Warszawa, 15 stycznia 2018 r.
dr hab. Agata Adamska, prof. nadzw. SGH
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Kujawy
pt. Inwestycje alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych,
napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej
(dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse)
Recenzja została przygotowana w wyniku decyzji Rady Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (pismo prof. zw. dr hab. Mirosława
Szredera, Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, z dnia
24 listopada 2017 roku).
Recenzowana rozprawa liczy 265 stron; obejmuje wstęp, pięć rozdziałów,
wnioski, bibliografię oraz załączniki. Tekst jest bogato ilustrowany formami
graficznymi – zawiera 53 rysunki (schematy, wykresy) oraz 60 tabel. Bibliografia
liczy około 200 publikacji (w kilku przypadkach różne wydania tego samego
dzieła zostały przytoczone jako odrębne pozycje), co sprawia wrażenie
wystarczającej podstawy metodycznej i merytorycznej.
We Wstępie zaawizowane zostały kluczowe zagadnienia poruszane w
pracy, zaprezentowano też podstawowe założenia dotyczące metodyki badań oraz
konstrukcję dysertacji. Doktorant zadeklarował, że „głównym celem dysertacji
była kwantyfikacja efektywności inwestycyjnych portfeli alternatywnych w
odniesieniu do portfela benchmarkowego (klasycznego) w ramach tradycyjnej i
zmodyfikowanej

metodyki

analizy

zdarzeń

w

kontekście

wybranych

uwarunkowań behawioralnych z lat 2001-2016.” (s. 6). Takie sformułowanie celu
głównego przez Autora (poprzez odniesienie do metody, a nie oczekiwanego
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wyniku dociekań) wydaje się być spłyceniem jego własnych zamierzeń
dotyczących zbadania współzależności występujących na styku finansów (decyzje
inwestycyjne w obszarze aktywów alternatywnych) i psychologii (aspekty
behawioralne zachowań inwestorów). Oprócz celu głównego we Wstępie
zaprezentowanych zostało również dziewięć celów szczegółowych (s. 6), które
zgodnie z przyjętą konwencją, konsekwentnie odnoszą się do kolejnych etapów
procesu prowadzenia badań i analiz, z prezentacją graficzną efektywności
poszczególnych portfeli inwestycyjnych włącznie.
Obok celów dysertacji we Wstępie zawarte zostały również tezy – główna
i pomocnicze. Doktorant zrezygnował z formułowania hipotez, ponieważ „całość
wykonanych badań naukowych była źródłem wiedzy i przekonania o
prawdziwości stawianej tezy głównej oraz tez pomocniczych na etapie
projektowania pierwszej wersji konspektu pracy.” (s.7). Takie oświadczenie
wskazuje na dość nietypowe traktowanie rozprawy doktorskiej jako dzieła
odrębnego i niezależnego od wykonanych badań, a nie jako stanowiącej
uporządkowany sposób ich prezentacji – od uzasadnienia opartego na
dotychczasowym dorobku teoretycznym do wniosków, mogących stanowić
podstawę formułowania kolejnych bardziej ogólnych prawidłowości.
Zgodnie z przyjętym przez Autora podejściem tezy sformułowane zostały
w sposób pragmatyczny. Teza główna rozprawy została przedstawiona
następująco:

