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Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych
jako zagroĪenie równowagi rynkowej
Risk cummulation in the financial market as a major threat
to the market equilibrium
Celem pracy jest pokazanie iĪ pomimo, Īe niechĊü do ryzyka istot Īywych uznawana jest za
zjawisko powszechne to w sytuacji silnych emocji ludzie ryzykują bardziej niĪ moĪna siĊ tego
spodziewaü i dziaáają tak jakby mieli niestandardowe preferencje. Przeciwko powszechnoĞci
niechĊci do ryzyka przemawiają obserwacje, które Ğwiadczą o analogiach zachowaĔ graczy
gieádowych z hazardzistami.
W ostatnich latach na rynkach Ğwiatowych królują fundusze hedgingowe, które
specjalizują siĊ w najbardziej agresywnych i ryzykownych inwestycjach, a powszechnie
stosowanymi na gieádach technikami są lewarowanie i spekulacja. Rozwija siĊ takĪe rynek
terminowy, który pomimo szczytnych pierwotnych zaáoĪeĔ umoĪliwiá rozpoczĊcie handlu czystym
ryzykiem. Coraz czĊĞciej bowiem kontrakty terminowe nie są wystawiane na surowce, walutĊ czy
teĪ walory gieádowe, ale na dáugi. Racjonalny handel na gieádach ustąpiá miejsca spekulacyjnej
grze, co staáo siĊ powaĪnym zagroĪeniem równowagi rynkowej.
Istnieje moĪliwoĞü iloĞciowego wyraĪenia awersji do ryzyka za pomocą indeksów ArrowaPratta, co moĪe okazaü siĊ pomocne przy okreĞlaniu rzeczywistych nastrojów gieádowych
i ewentualnym przewidywaniu powstania zjawiska, tzw. baĔki spekulacyjnej. Tradycyjne metody
prognozowania, nie uwzglĊdniające nastrojów inwestorów oraz ich stosunku do ryzyka, mogą
odnosiü sukcesy jeĞli chodzi o badanie przyszáych i obecnych trendów rynkowych i hipotetyczne
przenoszenie ich w przyszáoĞü. Metody te są jednak w znacznej mierze bezuĪyteczne, jeĞli chodzi
o przewidywanie nagáych zaáamaĔ rynku. Analiza indeksów Arrowa-Pratta moĪe wypeániü tą lukĊ.

