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Streszczenie 

 

Poszukując możliwości efektywnej alokacji kapitału, inwestorzy są coraz bardziej 

zainteresowani nowymi, alternatywnymi formami inwestowania. Najbardziej znaną spośród 

nich są inwestycje w fundusze hedgingowe. W dosłownym tłumaczeniu z języka 

angielskiego, hedging oznacza zabezpieczenie. Sugeruje to, że fundusz hedgingowy jest 

rodzajem podmiotu inwestycyjnego, który wykorzystuje różne strategie inwestycyjne  

w celu redukcji ryzyka.  

Taka definicja była właściwa jedynie w przypadku pierwszych funduszy 

hedgingowych. Współczesne działające są jednak jednostkami prowadzącymi coraz bardziej 

skomplikowane inwestycje. Cechują się większą innowacyjnością w porównaniu  

do tradycyjnych form alokacji kapitału. Wykorzystują w strategiach szeroki zestaw 

instrumentów pochodnych. Dzięki temu mogą dokonywać zarówno transakcji tradycyjnych, 

jak również budować skomplikowane, często agresywne możliwości lokowania kapitału, 

korzystając przy tym z mechanizmu dźwigni finansowej. Fundusze hedgingowe nie są 

również ograniczone lokalizacją inwestycji. Znaczna ich część inwestuje na rynkach 

finansowych całego świata
1
. 

Obok oceny pozytywnych stron związanych z działalnością funduszy hedgingowych, 

często poruszany jest problem generowania przez nie nadmiernego ryzyka systemowego. 

Dyskusja na temat zagrożeń, jakie niesie dla światowego rynku finansowego działalność 

funduszy hedgingowych ucichła w trakcie hossy panującej na światowych rynkach 

kapitałowych w latach 2003–2007. Jednak w rezultacie globalnego kryzysu finansowego w 

latach 2007–2009, który przyczynił się do załamania gospodarki światowej, a także po 

ujawnieniu różnych skandali finansowych (m.in. afera Madoffa
2
) oraz wystąpienia 

spektakularnych upadków funduszy hedgingowych (np. LTCM w 1998 roku
3
, czy Amaranth 
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w 2006 roku
4
), klimat wokół pozytywnego wpływu funduszy hedgingowych na rynki 

finansowe uległ zmianie. 

W literaturze przedmiotu brakuje szczegółowych dowodów empirycznych, 

jednoznacznie potwierdzających często przywoływane stwierdzenie, że to właśnie fundusze 

hedgingowe były odpowiedzialne za kreowanie nadmiernego ryzyka systemowego. 

Bezpośrednia ocena wpływu funduszy hedgingowych na ryzyko systemowe nie jest prosta, 

ponieważ podmioty te nie muszą mieć świadomych zamiarów w jego tworzeniu. Ryzyko to, 

z racji własnej charakterystyki, oddziałuje na fundusze hedgingowe w sposób pośredni,  

a same podmioty, o ile jest to możliwe do udowodnienia, są w stanie przyczyniać się do jego 

powiększania, ale nie są jego przyczyną per se. 

Mając na uwadze istotny wpływ funduszy hedgingowych na rynki finansowe,  

w rozprawie podjęto próbę oceny zakresu i źródeł ryzyka systemowego generowanego w 

związku z działalnością funduszy hedgingowych, także w porównaniu do wielkości stóp 

zwrotu osiąganych z prowadzonych przez nie strategii inwestycyjnych.  

Niewielka dotychczas liczba badań skupiających się na ocenie wpływu funduszy 

hedgingowych na ryzyko, otwiera możliwość dokładniejszej analizy problemu. W celu 

określenia stopnia wpływu działalności funduszy hedgingowych na tworzenie ryzyka 

systemowego, nie można koncentrować się wyłącznie na kanałach jego napływu. Rzeczowa 

ocena powinna zawierać analizę najbardziej popularnych strategii inwestycyjnych i próbę 

odpowiedzi na pytanie, czy któraś z nich cechuje się nadmierną tendencją do tworzenia 

ryzyka systemowego. 

W świetle zarysowanej problematyki, głównym celem rozprawy jest analiza i ocena 

stopnia wpływu działalności funduszy hedgingowych na ryzyko systemowe. W związku z tak 

postawionym celem, w rozprawie przyjęto główną hipotezę badawczą stanowiącą, iż w 

prowadzonych strategiach inwestycyjnych fundusze hedgingowe uwzględniają ryzyko 

systemowe. 