„Istnieje

przewaga

efektywności

portfeli

alternatywnych

(finansowego i rzeczowego) nad klasycznym w konsekwencji różnych wydarzeń
o charakterze polityczno-gospodarczym lub terrorystycznym, mających charakter
nagły i/lub nieprzewidywalny. Do pomiaru tej przewagi wykorzystać można
metodykę analizy zdarzeń, dzięki której zostaną obliczone średnie nadwyżkowe
stopy zwrotu w oknie zdarzenia, a te z kolei będą podstawą do obliczeń
współczynnika Sharpe’a w ramach zmodyfikowanej metodyki analizy zdarzeń.”
(s. 7). Obok tezy głównej we Wstępie znajduje się również sześć tez
pomocniczych, z których pięć odnosi się bezpośrednio do cech zbadanych portfeli
inwestycyjnych, a jedynie ostatnia ma charakter bardziej ogólny: „wydarzenia
polityczno-gospodarcze są czynnikiem oddziałującym na ryzyko systemowe (te
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zdarzenia mają większy, negatywny wpływ na rynki inwestycyjne od wydarzeń
terrorystycznych)” (s.7).
Konstrukcja celów i tez rozprawy wskazuje na przykładanie przez Autora
dużej wagi do samych badań, a mniejszej do znaczenia ich wyników zarówno pod
względem wkładu do teorii, jak i ewentualnych implikacji praktycznych.
Podejście to jest konsekwentnie stosowane w kolejnych rozdziałach pracy. W
każdym występują elementy empiryczne, chociaż należy przyznać, że w
początkowych rozdziałach dość rozbudowane są też wątki teoretyczne. Przewaga
empirii nad teorią jest również widoczna w spisie treści – im więcej jest w
kolejnych rozdziałach empirii, tym są one dłuższe i bardziej rozbudowane, a
sformułowania zawarte w tytułach stają się coraz bardziej złożone.
Rozdział I. Inwestycje alternatywne na rynku inwestycyjnym poświęcony
został stworzeniu ram badania efektywności portfeli inwestycyjnych. Jako obszar
analizy przyjęto globalny rynek inwestycyjny, który (jak słusznie zauważył
Autor), jest pojęciem szerszym niż rynek finansowy (s. 14). Rynek globalny
został krótko scharakteryzowany z uwzględnieniem podziałów dotyczących form
organizacji i przedmiotu obrotu. Nieco więcej miejsca Doktorant poświęcił
składnikom portfeli inwestycyjnych, próbując dokonać ich podziału na
instrumenty finansowe klasyczne i alternatywne oraz alternatywne aktywa
rzeczowe. Przedstawiona koncepcja klasyfikacji „składników inwestycyjnych”
została oparta na wyraźnie określonych kryteriach, z których jednak przynajmniej
część jest zaskakująca. Przykładowo, przyjęto że „przez aktywa alternatywne
rzeczowe należy rozumieć składniki inwestycyjne posiadające często (nie zawsze)
postać materialną” (s. 18), ponadto do aktywów rzeczowych zaliczone zostały
waluty (s. 20). Z kolei rozróżnienie między rzeczowymi a finansowym
składnikami inwestycji alternatywnych oparto na cenie spot i futures, podczas gdy
chyba bardziej odpowiadające charakterystyce obu tych grup aktywów byłoby
rozróżnienie oparte na cechach kontraktu – dostawny vs. rozliczany różnicowo.
Mimo przytoczonych wątpliwości, trudno nie docenić wysiłku włożonego w
uporządkowanie tego niezwykle złożonego zbioru, jakim są aktywa inwestycyjne.
Ostatnia część rozdziału I. zawiera rozważania na temat niektórych
inwestycji alternatywnych, w tym emocjonalnych oraz ich indeksów. Konstrukcja
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tej części rozdziału nie jest tak klarowna jak poprzedzających ją podrozdziałów
1.1. i 1.2, a zawarte w niej rozważania nie są konkluzywne.
Z kolei w rozdziale II. Uwarunkowania behawioralne zachowań
inwestorów i rynku inwestycyjnego poruszona została kwestia innego wymiaru
badanych zjawisk – aspektów behawioralnych i ich wpływu na rynki
inwestycyjne. Zaprezentowano w nim ryzyko w podziale na dywersyfikowalne i
niedywersyfikowalne, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wydarzeń
politycznych

i

terrorystycznych

na

jego

poziom.

Kolejne zagadnienia

prezentowane w tym rozdziale to „Znaczenie emocji w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych” (podrozdział 2.2) oraz „Istota i klasyfikacja behawioralnych
zachowań inwestorów i rynku” (podrozdział 2.3).
Mimo częstego posługiwania się przez Doktoranta, zarówno w tytułach
(rozdziału i podrozdziału, a nawet całej pracy), jak i treści rozprawy pojęciem
„uwarunkowania