Wprowadzenie
Kenneth-Arrow twierdziá, Īe w rzeczywistym systemie ekonomicznym nie
istnieją rynki „towarów-opcji”1. JednakĪe w wirtualnym gieádowym Ğwiecie cyfr
i komputerów opcje oraz inne instrumenty pochodne są bardzo popularne. Maáo tego,
instrumenty pochodne coraz czĊĞciej nie są wystawiane na towary, czy inne walory
gieádowe, ale na dáugi. WspóáczeĞni maklerzy zaĞ specjalizują siĊ w najbardziej
ryzykownych strategiach inwestycyjnych, a takĪe, co gorsza, pokonywaniu procedur
nadzoru i audytu, zaĞ powszechnie stosowanymi przez nich technikami są lewarowanie
i spekulacja. Na gieádach coraz czĊĞciej racjonalny handel ustĊpuje miejsca
spekulacyjnej grze, co stanowi powaĪne zagroĪenie dla równowagi rynkowej.
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Istnieje moĪliwoĞü iloĞciowego wyraĪenia awersji do ryzyka za pomocą
indeksów Arrowa-Pratta (riskiness), co moĪe okazaü siĊ pomocne przy okreĞlaniu
nastrojów gieádowych.
Tradycyjne metody prognozowania, dotyczące gáównie
przyszáych cen walorów gieádowych, mogą przynosiü sukcesy w odniesieniu
do przewidywaĔ przyszáych trendów rynku. Są one natomiast bezuĪyteczne jeĞli chodzi
o przewidywanie nagáych zaáamaĔ rynku. Analiza indeksów Arrowa-Pratta moĪe
wypeániü tą lukĊ.
Celem pracy jest pokazanie, Īe dziaáając w wirtualnym Ğwiecie silnych emocji
ludzie ryzykują bardziej niĪ moĪna siĊ tego spodziewaü i zachowują siĊ tak jakby mieli
niestandardowe preferencje. Z kolei, nowym i to coraz waĪniejszym towarem
gieádowym staje siĊ ryzyko, co w przyszáoĞci moĪe stanowiü powaĪny problem
w uzyskaniu równowagi rynkowej.
Praca zostaáa zorganizowana w nastĊpujący sposób. W czĊĞci pierwszej zostaá
poruszony problem wspóáczesnych poglądów na równowagĊ ekonomiczną. Druga czĊĞü
poĞwiĊcona jest ryzykownym grom na gieádzie. W czĊĞci trzeciej zostaáy omówione
indeksy awersji do ryzyka. Zaprezentowany zostaá równieĪ przykáad, w którym podjĊto
próbĊ ilustracji liczbowej „nastrojów inwestorów” z Gieády Papierów WartoĞciowych
w Warszawie w okresie bessy. Oceny dokonano na podstawie wspomnianych indeksów
awersji do ryzyka.
Kilka uwag o pojĊciu równowagi we wspóáczesnej myĞli ekonomicznej
W klasycznej ekonomii równowaga to termin związany z popytem i podaĪą.
Od wielu lat przyjmuje siĊ, Īe równowaga polega na bilansowaniu popytu i podaĪy.
Konkretyzując, równowaga ekonomiczna utoĪsamiana jest w gáównej mierze
z równowagą rynkową rozumianą jako równoĞü popytu i podaĪy na wszystkie dobra,
a takĪe równowagą cząstkową na jedno lub wiĊcej dóbr. Innymi sáowy jest to stan,
w którym siáy ekonomiczne wzajemnie siĊ znoszą i w efekcie ich suma jest równa zeru.
Obecnie stwierdzenie to moĪna traktowaü jako uproszczenie, gdyĪ w rzeczywistoĞci
trudno jest odnaleĨü stan równowagi idealnej. Gospodarka ma bowiem charakter
dynamiczny.
Równowaga znana jest takĪe z innych dziedzin wiedzy i w kaĪdej z nich jest to
stan poĪądany2, którego w wiĊkszoĞci nie naleĪy utoĪsamiaü ze stanem optymalnym.
Tymczasem wspóáczesne rozwaĪania na temat ukáadów materialnych, w tym równieĪ
ekonomicznych, prowadzą bardzo czĊsto do równaĔ, albo jeszcze czĊĞciej ukáadów
równaĔ najczĊĞciej róĪniczkowych, równieĪ stochastycznych, których rozwiązaĔ nie
moĪna znaleĨü przy pomocy metod tradycyjnych, a nawet numerycznych. Równowaga
obiektu opisywanego przez równanie lub ukáad równaĔ utoĪsamiana jest z trajektorią
czyli rozwiązaniem tego ukáadu. Ukáad równaĔ, bądĨ ukáad warunków to zwykle
matematyczny model obiektu ekonomicznego lub jego czĊĞci. Warto zauwaĪyü,
Īe wiĊkszoĞü systemów gospodarczych opisywanych jest przy pomocy ukáadów
nieliniowych, zmiennych w czasie. Poszukiwanie równowagi w takim ukáadzie
to poszukiwanie trajektorii bĊdącej rozwiązaniem, która dla ukáadów
wielowymiarowych bardzo czĊsto wykazuje zachowania chaotyczne.
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Cechą charakterystyczną dynamiki chaotycznej jest istnienie dziwnych
atraktorów, które mają wymiar niecaákowity. Obiekty takie zostaáy nazwane fraktalami.
Dziwny atraktor charakteryzuje siĊ duĪą wraĪliwoĞcią na zmianĊ warunków
początkowych i szczególną wáasnoĞcią zwaną samopodobieĔstwem, polegającą na tym,
Īe maáe czĊĞci figury podobne są do wiĊkszych.
Odkrycie fraktali niektórzy porównują do odkrycia liczb rzeczywistych. Faktem
jest, Īe wyszukiwanie atraktorów to nowe niezwykle waĪne zadanie, szczególnie
w ekonomii, gdzie czĊĞciej niĪ w innych dziedzinach wiedzy moĪna zaobserwowaü
zjawiska, których przebieg ma charakter chaotyczny.
Dobrym przykáadem ekonomicznego ukáadu chaotycznego są rynki kapitaáowe,
które charakteryzują siĊ tym, Īe czĊsto są nieprzewidywalne. Gdy przyjmie siĊ,
Īe szeregi czasowe záoĪone z cen walorów gieádowych mają charakter fraktalny
to istnieje moĪliwoĞü wykrycia cyklicznych prawidáowoĞci, a tym samym
krótkookresowe prognozowanie cen, ale w stopniu dalece niezadawalającym. Ponadto,
bez wątpienia gieády to ukáady nieliniowe, o czym Ğwiadczą reakcje cen na niektóre
informacje, które czĊsto są niewspóámierne do bodĨców. Ze wzglĊdu jednak na duĪą
záoĪonoĞü trudno jest ustaliü postaü funkcji rzetelnie opisujących funkcjonowanie
rynków finansowych. Do opisu szeregów czasowych wykorzystywane jest natomiast,