Praca ma charakter teoretyczno–empiryczny. Rozważanie podjętego zagadnienia 

rozpoczyna krytyczna analiza literatury przedmiotu, w celu ustalenia obecnego stanu badań i 

istniejących rozwiązań w zakresie opisywanej problematyki. Analizę wpływu działalności 

funduszy hedgingowych na kreowanie nadmiernego ryzyka systemowego przeprowadzono  

w podmiotach mających znaczący udział aktywów na rynku (powyżej mediany udziału 

aktywów wszystkich funduszy hedgingowych). Szczególną uwagę zwrócono na potencjalnie 
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negatywne skutki działalności funduszy, cechujących się w odniesieniu do ich strategii 

nadmiernym poziomem ryzyka i słabą efektywnością prowadzonych inwestycji. 

W celu pozyskania informacji dotyczących poziomu ryzyka systemowego 

generowanego przez fundusze hedgingowe, wykorzystano kompleksową bazę danych ich 

wyników, gromadzoną przez BarclayHedge. Materiał badawczy objął dane z okresu od 

stycznia 1994 roku do kwietnia 2015 roku i zawiera wyniki pozyskane z 4764 podmiotów 

indywidualnych. W celu otrzymania wiarygodnych szacunków ryzyka dla poszczególnych 

funduszy hedgingowych przyjęto, że dla każdego z nich musi być co najmniej dwanaście 

obserwacji stóp zwrotu. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż raportowanie wyników 

funduszy jest dobrowolne, co może wprowadzać pewien poziom błędów poznawczych w 

zbiorze danych. W celu uniknięcia błędu przeżywalności (survivaship bias), wykorzystano w 

konsekwencji dane po 1994 roku, gdyż obejmują one informacje na temat zarówno 

podmiotów ciągle działających, jak i tych, które już nie funkcjonują. 

Ryzyko systemowe funduszy hedgingowych mierzono zmodyfikowaną miarą ryzyka. 

Tradycyjne miary ryzyka mają na celu ocenę stopnia ryzyka funduszu w izolacji. Natomiast 

przeznaczeniem miar ryzyka systemowego jest uchwycenie stopnia ryzyka instytucji 

finansowej w przypadku wystąpienia zdarzenia systemowego. W badaniach wykorzystano 

Contaigon–VAR (CoVAR), nową miarę ryzyka systemowego, zaproponowaną przez Adriana i 

Brunnermeiera
5
. Przyjęty przez nich miernik jest zdefiniowany jako wartość narażona na 

ryzyko (Value-at-Risk; VaR) systemu finansowego, uzależniona od indywidualnej instytucji 

finansowej będącej w sytuacji stresowej. Badania miernikiem CoVAR zostały 

przeprowadzone z wykorzystaniem regresji kwantylowej (quantile regression). 

Ocenę nadmiernego ryzyka systemowego generowanego przez fundusze hedgingowe 

oraz efektywności ich działania prowadzono przy wykorzystaniu kilku metod badawczych. 

Były to metody obserwacji, analizy krytycznej, metody statystyczne (statystyka opisowa i 

matematyczna) oraz metody porównawcze. Obserwacje pozwoliły na opis zachodzących 

zjawisk oraz dokonywanie spostrzeżeń naukowych, natomiast analiza krytyczna dostarczyła 

materiału badawczego do zaprezentowania podjętego tematu na podstawie wiedzy dostępnej 

w literaturze przedmiotu. 

W celu weryfikacji przyjętych hipotez, badania przeprowadzono ze szczególnym 

uwzględnieniem kilku przedziałów czasowych, wyodrębnionych z pełnego okresu 

badawczego, a mianowicie okresów: kryzysu finansowego z lat 2007–2009, upadku funduszu 
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LTCM w 1998 roku (traktowanego jako zdarzenie systemowe) oraz pęknięcia bańki 

internetowej w 2001 roku (traktowanego jako zdarzenie niesystemowe). 

Praca składa się z pięciu rozdziałów oraz wstępu, zakończenia i załączników  

z wynikami badań ilościowych. 

W rozdziale pierwszym omówiono istotę działalności funduszy hedgingowych. 

Zaprezentowano i usystematyzowano definicje opisywanych jednostek inwestycyjnych oraz 

przedstawiono genezę i historię ich rozwoju. Opisano również klasyfikację funduszy 

hedgingowych, a także wskazano na czynniki wyróżniające je spośród pozostałych instytucji 

zbiorowego inwestowania. Dalsza część rozdziału odwołuje się do szczegółowego 

wyjaśnienia cech funduszy hedgingowych oraz charakterystyki ich struktury operacyjnej. W 

kontekście rozwoju rynku funduszy hedgingowych poruszono również kwestię regulacji 

dotyczących opisywanych podmiotów oraz perspektyw rozwoju ich rynku. 

