our opinions 
on phenomena that occur in the surrounding world de-
pends on the knowledge and experience level, as well as 
access to information. An assessment of the enterprise’s 
financial condition is influenced by the information con-
tained in the financial statements, but also by the market 
position of an enterprise, its ranking, economic achieve-
ments, share prices, etc., derived from media and opinions 
of acquaintances. Decision-making is affected by various 

kinds of information, context, our own expectations, or 
intended suggestion. The paper presents the results of the 
studies on the effect of the additional information on the 
perception of the enterprise’s financial situation. The sur-
vey was conducted among 90 respondents, while differen-
tiating the extent of the information, from basic financial 
indicators to the additional information having an impact 
on how an enterprise is perceived. A general hypothesis 
on the effect of the positive information on the percep-
tion of enterprise’s financial condition has been positively 
verified. The results of this study indicate that providing 
additional information may change the image of the en-
terprise’s financial situation based on the ratio analysis.

Keywords

perception processes, financial situation, enterprise, impact 
of expectations
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