znane z teorii chaosu, twierdzenie Takensa o zanurzaniu (1981), które umoĪliwia
dokonywanie tzw. rekonstrukcji przestrzeni fazowej dla konkretnego szeregu czasowego
generowanego przez ukáad dynamiczny. DziĊki tej metodzie moĪliwe jest okreslenie
cech charakterystycznych badanego procesu, nawet bez znajonoĞci postaci równaĔ
opisujacych ukáad. Fraktalny charakter ma równieĪ model cykli koniunkturalnych
Kaleckiego- Kaldora, czy model wzrostu Solowa, a takĪe caáy szereg innych modeli
ekonomicznych.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe wszelkie systemy spoáeczno - gospodarcze są wielce
skomplikowane, a w związku z tym nie moĪna zająü siĊ badaniem wszystkich aspektów
ich dziaáalnoĞci. W celu efektywnego badania systemów ekonomicznych naleĪy braü
pod uwagĊ tylko takie wzajemne oddziaáywania, które są dostatecznie duĪe. Przy takich
uproszczeniach podejmowane są jednak próby konstrukcji modeli matematycznych,
opisujących zjawiska ekonomiczne, záoĪonych z jednego lub wielu równaĔ, zakáadając
nawet fraktalny charakter zjawisk. Model powinien zawieraü gáówne relacje wystĊpujące
w danym problemie3. PamiĊtaü jednak naleĪy, Īe „caáoĞü to znaczy wiĊcej niĪ suma
czĊĞci”, a poznanie wáasnoĞci tych ostatnich nie zawsze umoĪliwia sformuáowanie praw
rządzących caáoĞcią. Podczas konstrukcji modeli matematycznych zjawisk
ekonomicznych moĪna napotkaü szereg róĪnorodnych problemów, które są przez wielu
wybitnych ekonometryków. Z kolei, ustalenie równowagi ukáadu ekonomicznego
opisanego przy pomocy ukáadu matematycznych warunków jest bowiem jednym
z podstawowych zagadnieĔ, którymi zajmuje siĊ ekonometria. W celu ustalenia
równowagi stosowane są równieĪ metody tradycyjne takie jak metoda simpleks, czy teĪ
metoda najmniejszych kwadratów, w przypadku ukáadów liniowych, a takĪe metody
nieparametryczne takie jak np. metoda najbliĪszych sąsiadów, czy teĪ techniki
wykorzystujące wáasnoĞci sieci neuronowych w przypadku ukáadów nieliniowych.
3
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W sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów i dochodzi do rywalizacji, a takĪe
kooperacji, dobrymi modelami zjawisk ekonomicznych są gry. Teoria gier bada modele
takich sytuacji decyzyjnych, których wynik zaleĪy od kilku niezaleĪnych podmiotów,
nazywanych graczami. W teorii gier pojĊü równowagi i optymalnoĞci bardzo czĊsto
uĪywa siĊ w przeciwstawnych znaczeniach. W grze macierzowej o sumie zero strategie
równowagi wybierane są zgodnie z zasada minimaksu. Inne gry mogą mieü wiĊcej niĪ
jedną równowagĊ i metody ich wyszukiwania nie są juĪ takie proste. W grach
dynamicznych, takich jak róĪniczkowe, stochastyczne czy wieloetapowe, równowagi
szuka siĊ przy pomocy skomplikowanych technik matematycznych. Teoriogrowe
podejĞcie do równowagi, badane miĊdzy innymi przez Johna Nasha, pozwoliáo na
specyficzne spojrzenie na tak zwaną niekooperacyjną równowagĊ ekonomiczną. Nash
pokazaá, miĊdzy innymi, Īe dla gier skoĔczonych o dowolnej liczbie strategii moĪe
istnieü nieskoĔczenie wiele ukáadów strategii w równowadze.
O randze teorii równowagi we wspóáczesnej myĞli ekonomicznej Ğwiadczą
nagrody Nobla przyznane wielu wybitnym ekonomistom, którzy problemem tym
zajmowali siĊ. Są wĞród nich: P. A. Samuelson (1970), J. R. Hicks (1972), K. J. Arrow
(1972), W. Leontief (1973), L.W. Kantorowicz (1975), T. C. Koopmans (1975),
G. Debreu (1983), J. C. Harsanyi, R. Selten, J. F. Nash (1994), R. Lucas (1995), W.
Vicrey (1996). RównieĪ polscy ekonomiĞci tacy jak M. Kalecki oraz O. Lange równieĪ
przyczynili siĊ do rozwoju teorii równowagi, przy czym naleĪy przypomnieü, Īe w 1971
roku M. Kalecki byá takĪe powaĪnym kandydatem do nagrody Nobla (zmará jednak
w kwietniu tegoĪ roku).
O równowadze pisze siĊ i mówi w dalszym ciągu, aczkolwiek istnieją prace
w których sugeruje siĊ, Īe immanentną cechą ukáadów gospodarczych jest
nierównowaga i z punktu widzenia uczestnika rynku jest to stan zupeánie normalny4.
Dowodem mogą byü, na przykáad wspomniane juĪ rynki finansowe funkcjonujące we
wspóáczesnej globalnej gospodarce, na których w ciągu ostatniego póáwiecza pojawiáo
siĊ wiele nowych mechanizmów i instrumentów finansowych takich jak instrumenty
pochodne wystawiane czĊsto na bardzo oryginalne, gáównie wirtualne „towary”.
W ostatnim przypadku jeĞli w ogóle moĪna mówiü o równowadze to wyáącznie
„papierowej”.
Ryzykowne gry na gieádzie jako „finansowa broĔ masowego raĪenia”
Efektywny rynek finansowy to inaczej rzetelny rynek wyceny instrumentów
finansowych, w których nikt nie jest uprzywilejowany, a informacja w peáni znajduje
odzwierciedlenie w cenie instrumentu finansowego. Inwestorzy zaĞ zachowują siĊ
w sposób racjonalny.
Graczom gieádowym nie zaleĪy jednak na takim rynku. Grający na gieádzie chce
bowiem, aby równowaga rynkowa byáa jego równowagą. Próby wyznaczenia przyszáych
cen walorów gieádowych są podejmowane od dawna, z róĪnym skutkiem.
W tym celu stosowane są róĪnorodne strategie, które w mniejszym lub wiĊkszym
stopniu obarczone są pewnym ryzykiem. Klasyczna ekonomia zakáada, Īe ludzie, a takĪe
wszelkie istoty Īywe, generalnie nie lubią ryzyka. Potwierdzają to takĪe badania