behawioralne”,

nie

zostało

ono

przez

Niego

nigdzie

zdefiniowane. Wydaje się, że rozdział poświęcony tym uwarunkowaniom byłby
do tego najlepszym miejscem. W rozdziale II. oddzielnie dokonano prezentacji
mechanizmów psychologicznych ograniczających racjonalność decyzji na
poziomie jednostek, a oddzielnie charakterystyki wybranych przejawów działań
zbiorowych, będących konsekwencją występowania tych mechanizmów. Zabrakło
natomiast pokazania związków między tymi dwoma obszarami. Wyjątkiem jest tu
proces powstawania bańki cenowej, w odniesieniu do którego pewne elementy
przełożenia zachowań indywidualnych na zbiorowe zostały zaprezentowane –
stanowi on jednak swojego rodzaju dygresję, ponieważ w części badawczej akurat
ten problem nie podlegał analizie.
Rozdział III. Analiza statystyczna inwestycji alternatywnych oraz
wybranych benchmarków inwestycji klasycznych stanowi element części stricte
badawczej recenzowanej rozprawy. Zaprezentowano w nim różnorodne aspekty
efektywności

trzech

stworzonych

na

potrzeby

tego

badania

portfeli

inwestycyjnych. Punktem wyjścia była prezentacja składu portfeli, których
konstrukcja konsekwentnie wyprowadzona zostało z klasyfikacji aktywów
inwestycyjnych przedstawionej w rozdziale I. Następnie Autor przeszedł do
analizy otrzymanych wyników prezentowanych w przekrojach rocznych. Analizę
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każdej ze statystyk opisowych stóp zwrotu oraz pozostałych wyznaczonych miar
efektywności portfeli inwestycyjnych sprowadzono każdorazowo do trzech
obszarów, określonych jako: zachowania inwestorów, prawidłowości oraz
nieprawidłowości. Zapewnia to zarówno jednolitość przedstawianych treści, jak i
pozwala nawiązać do tez i celów pracy.
Niestety, w tym dość obszernym rozdziale brakuje wyjaśnienia
dotyczącego pochodzenia prezentowanych wartości. Przede wszystkim nie został
opisany sam sposób obliczania efektywności portfeli. Nie wiadomo ponadto, co
było przedmiotem testów statystycznych, których wyniki zawarto w tabeli 3.5 (s.
102), ani w jaki sposób zmierzono premię za ryzyko w ujęciu lokalnym i
globalnym, do których odnoszą się wartości w tabeli 3.12 (s. 124).
Niewykluczone, że różnorodne dane prezentowane w rozdziale III. zostały
opracowane prawidłowo i stanowią dobrą podstawę do wnioskowania, jednak
czytając rozprawę nie sposób tego ocenić. A szkoda, bo biorąc pod uwagę ilość
zgromadzonych danych, należy uznać, że Autor wykonał ogromną pracę.
Rozdział IV. zatytułowany Tradycyjna i zmodyfikowana metodyka analizy
zdarzeń w badaniu efektywności inwestycji alternatywnych w oknie zdarzenia
stanowi formę wprowadzenia do drugiej, bardziej szczegółowej części badania.
Na wstępie Doktorant prezentuje w nim teorię efektywności rynków oraz przegląd
badań dotyczących anomalii rynkowych, będących odstępstwem od tej
efektywności (podrozdział 4.1). Zasadnicza część tego rozdziału poświęcona jest
jednak metodyce analizy zdarzeń. Przedstawiono w niej istotę tej metody oraz
przykłady badań, w których została ona zastosowana. Autor pisze przy tym, że
analiza