Rozdział drugi poświęcono charakterystyce i ocenie strategii inwestycyjnych 

stosowanych przez fundusze hedgingowe. Miało to na celu usystematyzowanie najczęściej 

rozpoznawanych strategii. Na tle zgromadzonych definicji przedstawiono własną klasyfikację 

strategii inwestycyjnych, którą wykorzystano później w badaniach empirycznych. Rozdział 

zawiera także opis rodzajów ryzyka powiązanych ze poszczególnymi strategiami 

stosowanymi przez fundusze hedgingowe. Przeprowadzona analiza pozwoliła na 

usystematyzowanie potencjalnych zagrożeń dla rynku finansowego, jakie mogą pojawiać się 

w wyniku realizacji przez fundusze hedgingowe różnych strategii inwestycyjnych. 

W rozdziale trzecim poruszono kwestię efektywności działania funduszy 

hedgingowych oraz podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy są one w stanie 

wypracowywać dodatnią stopę zwrotu wyższą od inwestycji uznawanej za wolną od ryzyka, 

bez względu na stan globalnej koniunktury. W tym celu przeprowadzono analizę wyników 

działalności sektora funduszy hedgingowych, z uwzględnieniem najczęściej stosowanych 

strategii inwestycyjnych w rozpatrywanym okresie badawczym. 

W rozdziale czwartym zawarto jakościową ocenę oddziaływania funduszy 

hedgingowych na ryzyko systemowe. Zwrócono uwagę na problem definiowania ryzyka 

systemowego i sposobów jego pomiaru. Zidentyfikowano obszary potencjalnego wpływu 

funduszy hedgingowych na ryzyko systemowe, wskazując różne kanały przepływu 

negatywnych skutków działalności funduszy hedgingowych. Omówiono zmiany struktury 

inwestorów funduszy hedgingowych i związane z tym ewentualne implikacje dla sektora 

realnego. Dalsza część rozdziału koncentruje się wokół klasyfikacji metod rozpraszania 

ryzyka systemowego oraz perspektyw zarządzania ryzykiem. Zgromadzony w rozdziale 
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czwartym material posłużył do rozpatrzenia cząstkowych hipotez badawczych, dotyczących 

między innymi problematyki priorytetów strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych 

oraz ich oddziaływania na stabilność finansową. 

W rozdziale piątym podjęto próbę weryfikacji empirycznej głównej hipotezy 

badawczej i towarzyszącym jej hipotez cząstkowych. Otrzymane rezultaty umożliwiły 

wyznaczenie poziomu ryzyka generowanego przez poszczególne fundusze hedgingowe oraz 

analizę danych pod kątem indywidualnych miar ich ryzyka. W celu dokładniejszej analizy 

oraz uzyskania odpowiedzi na postawione hipotezy badawcze (główną i cząstkowe), badania 

przeprowadzono w kilku przyjętych interwałach czasowych, reprezentujących adekwatne 

okresy działalności globalnych rynków finansowych. 

W zakończeniu przedstawiono wnioski wypływające z treści rozważań, a także 

określono zakres i poziom istotności weryfikacji empirycznej przyjętych hipotez. Oceniono 

również wkład autorski w opisaną problematykę i nakreślono kierunki dalszych badań. 

Przeprowadzone badania wykazały, że fundusze hedgingowe mają wpływ  

na ryzyko systemowe, lecz nie uwzględniają go w realizowanych strategiach inwestycyjnych. 

Wniosek, który wypłynął z badań pozwala zatem jednoznacznie stwierdzić, że fundusze 

hegdingowe są podmiotami kreującymi ryzyko systemowe. Pomimo zmieniających się 

warunków na rynku finansowym, fundusze hedgingowe tworzą ten rodzaj ryzyka, ale 

świadomie, bądź nieświadomie, nie starają się go niwelować. Obserwacje te są ważne nie 

tylko z punktu widzenia inwestorów lokujących kapitał w działalność funduszy 

hedgingowych, ale również z perspektywy organów nadzorczych. Wyniki analizy wskazują 

bowiem, że konieczna jest przede wszystkim dalsza praca nad jednolitą miarą kwantyfikacji 

ryzyka systemowego wraz z włączeniem w jej zakres osiągnięć z działalności funduszy 

hedgingowych. 

 