4

Siedlecki J.: Równowaga a wzrost gospodarczy, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, Warszawa 2000,s. 19.

148

prowadzone przez psychologów oraz neurofizjologów5. Obserwowano osoby biorące
udziaá w loteriach, w których z okreĞlonym prawdopodobieĔstwem moĪna byáo wygraü
lub przegraü pieniądze. Monitorowano, miĊdzy innymi, pracĊ mózgu ludzkiego przy
pomocy czynnoĞciowego rezonansu magnetycznego. Jest to nieinwazyjna metoda
badania mózgu polegająca na rejestrowaniu jego aktywnoĞci podczas wykonywania
przez czáowieka okreĞlonej czynnoĞci. W momencie gdy wzrastaáa wartoĞü oczekiwana
wygranej w grze, to w mózgu aktywna byáa gáównie czĊĞü kory ciemieniowej, zwana
ciaáem migdaáowym. Okazaáo siĊ, Īe mózg automatycznie rozpoznaje czy ryzykowna
gra jest „atrakcyjna” i podpowiada jej najlepszy wariant. W ten sposób wykazano,
Īe mózg jest automatycznie zaprogramowany do dokonywania najlepszych wyborów.
Z drugiej jednak strony wiadomo, Īe w warunkach niepewnoĞci ludzie podejmują czĊsto
nieracjonalne decyzje i czynią to w taki sposób jakby mieli niestandardowe preferencje.
W celu wyjaĞnienia tego zjawiska badano, miĊdzy innymi, wspomniane ciaáo
migdaáowe. Okazuje siĊ, Īe w momencie gdy w grĊ wchodzą emocje ten obszar mózgu
okazywaá siĊ szczególnie aktywny. Oprócz ludzi „zdrowych” do badaĔ zaangaĪowano
grupĊ pacjentów neurologicznych z uszkodzonym ciaáem migdaáowym, którzy poza tym
byli zupeánie normalni. Zaobserwowano, Īe w przeciwieĔstwie do „zdrowych”
uczestników eksperymentu, nie wycofywali siĊ oni z gry nawet w przypadku strat. Grali
odwaĪnie i Ğrednia wygrana w grupie pacjentów byáa wyĪsza niĪ w grupie zdrowych6.
Prawdopodobnie procesy biochemiczne w mózgu związane z silnymi emocjami, a takĪe
dziaáania prowadzone w wirtualnym Ğwiecie komputerów i cyfr, zaburzają
funkcjonowanie ciaáa migdaáowego i zmniejszają awersjĊ do ryzyka równieĪ u ludzi
zdrowych. MoĪna zatem przyjąü, Īe we wspóáczesnym, czĊsto wirtualnym Ğwiecie,
gracze gieádowi, w momencie podejmowania decyzji, dziaáają tak jakby mieli wyáączone
ciaáo migdaáowe.
Na rynkach finansowych obraca siĊ nie tylko coraz wiĊkszymi kwotami,
ale równieĪ coraz wiĊkszą liczbą róĪnorodnych walorów, zwáaszcza instrumentów
pochodnych. Niewidzialną rĊką rynku jest dzisiaj spekulacja, czyli kupowanie dóbr nie
po to aĪeby je zuĪyü, tylko odsprzedaü z zyskiem. Ostatnio na rynkach Ğwiatowych prym
wiodą fundusze hedgingowe, specjalizujące siĊ w najbardziej agresywnych
i ryzykownych inwestycjach. DziĊki funduszom hedgingowym oraz graczom, którzy
obecnie królują na gieádach Ğwiatowych, kwitnie rynek dzieá sztuki, prywatnych
odrzutowców, a takĪe luksusowych apartamentowców w najbardziej prestiĪowych
miejscach Ğwiata. W rzeczywistoĞci to zarządzający tymi funduszami sterują duĪą
czĊĞcią gospodarki, a ich celem jest stworzenie tzw. baĔki spekulacyjnej, czyli
spowodowanie wzrostu ceny jakiegoĞ dobra poprzez wykup i w efekcie zarobienie na
dalszej hossie. Dogadywanie siĊ grupy graczy gieádowych zostaáo nawet dokáadnie
opisane i nosi nazwĊ spóádzielni (pool). Spektakularnym przykáadem tego typu
dziaáalnoĞci są posuniĊcia gieádowe twórcy jednego z pierwszych funduszy
hedgingowych o nazwie Quantum Fund- amerykaĔskiego finansisty wĊgierskiego
pochodzenia Georga Sorosa. Zasáynąá on z wielu spektakularnych akcji na gieádach
Ğwiatowych. BodajĪe najbardziej dotkliwa okazaáa siĊ operacja z 16 wrzeĞnia 1992 roku.
W tym dniu od rana, za poĞrednictwem swoich znajomych, na rynkach caáego Ğwiata
5
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zlecaá sprzedaĪ funta szterlinga. W ten sposób sprzedano 10 milionów funtów.
W rezultacie kurs tej waluty zacząá gwaátownie spadaü i nawet interwencja Bank of
England nie pomogáa. Pod koniec dnia zarząd banku zmuszony zostaá do ogáoszenia
dewaluacji brytyjskiej waluty. Soros zarobiá na tej operacji miliard funtów. W 2007 roku
w podobny sposób „zagraá” na dewaluacjĊ tajskiej waluty i zyskaá miano „krwawego
wampira”.
Na gieádach coraz czĊĞciej dziaáają, podobni do Sorosa, ale znacznie gorzej
przygotowani do zmagaĔ gieádowych, spekulanci oraz rządni sukcesu i pieniĊdzy
zarządzający funduszami hedgingowymi - hedgingowcy, a gracze starej generacji, tacy
jak na przykáad Warren Buffet odchodzą powoli na emeryturĊ. Buffet jest jednym
z najbogatszych ludzi na Ğwiecie, a jednoczeĞnie skromnym czáowiekiem. Gracze –
hedgies, z kolei, to ciekawe, nie do koĔca jeszcze opisane, zjawisko spoáeczne. Wedáug
niektórych Ĩródeá generują oni dzisiaj okoáo 30-50% wszystkich transakcji gieádowych.
Ulubionym rynkiem funduszy hedgingowych jest rynek instrumentów pochodnych,
a ulubionym instrumentem bazowym dáugi! Dominującym sposobem ich dziaáania jest
krótka sprzedaĪ zwana równieĪ „lewarowaniem”. Polega ona na poĪyczaniu pieniĊdzy
w celu zakupu instrumentu, którego siĊ nie posiada i zarabianiu na wahaniach.
Ryzykowne transakcje graczy- hedgies bywają jednak zgubne dla rynków finansowych.
Przy najmniejszym zachwianiu straty mogą byü ogromne. ĝwiadczą o tym chociaĪby
spektakularne upadki waĪnych instytucji finansowych takich jak: fundusz inwestycyjny
LTCM (Long Term Capital Managment), który straciá páynnoĞü finansową pod koniec
lat 90. XX wieku, a takĪe strata dziewiĊciu miliardów dolarów funduszu Amaranth
Advisor we wrzeĞniu 2006 roku. Do tej ostatniej „straty” walnie przyczyniá siĊ 32-letni
Brian Hunter, który obstawiá gigantyczny zakáad na gaz ziemny. Wedáug Huntera gaz
miaá zdroĪeü po huraganie Katrina, gdy tymczasem staáo siĊ inaczej7.
Jednak jednym z pierwszych „áajdaków” gieádowych, którego dziaáalnoĞü zostaáa
udokumentowana byá Nicholas William Lesson. Byá on pracownikiem banku Barrigs w
Singapurze i handlowaá kontraktami terminowymi na tokijski indeks Nikkei. Lesson po
zawarciu duĪej liczby kontraktów, nie przewidziaá trzĊsienia ziemi, które miaáo miejsce
w styczniu 1995 roku w Kobe. Po tym zdarzeniu zanotowano gwaátowny spadek cen
walorów, a tym samym indeksu gieádowego. Zamiast zamknąü pozycjĊ
i odkupiü ze stratą sprzedawane wczeĞniej kontrakty, podwajaá stawkĊ, gdyĪ byá zdania,
Īe w ten sposób poruszy rynek. Straty w singapurskim oddziale banku braci Barrings
osiągnĊáy kwotĊ 850 mln. funtów. W ten sposób szanowany brytyjski bank
inwestycyjny, który zasáynąá, miĊdzy innymi, zakupem terytorium Luizjany od Francji,
a nastĊpnie odsprzedaĪą jej Stanom Zjednoczonym, prowadzący rachunki rodziny
królewskiej, zbankrutowaá po 233 latach dziaáalnoĞci.
Podobnych „krezusów” finansjery byáo jednak wiĊcej. Yasuo Hamanake, w tym
samym okresie co Lesson naraziá japoĔski koncern miedziowy Sumitomo na stratĊ
30 mln USD. NastĊpnie próbując odrobiü stratĊ, prowadziá nielegalne transakcje
finansowe, które przyniosáy straty w wysokoĞci 2,6 mld. USD. John Rusnak, w 2002
roku, zdefraudowaá 750 mln. USD i spowodowaá stratĊ w amerykaĔskim banku Allfirst.
Usprawiedliwiając samego siebie stwierdziá on, Īe „cyferki na ekranie zbyt áatwo
poddają siĊ manipulacjom”. Jerome Kerviel, makler francuskiego banku Societe
7
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Generale, spekulowaá w taki sposób, Īe w styczniu 2008 roku naraziá swego pracodawcĊ
na 4,9 mld. strat i tym samym spowodowaá duĪe zawirowanie na rynku. W efekcie tego
gieádowego „trzĊsienia ziemi”, w którym francuski bank miaá niebagatelny wpáyw,
zarząd amerykaĔskiego banku centralnego zostaá zmuszony podjąü decyzjĊ
o najwiĊkszej od kilkunastu lat zmianie stóp procentowych (0,75 pkt.). Wirtualna