zdarzeń

jest

zarówno

metodyką

„bardzo

rzadko

spotykaną

i

wykorzystywaną w obecnej literaturze światowej w XXI wieku” (s. 137), jak i
„bardzo często wykorzystywaną w finansach do weryfikacji empirycznej wpływu
danego zdarzenia na reakcje inwestorów” (s. 140), co powoduje u czytelnika
pewien dysonans, wynikający z logicznej sprzeczności tych poglądów (chyba,
żeby przyjąć trudne do obrony stanowisko, że finanse są słabo reprezentowane w
literaturze światowej XXI w.).
Obok rozważań teoretycznych rozdział IV. zawiera także założenia
odnoszące się do badań dotyczących zmian stóp zwrotu portfeli inwestycyjnych
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jako reakcji na zdarzenia o charakterze terrorystycznym i gospodarczopolitycznym. Ponadto przedstawiono w nim uwarunkowania związane z
ustaleniem rozpiętości okna zdarzenia oraz okna estymacyjnego. W rozdziale IV.
znalazł się również opis samych obliczeń – szczegółowo, krok po kroku
zaprezentowana została cała procedura dochodzenia do końcowych wyników (jest
to element, którego zabrakło w rozdziale III.). Zbędne wydaje się natomiast
dwukrotne prezentowanie tych samych wzorów – raz w tekście, a drugi raz w
tabeli 4.5.
Interesujący jest podrozdział 4.5., w którym Doktorant przedstawił
„zmodyfikowaną” metodykę analizy zdarzeń, „dotąd niespotykaną zarówno w
literaturze krajowej, jak i zagranicznej” (s. 173). Trudno wprawdzie uznać
wybranie jednego rodzaju wydarzeń do analizy, czy uzupełnienie stosowanych
mierników o inne, należące do kanonu nauki o finansach, za istotną modyfikację
samej metody, z pewnością jednak jest to autorskie rozwinięcie sposobu
prowadzenia analizy i jej adaptacją do badanych zjawisk. Niezależnie od
prezentowanych zastrzeżeń rozdział IV. stanowi dobre wprowadzenie do
przedstawienia wyników badań, dokonanego w rozdziale V.
Rozdział V. zatytułowany został Efektywność portfeli alternatywnych i
portfela klasycznego utożsamianego z benchmarkiem w ramach tradycyjnej i
zmodyfikowanej metodyki analizy zdarzeń w kontekście wybranych uwarunkowań
behawioralnych z lat 2001-2016. Rozdział ten rozpoczyna charakterystyka
zdarzeń wybranych do analizy, w podziale na zdarzenia polityczno-gospodarcze i
terrorystyczne (podrozdział 5.1). W dalszej części dokonano prezentacji wyników
otrzymanych w następstwie zastosowania metody analizy okna zdarzeń, opisanej
w rozdziale IV. Analiza kolejnych zmiennych przeprowadzona została zgodnie ze
schematem z rozdziału III. – wnioski przedstawiono w podziale na: zachowania
inwestorów, prawidłowości

oraz

nieprawidłowości.

Efektywność

portfeli

inwestycyjnych zaprezentowano w różnych konfiguracjach – zarówno jako
przekrój wszystkich 21 analizowanych zdarzeń, jak i w odniesieniu do ośmiu
wybranych zdarzeń z osobna. Za podsumowanie przeprowadzonych analiz
porównawczych

zachowania

klasycznego

i

alternatywnych

portfeli

inwestycyjnych posłużyły opracowane przez Autora różne odmiany mapy
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dochód-ryzyko, które przedstawiono w podrozdziale 5.6. Takie uogólnienie
wyników pozwoliło na sformułowanie wniosków: o największej podatności
portfela klasycznego na wydarzenia terrorystyczne (s. 229), o większym wpływie
wydarzeń polityczno-gospodarczych, niż terrorystycznych, na wszystkie rodzaje
portfeli inwestycyjnych (s. 231) oraz o przewadze portfeli alternatywnych, które
„lepiej zachowywały się w wyniku różnych uwarunkowań behawioralnych aniżeli
portfel klasyczny (benchmarkowy)” (s. 233). Przeprowadzone badania pozwoliły
zatem na wykazanie, że portfele alternatywne, zwłaszcza te z udziałem aktywów
rzeczowych, są bardziej stabilne w obliczu negatywnych nieoczekiwanych
zdarzeń, niż portfele klasyczne. Uważam to za jeden z istotniejszych wniosków
recenzowanej rozprawy.
Rozdział V. nie jest niestety pozbawiony pewnych mankamentów.
Największe wątpliwości nomenklaturowe, a w konsekwencji i metodyczne, budzi
ewolucja nazwy analizowanych zjawisk. Używane początkowo w odniesieniu do
nich

określenie

„zdarzenie/wydarzenie”,

w

podrozdziale

5.1.

