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Niniejszy zeszyt kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” 

w całości został poświęcony problematyce rynku kapitałowego.

Rynek kapitałowy od początku swojego istnienia stanowił swoisty barometr kon-

dycji całej gospodarki, uwzględniający zarówno informacje płynące z poszczególnych 

sektorów oraz branż, jak też z innych segmentów rynku �nansowego – krajowego 

i międzynarodowego. W Polsce rynek kapitałowy odrodził się w wyniku przemian 

polityczno-gospodarczych, zapoczątkowanych ponad ćwierć wieku temu, a kamie-

niem milowym na drodze jego rozwoju było uruchomienie Giełdy Papierów Warto-

ściowych w Warszawie w 1991 r. i wydzielenie z niej Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych w 1994 r. Zróżnicowanie i wielowątkowość zagadnień związanych 

z problematyką rynku kapitałowego sprawiły, iż tematyka tego zeszytu „Studiów 

i Prac” została zawężona oraz skoncentrowana w czterech obszarach. Są to:

• instytucjonalne otoczenie rynku kapitałowego,

• funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

• ryzyko i efektywność inwestycji,

• inwestycje alternatywne.

W ramach pierwszego obszaru dotyczącego instytucjonalnego otoczenia rynku 

kapitałowego znalazły się cztery artykuły. Pierwszy z nich pt. Rynek po kryzysie. 

Nowe usługi post transakcyjne w odpowiedzi na rozporządzenie EMIR autorstwa 

Iwony Sroki zawiera analizę wpływu rozporządzenia EMIR na działanie infrastruk-

tury post transakcyjnej rynku �nansowego, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

podjętych w tym zakresie w Polsce, zarówno przez Krajowy Depozyt Papierów War-

tościowych, jak też izbę rozliczeniową KDPW CCP. Drugi artykuł autorstwa Jacka 

Karwowskiego pt. Central counterparties from the Islamic !nance’ perspective kon-

centruje się na roli centralnych partnerów rozliczeniowych (CCP) na rynku �nan-

sowym. Autor przedstawia w nim wyniki badania międzynarodowych wytycznych 

dotyczących funkcjonowania CCP pod kątem ich ewentualnej mody�kacji w celu 

dostosowania do zasad �nansów islamskich. Autor zwraca przy tym uwagę na wyzwa-

nia, jakie wynikają z braku wystandaryzowanych instrumentów �nansowych zgod-

nych z szariatem. Trzeci artykuł w tym obszarze odnosi się bezpośrednio do kwestii 

związanych z polskim rynkiem kapitałowym, a konkretnie z obligacjami korpora-

cyjnymi. Autorzy Aurelia Bielawska i Maciej Pawłowski w artykule pt. Rynek obliga-

cji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych dokonali analizy i oceny 

zmian w środowisku prawnym regulujących problematykę zasad oraz warunków 
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emisji obligacji korporacyjnych w Polsce. Warto przy tym zauważyć, iż analiza doty-
czy najnowszych zmian w ustawie o obligacjach, która weszła w życie z dniem 1 lipca 
2015 r. i zawiera ich ocenę z punktu widzenia wpływu na sytuację uczestników rynku 
obligacji korporacyjnych. Ostatni artykuł autorstwa Lecha Kurklińskiego pt. Histo-

ryczne podziały Europy a społeczno-gospodarcze uwarunkowania postaw kulturowych 

wobec bankowości w Polsce stanowi zaś swoiste dopełnienie zagadnień związanych 
z otoczeniem rynku kapitałowego, w którym wskazane zostało znaczenie czynników 
kulturowych dla rozwoju bankowości.

Drugi obszar tematyczny zeszytu odnoszący się do funkcjonowania Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Warszawie zawiera trzy opracowania, w których autorzy odnieśli 
się do konkretnych aspektów funkcjonowania warszawskiego parkietu. Wiesław Dęb-
ski, Ewa Feder-Sempach oraz Bartosz Świderski, w artykule pt. Are Beta  Parameters 

Stable on the Warsaw Stock Exchange?, dokonali analizy stabilności parametrów beta 
dla akcji 134 największych spółek notowanych na GPW w latach 2005– 2013 pod 
kątem stabilności tego parametru w okresie hossy i bessy. Opracowanie to wypeł-
nia lukę badawczą w zakresie parametru beta, powszechnie używanego do pomiaru 
ryzyka inwestycji w akcje lub portfel inwestycyjny w odniesieniu do krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. W drugim artykule z tego obszaru pt. !e In"uence of Penny 