rzeczywistoĞü oraz kwoty którymi obracają, niejednokrotnie przerastają psychikĊ
wspóáczesnych maklerów.
„Traderzy”, bo tak popularnie nazywa siĊ graczy gieádowych, spĊdzają mnóstwo
czasu wpatrzeni w monitory, z nerwami napiĊtymi do granic wytrzymaáoĞci. Przebywają
po kilkanaĞcie godzin dziennie w Ğwiecie czystego, ale niestety wirtualnego kapitalizmu.
Robią báyskotliwe kariery w bankach, funduszach hedgingowych i tracą kontakt z
rzeczywistoĞcią. Báyskawicznie przerzucają kapitaá pomiĊdzy rynkami. Jednego dnia
inwestują w akcje na Wall Street, drugiego w záoto itd. Czynią to gáównie za poĪyczone
pieniądze. Szukając ponadprzeciĊtnych zysków podejmują ryzyko, którego nie da siĊ z
niczym porównaü. Na skutek ich dziaáalnoĞci globalna gospodarka staje siĊ
zakáadnikiem sektora, który specjalizuje siĊ w wytwarzaniu „baniek”. Fundusze
hedgingowe operują setkami miliardów dolarów i traktują Ğwiat jak szachownicĊ, robiąc
wszystko Īeby ograü innych uczestników rynku8. Przykáadem moĪe byü zwyĪka cen
ropy naftowej, która od 2000 roku zdroĪaáa szeĞciokrotnie. Okazuje siĊ, Īe przyczyną
tak ogromnej zwyĪki byá nie tylko atak na WTC w 2001 roku, czy teĪ wojny
w Afganistanie i Iraku, a takĪe potrzeby energetyczne gospodarek Indii i Chin, ale
przede wszystkim spadek wartoĞci dolara oraz handel spekulacyjny kontraktami
terminowymi na noĞniki energii na gieádach Ğwiatowych. Okazuje siĊ takĪe,
Īe gwaátownie roĞnie liczba kontraktów terminowych na owe noĞniki, z tym,
Īe wiĊkszoĞü z nich zawierana jest poza gieádami, co w efekcie oznacza, Īe są one poza
kontrolą nadzoru finansowego i przypuszczalnie tworzy siĊ w ten sposób nowa baĔka
spekulacyjna. Analitycy ustali, Īe „premia strachu” w związku ze spekulacjami na
noĞniki energii moĪe stanowiü jedną trzecią obecnej ceny ropy .9
W tym miejscu warto przypomnieü, Īe tak zwany wielki kryzys, który miaá
miejsce pod koniec lat 20. XX wieku, wyniká nie tyle z samego krachu na gieádzie,
co z mnóstwa papierowych dáugów, którymi handlowano gdzieĞ poza gieádą. Owe dáugi
staáy siĊ przyczyną gwaátownej recesji. RównieĪ w 2000 roku gieády „utopiáy” miliardy
dolarów w chybionych przedsiĊwziĊciach dotyczących firm internetowych. Po tym
spektakularnym wydarzeniu kapitaá przeniósá siĊ na rynek nieruchomoĞci, a tym samym
przyczyniá siĊ do wzrostu liczby pobieranych kredytów. W ciągu kilku lat boom
kredytowy nawet pobudziá gieádĊ i sprzyjaá konsumpcji. Po pewnym czasie jednak
zabrakáo wiarygodnych kredytobiorców. Banki zaczĊáy oferowaü poĪyczki klientom bez
zdolnoĞci kredytowej. W 2006 roku stanowiáy one 20 procent wszystkich hipotek.
NastĊpnie w obliczu zagroĪenia banki stopniowo przemianowywaáy ryzykowne kredyty
w tak zwane skomercjalizowane obligacje dáuĪne. Po ten nowy „spekulacyjny” produkt,
z chĊci osiągniĊcia szybkiego zysku, siĊgnĊáy gáównie fundusze hedgingowe. W efekcie
rozproszone ryzyko zmieniáo siĊ wkrótce w rozproszone, a tym samym trudne do
oszacowania straty. Pod koniec 2006 roku w USA i krajach Europy Zachodniej , nastąpiá
8
9
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bowiem znaczący spadek cen nieruchomoĞci, zaĞ raty kredytów, wraz ze wzrostem stóp
procentowych, zaczĊáy rosnąü. W związku z tym latem 2007 roku upadáo kilka
znaczących funduszy inwestycyjnych (dwa najwiĊksze naleĪaáy do banku Bear Stearns).
Spekulacje na amerykaĔskich kredytach równieĪ spowodowaáy upadek niemieckiego
banku IKB i brytyjskiego Nothern Rock, a takĪe nadwerĊĪeniu reputacji wspomnianego
juĪ francuskiego Societe Generale. Oprócz tych strat, niektórzy badacze rynków
kapitaáowych zaobserwowali, Īe obecnie moĪna mówiü o zapaĞci niejawnego
reprezentowanego gáównie przez fundusze hedgingowe, systemu bankowego, który
powstaá w cieniu oficjalnych banków.
Historia rynków finansowych nie zna jednak próĪni i obecnie kapitaá
przealokowywany jest na rynek produktów rolnych. W związku z tym, w ostatnim
okresie, coraz bardziej rosną ceny ĪywnoĞci. Skutki tego typu dziaáaĔ mogą byü
nieprzewidywalne. Jak twierdzi wspomniany Soros, prawdopodobnie powstaje nowa
„superbaĔka”.
Spadek ceny dolara, droga ropa, zapaĞü na rynku nieruchomoĞci, wysokie ceny
ĪywnoĞci oraz globalna inflacja wskazują na niewydolnoĞü systemu bankowego przy
czym niewątpliwie globalna gospodarka staáa siĊ jego „zakáadnikiem”. Nietrudno
przewidzieü, Īe idą trudne czasy. Autor ksiąĪki o gospodarce spekulacyjnej Larence E.
Mitchell twierdzi nawet, Īe „wiĊkszoĞü ludzi w sektorze finansowym zapomniaáa,
Īe zysk bierze siĊ z podnoszenia produktywnoĞci”10. Bankowcy skupili siĊ obecnie na
handlu ryzykiem, bo na nim moĪna szybko zarobiü zamiast inwestowaü w produkcjĊ
i usáugi. EkonomiĞci przypominają, Īe kaĪda gieáda i kaĪdy rynek finansowy to
z zaáoĪenia oĞrodek transakcji kupna i sprzedaĪy, odbywających siĊ w okreĞlonym
miejscu i czasie, przyporządkowanych okreĞlonym normom i zasadom ustalonym przez
czáowieka. Zatem cokolwiek siĊ na rynku dzieje powinno byü przedmiotem jasno
sprecyzowanej umowy i podlegaü caákowitej kontroli, a ta obecnie jest poza zasiegiem
nadzoru bankowego.
O wiĊkszą kontrolĊ nad dziaáalnoĞcią funduszy hedgingowych, a takĪe
dziaáalnosci maklerów zatrudnionych w bankach zaapelowaá jesienią 2006 roku prezes
Europejskiego Banku Centralnego Jean–Claude Tricket. W podobnym tonie
wypowiedziaá szef nadzoru finansowego C. McCarty. Sugerują oni, Īe przede
wszystkim, naleĪy dokáadnie sprawdzaü dziaáalnoĞü funduszy hedgingowych. Ale i to
moĪe okazaü siĊ w obecnym czasie zbyt trudne, a chociaĪby dlatego, Īe wspomniany
Lesson, po odbyciu wyroku (za swoją dziaáalnoĞü zostaá skazany na 6,5 roku wiĊzienia)
zarabiaá na Īycie szkoląc máodych adeptów sztuki gieádowej, w jaki sposób pokonaü
procedury nadzoru i audytu stanowiące przeszkodĊ nad naduĪyciami w instytucjach
finansowych! Trzeba zatem oprócz zwiĊkszenia kontroli szukac takich rozwiązaĔ, które
pozwolą przewidzieü nie tyle ceny walorów, co przyszáe posuniecia , a przede
wszystkim nastroje graczy gieádowych.
Warren Buffet jest równieĪ sceptycznie nastawiony do tego co siĊ obecnie dzieje
na gieádach. Instrumenty pochodne wystawiane na dáugi nazwaá „finansowa bronią
masowego raĪenia”, zaĞ o krótkoterminowych transakcjach powiedziaá,
Īe dziaáają one jak „niewidzialna noga, kopiąca spoáeczeĔstwo po piszczelach”. Wall
Street scharakteryzowaá nastĊpująco: „lubi ona okreĞlaü bardzo gwaátowne
10
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i podniecające gry finansowe jako wyrafinowaną dziaáalnoĞü, zawierającą w sobie
elementy dostrojenia gospodarki”, co oczywiĞcie prawdą nie jest 11.
MoĪna Ğmiaáo powiedzieü, Īe na nowoczesnych gieádach handluje siĊ obecnie
gáównie czystym ryzykiem. Instrumenty pochodne, które z zaáoĪenia miaáy byü
narzĊdziem niwelowania ryzyka, staáy siĊ towarem. Z kolei „ryzyko staáo siĊ poĪądaną
zmienną pozwalającą ksztaátowaü ich wartoĞü i zarabiaü na wahaniach”12. Racjonalny
handel ustąpiá miejsca spekulacyjnej grze, której praktycznie z niczym dotychczas
znanym nie da siĊ porównaü.
Indeksy awersji do ryzyka
Z punktu widzenia analizy ryzyka szczególnie interesujące wydają siĊ miary
awersji do ryzyka, zwane równieĪ indeksami riskiness13. Indeksy te znane są od koĔca
lat 60. XX wieku, aczkolwiek praktyczne zaczĊto je wykorzystywaü w ostatnich latach,
kiedy to w analizach gieádowych zaczĊto uwzglĊdniaü “nastroje” uczestników rynku.
NaleĪą do nich:
a) miara bezwzglĊdnej awersji do ryzyka (indeks Arrowa-Pratta):