uległo

przekształceniu w „wydarzenie behawioralne”, a w dalszej części rozdziału V. już
w „uwarunkowania behawioralne” (s. 233). W konsekwencji analiza okna zdarzeń
doprowadziła

do

wniosku,

że

„uwarunkowania

polityczno-gospodarcze

negatywnie oddziaływały na wszystkie analizowane portfele inwestycyjne” (s.
233), co wydaje się być zbyt daleko idącym uogólnieniem w stosunku do
przeprowadzonych badań. Dodatkowo przedstawiona ewolucja wprowadza
czytelnika

w

konfuzję

ze

względu

na

brak

związku

„uwarunkowań

behawioralnych” z „modelami behawioralnymi”, o których Autor wspomina w
rozdziale II. (s. 77).
Podsumowania całości rozprawy dokonano we Wnioskach, w których
przeprowadzono syntetyczny przeglądu otrzymanych wyników, odnosząc je do
postawionych we wstępie tez. Konsekwentnie, podobnie jak w innych częściach
pracy, na pierwszy plan wysunięte zostały zatem wyniki badań. Autor dokonał też
podziału wniosków na empiryczne (s. 235) i teoretyczne (s. 242). W ramach tych
pierwszych powtórzone zostały wyniki prezentowane w poszczególnych
rozdziałach pracy, dla większej przejrzystości przedstawione w formie
tabelarycznej. W drugiej części wniosków odniesiono się do budowy portfeli
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inwestycyjnych oraz zachowań inwestorów. Obie części doprowadziły Autora do
konstatacji, że „należy przyjąć tezę główną i tezy pomocnicze za słuszne” (s.
244), z czym trudno się nie zgodzić.
Konstrukcja pracy jest prawidłowa. Pięć głównych rozdziałów podzielono
na podrozdziały, numeracja poszczególnych części składowych jest właściwa. Na
pochwałę zasługują także wykresy i tabele, które zostały starannie przygotowane i
ponumerowane. Zadbano o graficzną jednolitość wykresów, m.in. poprzez
jednakowe prezentowanie tych samych zmiennych, jeżeli pojawiały się na
różnych wykresach.
Niektóre elementy strony formalnej dysertacji mogą budzić jednak pewne
zastrzeżenia. Obok wymienionych już we wcześniejszych fragmentach recenzji
uchybień należy zwrócić uwagę na problemy z precyzją języka czy błędy
leksykalne; np. używanie słowa „tożsamość” w znaczeniu „równość”, „taki sam
udział” (np. s. 91, 92, 94), czy „tryliony” zamiast „bilionów” (s. 14). Poza tym, o
ile obiekty graficzne umieszczone w części zasadniczej dysertacji zostały
opracowane dość starannie, to przygotowanie załączników pozostawia wiele do
życzenia: odesłanie do nieistniejącego załącznika 1. (s. 96); różniące się w istotny
sposób listy wydarzeń terrorystycznych przyjętych do analizy zawarte w tabeli 4.4
i w załączniku 2. W lekturze przeszkadzają też powtórzenia całych fragmentów
tekstu, jedynie w nieznacznie zmienionym brzmieniu (np. s. 97 vs. 176; czy s. 144
vs. 176) oraz pojawiające się zbyt często „literówki” występujące nawet w
tytułach rozdziałów (np. rozdział II.).
Zgłoszone uwagi, zwłaszcza natury formalnej, nie wpływają jednak na
ogólnie pozytywną ocenę recenzowanej rozprawy. Podkreślić należy aktualność
tematyki badawczej podjętej przez Doktoranta. Problematyka której poświęcono
pracę jest obszerna, a mimo to została ujęta w sposób kompleksowy, łącząc
finanse i aspekty behawioralne wpływające na zachowania inwestorów.
Szczególnie docenić należy rozmach przeprowadzonych badań. Objęły one
bowiem wiele różnorodnych aktywów inwestycyjnych w szerokim przedziale
czasowym

lat

2001-2015.

Przeprowadzona

wieloaspektowa

analiza

zgromadzonych danych pozwoliła na sformułowanie interesujących wniosków

8

dotyczących zależności między materializacją ryzyka a zrealizowaną stopą
zwrotu.
Konkluzja końcowa
Rozprawa przygotowana przez mgr. Sławomira Kujawę, pt. Inwestycje
alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych, spełnia wymogi
kreślone w art. 13. Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j Dz.U. 2017 poz.
1789.). Stanowi oryginalne rozwiązanie problemu, a Doktorant wykazał się
ogólną wiedzą teoretyczną w zakresie podjętej problematyki oraz dowiódł, że
posiadł umiejętność prowadzenia pracy badawczej. Tym samym rozprawa może
stanowić podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Wnoszę zatem o jej dopuszczenie do
publicznej obrony.
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