Stocks on the Pricing of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Con-

text of the ICAPM autor Stanisław Urbański bada wpływ tzw. „akcji groszowych” 
na ryzyko systematyczne portfela na podstawie danych z GPW za lata 1995– 2012. 
W trzecim zaś artykule dotyczącym problematyki GPW pt. Analiza zawartości infor-

macyjnej dywidend na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przygotowa-
nym przez Arkadiusza Orzechowskiego, przedstawiona została analiza efektywności 
GPW w odniesieniu do wypłat dywidend, w tym występowania anomalii związanych 
z podziałem zysku pomiędzy akcjonariuszy. Wyniki badania empirycznego dotyczą-
cego polskich spółek giełdowych wskazały przy tym z jednej strony na możliwość 
skonstruowania strategii inwestycyjnej systematycznie generującej korzyści $nan-
sowe, a z drugiej na brak efektywności polskiego rynku kapitałowego.

Kolejny obszar badawczy reprezentowany w niniejszym zeszycie dotyczy ryzyka 
i efektywności inwestycji. W jego ramach prezentowane są zaś cztery artykuły. 
Pierwszy z nich, autorstwa Radosława Pastusiaka, Katarzyny Biegańskiej, Macieja 
Górskiego oraz Jakuba Kellera, pt. Skuteczność inwestycyjna a narodowość inwestora 
zawiera wyniki badania potwierdzającego występowanie efektu predyspozycji pomię-
dzy różnymi nacjami inwestorów i w różnym nasileniu, świadczącego o odmiennym 
pojmowaniu czy odczuwaniu przez nich ryzyka. Drugi artykuł pt. Wpływ para-

metru luki na ryzyko opcji sprzedaży, autorstwa Ewy Dziawgo, przedstawia analizę 
wpływu wartości parametru luki, ceny instrumentu bazowego oraz czasu wygaśnięcia 
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na kształtowanie się ryzyka opcji sprzedaży. Podstawą przeprowadzonej analizy była 

symulacja wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. W trzecim arty-

kule pt. Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności 

funduszy hedgingowych, przygotowanym przez Izabelę Pruchnicką-Grabias, przed-

stawione zostały natomiast wyniki autorskich badań dotyczących pomiaru efektyw-

ności funduszy hedgingowych za pomocą takich miar alternatywnych jak wskaźnik 

Calmara, Sterlinga i Burkego. Przy czym warto zauważyć, że analiza ta wskazuje, iż 

w wypadku pomiaru efektywności inwestycji funduszy hedgingowych wciąż lepszym 

narzędziem niż miary alternatywne jest tradycyjny wskaźnik Sharpe’a. Ostatnim 

artykułem w tym obszarze jest opracowanie Elżbiety Kubińskiej, Łukasza Markie-

wicza oraz Marcina Czupryna pt. Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy 

technicznej. Autorzy przedstawiają w nim nie tylko badanie popularności analizy 

technicznej, ale także jej wpływ na końcową wartość portfela.

Czwarty, ostatni obszar poświęcony inwestycjom alternatywnym zdominowany 

został przez problematykę rynku win inwestycyjnych. W artykule pt. Rational spe-

culative bubbles in the "ne wine investment market autorzy, Marcin Czupryn i Paweł 

Oleksy, badają bańki spekulacyjne na rynku win inwestycyjnych w latach 2006–2007 

oraz 2010–2011. Natomiast w drugim opracowaniu z tego obszaru, autorstwa Mar-

cina Potrykusa, pt. Inwestycja w wino – ocena sommelierów, rocznik i liczba punk-

tów dystrybucji a wycena zawarta została analiza ośmiu szczepów winnych z rejonu 

Bordeaux pod kątem siły i kierunku oddziaływania pomiędzy: ceną wina a roczni-

kiem, ceną wina a oceną sommelierów oraz ceną wina a liczbą punktów dystrybucji.

Oddając w Państwa ręce niniejszy zeszyt kwartalnika chciałbym podziękować 

wszystkim 22 autorom artykułów, reprezentującym najważniejsze ośrodki akademic-

kie w Polsce oraz recenzentom, licząc jednocześnie, iż przedstawione opracowania 

staną się przyczynkiem, a także inspiracją, do dalszych badań teoretycznych i empi-

rycznych w zakresie rynku kapitałowego.

Jan Koleśnik

Redaktor naukowy