AR( R )



u ' ' ( R)
u ' ( R)

(1)

gdzie R oznacza dochód; moĪe to byü równieĪ stopa zwrotu,
u’(R) jest pierwsza pochodną funkcji uĪytecznoĞci,
u’’(R) jest drugą pochodną funkcji uĪytecznoĞci,
funkcja u(R) jest ograniczona;
b) miara wzglĊdnej awersji do ryzyka:

RR( R)

R

u ' ' ( R)
.
u ' ( R)

(2)

OgraniczonoĞü funkcji uĪytecznoĞci oznacza, Īe uczestnicy rynku,
w przewaĪającej mierze, są niechĊtni ryzyku. Interpretacja miar (1)-(2) jest stosunkowo
prosta. JeĪeli miara bezwzglĊdnej oraz wzglĊdnej wartoĞci awersji inwestorów do
ryzyka roĞnie (maleje) to w miarĊ wzrostu dochodu suma Ğrodków przeznaczonych na
inwestycje ryzykowne maleje (roĞnie). JeĪeli jest staáa to suma Ğrodków
przeznaczonych
na inwestycje ryzykowne nie zmienia siĊ w czasie. Obie miary są dodatnie,
gdy uczestników rynku charakteryzuje niechĊü do ryzyka, a ma to miejsce wówczas gdy
speániony jest warunek: u’’(R)<0. Zachowanie siĊ tych miar wraz ze zmianami R jest
niezwykle waĪne dla prawidáowej oceny przyszáych zachowaĔ uczestników rynku
w warunkach niepewnoĞci.
Warto równieĪ zauwaĪyü, Īe osoba niechĊtna ryzyku woli dochód pewny.
FunkcjĊ uĪytecznoĞci osoby niechĊtnej ryzyku charakteryzuje równieĪ warunek: u’(R)
jest ĞciĞle malejaca wraz ze wzrostem R. Z malejacą bezwzglĊdną niechĊcią do ryzyka
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mamy do czynienia wówczas, gdy AR(R ) jest malejącą funkcją dochodu R. Wynika to
z faktu, Īe skáonnoĞü do zawierania maáych zakáadów o staáej wielkoĞci wzrasta wraz
z dochodem, w tym sensie, Īe wymagane szanse uczestnika rynku maleją. Gdyby
bezwzledna niechĊü do ryzyka rosáa wraz z dochodem, to w miarĊ ,,bogacenia siĊ”
uczestnik rynku zmniejszaáby wielkoĞü swoich zasobów, których utrzymanie áączy siĊ
z ryzykiem. Ponadto przyjmuje siĊ, Īe wklĊsáa funkcja uĪytecznoĞci charakteryzuje
uczestnika rynku z awersją do ryzyka. Liniowa funkcja uĪytecznoĞci Ğwiadczy, z kolei,
o tym, Īe stosunek uczestnika rynku do ryzyka jest neutralny, zaĞ wypukáa funkcja
uĪytecznoĞci jest dowodem na to, iĪ uczestnik rynku nie boi siĊ ryzyka 14.
Obserwacje empiryczne pokazują, Īe w wiĊkszoĞci inwestorzy mają malejącą
bezwzglĊdną awersjĊ do ryzyka oraz staáą lub rosnącą wzglĊdną awersje do ryzyka.
ĝwiadczą równieĪ o tym
przytaczane w poprzednim rozdziale badania
neuroekonomiczne15, które mówią, Īe czáowiek i zwierzĊta są przygotowane do tego
aĪeby siĊ chroniü przed zbyt duĪym ryzykiem. Silne emocje, z kolei, powodują wzrost
aktywnoĞci mózgu w obszarze Ğrodkowo czoáowym, zaburzając jego prawidáowe
funkcjonowanie.
Podczas obliczania indeksu awersji do ryzyka dla poszczególnych uczestników
rynku bardzo waĪne jest wáaĞciwe okreĞlenie funkcji uĪytecznoĞci. W tym przypadku
istotne jest poáączenie zmian wzglĊdnej niechĊci do ryzyka oraz zmian dochodu
(ewentualnie stopy zwrotu) z ograniczonoĞcią funkcji uĪytecznoĞci. JeĞli funkcja
uĪytecznoĞci ma pozostaü ograniczona przy wzroĞcie dochodu, to wzglĊdna niechĊü do
ryzyka nie moĪe dąĪyü do granicy niĪszej od jednoĞci. Podobnie jeĞli funkcja
uĪytecznoĞci ma byü ograniczona (z doáu) przy dochodzie dąĪącym do zera, to wzglĊdna
niechĊü do ryzyka nie moĪe byü wiĊksza od jednoĞci gdy dochód dąĪy do zera16.
W dalszym ciągu zamiast o dochodzie mowa bĊdzie o stopie zwrotu inwestora,
gdyĪ taka jest specyfika niniejszego artykuáu. JeĪeli zaĞ chodzi o funkcjĊ uĪytecznoĞci
stopy zwrotu inwestora to powinna ona uwzglĊdniaü jego preferencje w odniesieniu do
inwestycji. Ponadto zaobserwowano, Īe standardowo zachowujący siĊ tj. racjonalnie
dziaáający inwestor powinien mieü malejącą bezwzglĊdną awersjĊ do ryzyka oraz staáą
rosnącą wzglĊdna awersje do ryzyka.
CzĊsto wykorzystywaną w literaturze funkcją uĪytecznoĞci jest funkcja
kwadratowa:

u ( R)
przy zaáoĪeniu, Īe R>0 oraz a,b>0 R

bR  aR 2

(3)

Pt  Pt 1
, Pt jest ceną waloru w chwili t.
Pt

Z obliczeĔ wynika, Īe u’(R )=b-2aR, u’’(R )=-2a. Pierwsza pochodna jest
dodatnia, gdy R<b/2a. Kwadratowa funkcja uĪytecznoĞci wyraĪona wzorem (3) jest
rosnąca do momentu, gdy stopa zwrotu osiągnie b/2a. Po przekroczeniu tej wartoĞci
nastĊpuje syndrom Midasa polegający w tym konkretnym przypadku na tym, Īe wzrost
14
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stopy zwrotu powodowaü bĊdzie spadek wartoĞci funkcji uĪytecznoĞci. WaĪne jest
zatem, aĪeby inwestor nie osiągaá stopy zwrotu powodującej syndrom Midasa, tzn.
powinna ona zawieraü siĊ w przedziale [0,b/2a]. Miary awersji do ryzyka dla
kwadratowej funkcji uĪytecznoĞci wyraĪone są przy pomocy wzorów:

2a
, RR ( R )
b  2aR

AR( R)

2aR
.
b  2aR

MoĪna zauwaĪyü, Īe kwadratowa funkcja uĪytecznoĞci „pasuje” do inwestora
charakteryzującego siĊ rosnącą bezwzglĊdną oraz wzglĊdną awersją do ryzyka.
Kolejną wykorzystywaną funkcją uĪytecznoĞci jest funkcja pierwiastkowa:

u ( R)

R.

(4)

Pochodne tej funkcji uĪytecznoĞci wynoszą:

u ' ( R)

1
2 R

, u ' ' ( R)



1

.

4R R

Pierwsza pochodna funkcji uĪytecznoĞci jest dodatnia, a druga ujemna, co oznacza,
Īe inwestor charakteryzuje siĊ wzrostem uĪytecznoĞci w miarĊ wzrostu stopy zwrotu
i awersją do ryzyka. W tym przypadku miary awersji do ryzyka dla tej funkcji są równe:

AR( R)

1
, RR ( R )
2R

1
.
2

Pierwiastkowa funkcja uĪytecznoĞci odpowiada inwestorowi charakteryzującemu siĊ
malejącą bezwzglĊdna awersją do ryzyka i staáa wzglĊdna awersją do ryzyka.
MoĪna równieĪ posáuĪyü siĊ logarytmiczną funkcją uĪytecznoĞci, która
przyjmuje postaü:
u ( R) ln( R) .
(5)
Pochodne tej funkcji wynoszą:

u ' ( R)

1
, u ' ' ( R)
R



1
.
R2

Pierwsza pochodna wraz z dodatnią stopą zwrotu moĪe byü dodatnia, druga jest zawsze
ujemna. Miary awersji do ryzyka przyjmują postaü:

AR( R)

1
, RR( R ) 1 .
R

Logarytmiczna funkcja uĪytecznoĞci jest wáaĞciwa dla inwestora, który charakteryzuje
siĊ malejącą bezwzglĊdną awersją do ryzyka w miarĊ wzrostu R i staáą wzglĊdną
awersją do ryzyka.
Kolejną interesującą funkcją jest wykáadnicza funkcja uĪytecznoĞci przyjmująca
postaü:

u ( R)

e  cR  d ,

c ! 0.

(6)
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Dwie pierwsze pochodne moĪna wyraziü przy pomocy wzorów: u ' ( R )

u ' ' ( R)

ce  cR ,

c 2 e  cR . Miary awersji do ryzyka w tym przypadku przyjmują postaü

AR(R)=c, RR(R)=Rc. Tak wiĊc inwestor o wykáadniczej funkcji uĪytecznoĞci ma staáą
absolutną awersjĊ do ryzyka.

cena

RYSUNEK 1a. WYBRANE NOTOWANIA SPÓàKI TP S.A. W OKRESIE OD 16-07-2007
DO 9-06-2008
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RYSUNEK 1b. INDEKSY ARROWA-PRATTA DLA SPÓàKI TP SA- BADANY OKRES:
OD 16-07-2007 DO 09-06-2008
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Mas-Colell i in. 17 oraz Aumann i Serrano 18pokazali, Īe indywiduum 2 wykazuje
wiĊkszą awersjĊ do ryzyka niĪ indywiduum 1 jeĞli:
a) AR(R2)>AR(R1) oraz
b) indywiduum 2 akceptuje dochód R2 to indywiduum 1 akceptuje dochód R119.

cena

RYSUNEK 2A. WYBRANE NOTOWANIA SPÓàKI PKO BP W OKRESIE OD 15-01-2008 DO 7-032008
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Rysunki 1b oraz 2b ilustrują „nastroje inwestorów” z Gieády Papierów
WaroĞciowych w Warszawie z przeáomu 2007 oraz 2008 roku. W tym okresie bowiem
moĪna byáo zaobserwowaü duĪe wahania cen walorów notowanych na GPW i celowe
wydaje siĊ sprawdzenie „kondycji” psychicznej rodzimych inwestorów. Zaobserwowano
kilka dotkliwych spadków cen, przy czym najbardziej znaczący odnotowano w styczniu
2008 roku. W związku z tym moĪna byáo spodziewaü siĊ istotnych róĪnic
w zachowaniach inwestorów, a przede wszystkim zmian ich stosunku do ryzyka. W celu
dokonania oceny zostaáy wykorzystane indeksy absolutnej awersji do ryzyka ArrowaPratta z kwadratową funkcją uĪytecznoĞci (3), z parametrami b=1 oraz a=1/2. Rysunki
1 b oraz 2b ilustrują zachowanie siĊ indeksu absolutnej awersji do ryzyka w róĪnych
okresach odpowiednio dla spóáek TP S.A. (badany okres 16.07.2007- 9.06.2008) oraz
17

Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J. R.: Microeconomic Theory, Oxford University Press, New York
1995,s. 190-192.
18
Aumann R., Serrano. R.: An Economic Index of Riskness, SING3, Madrid (Spain) 2007,s. 37.
19
W pracy (Mas-Colell i in. 1995) autorzy pokazali znacznie obszerniejsze twierdzenie ilustrujące podaną
wáasnoĞü (Proposition 6.C.2, str. 191). Dotyczy ono sytuacji, w której indywiduum o okreĞlonej funkcji
uĪytecznoĞci u2 wykazuje wiĊkszą awersjĊ do ryzyka niĪ indywiduum o funkcji uĪytecznoĞci u1. Podali oni 5
równowaĪnych warunków, których zacytowanie w caáoĞci, w niniejszej pracy, wymagaáoby wprowadzenia
szeregu nowych symboli i pojĊü. Stwierdzili ponadto, Īe speánienie jednego z podanych warunków powoduje,
Īe indywiduum 2 wykazuje wiĊkszą awersjĊ do ryzyka niĪ indywiduum 1 (more risk avesrse than). Baumann
i Serrano, z kolei, w prezentacji (2007) podali warunki (a) i (b) oraz odnieĞli je je ogólnie do indeksów awersji
do ryzyka nie informując przy tym, Īe chodzi o konkretne indeksy Arrowa-Pratta (nazwali je: an economic
index of riskiness). Ponadto zamiast o dochodzie, czy teĪ stopie zwrotu mówili oni o loterii F, która
charakteryzuje siĊ tym, Īe z dodatnim prawdopodobieĔstwem daje okreĞloną oczekiwaną wypáatĊ.
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PKO BP (badany okres 15.01.2008-7.03.2008. Rysunki 1a oraz 2a pokazują
ksztaátowanie siĊ cen spóáek w analizowanych okresach. MoĪna zauwaĪyü,
Īe w zachowaniach polskich inwestorów nie zaobserwowano niczego niezwykáego.
Absolutna awersja do ryzyka inwestorów nieznacznie rosáa w momentach gdy ceny
walorów spadaáy. Jest to dowód na to, Īe polskie domy maklerskie oraz banki „nie
dorobiáy siĊ” jeszcze inwestorów na miarĊ Lessona, czy Kerviela, którzy Ğwiadomie
i z premedytacją sterują rynkiem.
RYSUNEK 2b. INDEKSY ARROWA-PRATTA DLA SPÓàKI PKO BP- BADANY OKRES: OD 15-012008 DO 7-03-2008
indeksy Arrowa-Pratta
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Wynika stąd, Īe jak na razie do GPW w Warszawie pasuje porównanie do
„barometru kondycji gospodarki” i nie ma powodu do zamartwiania siĊ zachowaniami
rodzimych inwestorów, gdyĪ nie odbiegają one od dotychczasowych standardów, które
moĪna okreĞliü mianem racjonalnych. Jeden bardziej znanych graczy gieádowych Maciej
Kwiatkowski, jeden z zaáoĪycieli i gáówny udziaáowiec TFI Opera, pierwszego
„prywatnego” towarzystwa funduszy inwestycyjnych wypowiedziaá siĊ w prasie,
Īe „gieáda to ruletka, gdzie o trendach decydują spekulacja i rynkowy sentyment”20.
NaleĪy siĊ jednak pocieszaü, Īe jest on wyjątkiem. Na áamach forów internetowych
pojawiają siĊ równieĪ, od czasu do czasu, stwierdzenia anonimowych inwestorów
mówiące, Īe w momencie spadku cen walorów „z akcjami zostają tylko moherowe
berety”21, ale i oni na razie nie stanowią powaĪnego zagroĪenia dla polskiego rynku
finansowego. Dopóki wiĊkszoĞü inwestorów zachowuje siĊ racjonalnie spadki cen
walorów nie zagraĪają kondycji gieády. Bessa bowiem to normalny proces rynkowy,
a inwestorzy bardziej niĪ spadku cen walorów boją siĊ niepewnoĞci, która prowokuje ich
do nieracjonalnych zachowaĔ i podejmowania emocjonalnych decyzji. W ostatnim
okresie polska gospodarka nie daje inwestorom powodów do niepokoju. NaleĪy jednak

20
21

WĊglewski M.: Koniunktura strachu, Newsweek, marzec 2007, s. 50.
Onet.pl

158

pamiĊtaü, Īe dalszy przebieg wydarzeĔ na GPW w Warszawie bĊdzie zaleĪeü w duĪej
mierze od sytuacji na rynkach Ğwiatowych.
ZakoĔczenie
W pracy poruszone zostaáy problemy związane z równowagą rynkową, dotyczącą
zwáaszcza rynków finansowych, ryzykiem i stosunkiem uczestników rynku do ryzyka.
Przytoczone zostaáy równieĪ przykáady „zdarzeĔ gieádowych sugerujące, iĪ naleĪy te
pojĊcia, w klasycznym sensie, zrewidowaü, rozszerzyü i dostosowaü do sytuacji obecnej.
Chodzi zwáaszcza o racjonalnoĞü zachowaĔ uczestników rynku. Inne tradycyjne pojĊcia
ekonomiczne takie jak: doskonaáa konkurencja, symetria w dostĊpie do informacji, rynki
zupeáne (kompletne) itp., w ostatnich latach równieĪ straciáy na znaczeniu. Maáo tego,
Ğmiaáo moĪna stwierdziü, Īe w ekonomii raczej naleĪy mówiü o niedoskonaáej
konkurencji, o rynkach niekompletnych, o asymetrii w dostĊpie do informacji. PamiĊtaü
równieĪ naleĪy i o tym, iĪ czĊstym problemem nie tylko gieád, ale wszelkiego rodzaju
podmiotów gospodarujących jest uczciwoĞü i to ona powinna przedmiotem przyszáych
rozwaĪaĔ ekonomistów. JeĪeli zabraknie uczciwoĞci to patologie związane
z zachowaniami inwestorów mogą spowodowaü, Īe równowaga rynkowa stanie siĊ
wyáącznie ich równowagą, a o racjonalnym handlu wszelkiego rodzaju towarami moĪna
bĊdzie zapomnieü. Gáównym towarem stanie siĊ natomiast ryzyko. Warto w tym miejscu
przypomnieü sáowa Kennetha Arrowa: „alokacja podejmowania ryzyka w warunkach
konkurencji dziaáa tylko wtedy, gdy jednostki przejawiają awersjĊ do ryzyka”. Jak
wynika z najnowszych badaĔ z tym jest coraz gorzej. WspóáczeĞni gracze gieádowi
dziaáają bowiem w wirtualnym Ğwiecie liczb, w warunkach silnych emocji, z nerwami
napiĊtymi do granic wytrzymaáoĞci, co uniemoĪliwia im dokonanie oceny rzeczywistych
zagroĪeĔ, a tym bardziej ryzyka. Arrow twierdziá równieĪ, Īe „niechĊü do ryzyka jest
miarą domagania siĊ przez jednostkĊ wiĊcej niĪ równych szans”22. WspóáczeĞni krezusi
gieádowi, wszelkimi moĪliwymi sposobami, dąĪą natomiast do stworzenia takich
sytuacji, w których szanse mają tylko oni.
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Summary
The aim of this paper is to present that althrough risk-aversion is considered as a highly
known phenomenon, in emotional situations people tend to put at risk surprisingly much more
assets of theirs than one may even expect. In emotionally overwhelming circumstances entities act
as if they are guided by unusual or untypical preferences. What disproves the commonness of risk
aversion are analogical behaviours of stock exchange players in financial markets and compulsive
gamblers in everyday life.
Over the last years a crucial role in the financial markets has beeen played by hedge funds.
Methods commonly used and focused on the most aggressive and risky investments are
speculation as well as leverage. Moreover, the futures exchange, which despite its noble and
highly sophisticated assumptions triggered the process of trade in the pure risk, is developing. That
is a natural reaction to the fact that nowadays the more common subject matter of futures contracts
are not necessarily natural resources, currencies or stock exchange assets but rather debts
themselves. More and more frequently the rational trade on the stock exchange gives its way to a
speculative game, which may become a serious threat to the market equilibrium.
There is a possibility of quantitively measuring the exchange players’ risk attidudes by
introducing the Arrow-Pratt coefficient of absolute risk aversion (riskiness), which may be helpful
at defining the real investors’ spirits and a potential speculative bubble effect. Traditional
predictive methods, which exclude investors’ spirits and their risk attitudes, might be successful in
terms of analysing past and future market trends as well as of making them applicable to the
foreseeble future. Nevertheless, in respect of predicting a sudden market crash, techniques
mentioned above - to a large extent - are rather useless. The analysis of Arrow-Pratt measures of
absolute risk aversion (ARA) may provide theoretical as well as practical backgrounds to bridge
the gap in the empirical data.
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