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Wstêp
Rozwój nowych teorii finansów behawioralnych i neuroekonomii
tworzy podstawy do bardziej skutecznego zarz¹dzania sytuacjami kryzysowymi, zarówno w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Jednym
z wa¿nych kana³ów zara¿enia kryzysem w skali miêdzynarodowej jest
kana³ behawioralny. Trudnoœæ jego badania, potrzeba wykorzystania
wiedzy psychologicznej w analizach, ma³y zakres narzêdzi dezaktywacji
tego kana³u w kryzysie oraz niewiele badañ w tym obszarze uzasadniaj¹
szersze zajêcie siê tym tematem.
Teza artyku³u jest nastêpuj¹ca: kana³ behawioralny zara¿enia pe³ni
wspó³czeœnie wa¿n¹ funkcjê w miêdzynarodowym rozprzestrzenianiu
siê kryzysu finansowego i wymaga monitoringu oraz specyficznych
instrumentów dezaktywacji.
Koppel uwa¿a, ¿e ekonomia behawioralna wci¹¿ pozostaje zbiorem
odkryæ, które nie znajduj¹ zastosowania w codziennych, systemowych
dzia³aniach instytucji; istnieje jednak nadzieja, ¿e neuroekonomia pewnego dnia dostarczy wielu informacji iloœciowych, które bêdzie mo¿na
wykorzystaæ [Koppel, 2011, s. 11]. Zjawiska globalizacji na rynkach finansowych, w tym sieæ powi¹zañ finansowych, rozwój systemów informacyjnych i dostêp do miêdzynarodowych mediów spowodowa³y wzrost
znaczenia kana³u behawioralnego. W tym kontekœcie rodzi siê problem:
czy mo¿na zaraziæ siê kryzysem i nie mieæ kryzysu?
Artyku³ ogranicza siê do miêdzynarodowych kana³ów zara¿enia, chocia¿ podobne mechanizmy mog¹ wyst¹piæ wewn¹trz danego kraju. Zaprezentowane w artykule analizy poparto studiami przypadków oraz badaniami zagranicznymi i krajowymi.

1. Teoretyczne aspekty kana³ów zara¿enia kryzysem
Efekt zara¿enia kryzysem by³ wielokrotnie badany i opisywany w literaturze [Rigobon, 2002; Contagion, 2011]. W ostatnich latach zwraca siê natomiast coraz wiêksz¹ uwagê na behawioralne czynniki zara¿enia w kon*

Prof. SGH, Instytut Zarz¹dzania Wartoœci¹, Kolegium Nauk o Przedsiêbiorstwie, Szko³a
G³ówna Handlowa, piotr.masiukiewicz@wp.pl, ul. Madaliñskiego 31/33, 02-544 Warszawa

306

Piotr Masiukiewicz

tekœcie teorii ekonomii behawioralnej. Kana³ behawioralny zara¿enia jest
tak¿e wymieniany w raportach o stabilnoœci finansowej NBP, brak jednak
szerszych badañ w tym obszarze.
Definicja Banku Œwiatowego okreœla zara¿enie jako transmisjê szoków do innych krajów lub relacjê miêdzy gospodarkami wykraczaj¹c¹
poza powi¹zania fundamentalne oraz szoki maj¹ce wspólne Ÿród³a. Chodzi tu o bardzo podobne zmiany w czasie na rynkach krajowych [Contagion, 2011].
Natomiast Rigobon w swojej pracy wymienia trzy inne mo¿liwe pojêcia efektu zara¿ania [Rigobon, 2002]. Wed³ug pierwszej efekt zara¿ania
mo¿e byæ interpretowany jako zjawisko wyst¹pienia kryzysu, za³amanie
siê gospodarki jednego pañstwa mo¿e wywo³aæ atak spekulacyjny na
inny kraj. Druga bazuje na za³o¿eniu, ¿e w czasie kryzysu wzrasta niestabilnoœæ, tak wiêc zara¿anie mo¿na scharakteryzowaæ jako transmisjê niestabilnoœci miêdzy krajami. Natomiast wed³ug trzeciej zara¿anie mo¿e
byæ zdefiniowane jako zmiana intensywnoœci w rozpowszechnianiu siê
szoków miêdzy krajami. Przyk³adowo szok z jednego kraju mo¿e przenieœæ siê z wiêksz¹ intensywnoœci¹ podczas kryzysu lub mo¿e nast¹piæ
znacz¹cy wzrost wzajemnych powi¹zañ miêdzy rynkami po szoku w jednym kraju.
Wed³ug Claessensa, Dornbusha i Parka (model CDP) efekt zara¿ania
mo¿e byæ podzielony na dwie kategorie [Dornbush i inni, 2000, s. 179]. Do
pierwszej zaliczaj¹ siê przypadki wynikaj¹ce z normalnych zale¿noœci,
czyli realnych i finansowych relacji miêdzy pañstwami. Do drugiej natomiast nale¿¹ wszystkie te sytuacje, które nie s¹ spowodowane obserwowalnymi zmianami, takimi jak zmienne ekonomiczne, ale przez irracjonalne zachowania inwestorów, takie jak: panika, reakcje stadne czy
wzrost awersji do ryzyka (kana³ behawioralny).
Prace Akerlofa, Shillera [Akerlof, Shiller, 2009] i innych autorów pokazuj¹ zasadnicz¹ rolê czynników behawioralnych – irracjonalnej euforii,
sprzê¿enia zwrotnego i innych czynników w funkcjonowaniu wspó³czesnych rynków. Teoria sprzê¿enia zwrotnego (feedback theory) sugeruje, ¿e
inwestorzy analizuj¹cy wzrost cen s¹ na ogó³ sk³onni wykorzystaæ
koniunkturê – co powoduje akceleracjê wzrostu cen – a to przyci¹ga
nowych inwestorów i powoduje wzrost gor¹czki spekulacyjnej. Efekt
sprzê¿enia zwrotnego doprowadza do takiego wywindowania cen, i¿
ceny trac¹ wszelkie racjonalne uzasadnienie i wzrastaj¹ w zawrotnym
tempie a¿ do krachu [Roubini, Mihm, 2010, s. 63]. Ekonomiœci behawioral-
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ni zidentyfikowali szereg czynników akceleracji mechanizmu sprzê¿enia
zwrotnego. Jednym z nich jest inklinacja egotystyczna, tj. sk³onnoœæ inwestorów do upatrywania przyczyn wzrostu swoich dochodów w czasie
boomu nie w tym, i¿ równolegle z innymi inwestorami pompuj¹ bañkê
cenow¹, lecz w swojej wyj¹tkowej wiedzy i przenikliwoœci [Daniel,
Hirshleifer, 1998, s. 1839].
Kana³ zara¿enia mo¿na okreœliæ mianem rodzaju operacji finansowych lub informacyjnych (pakietu operacji), które przenosz¹ ryzyko
i straty do innego podmiotu, bran¿y, kraju. Kana³y te mo¿na sklasyfikowaæ wg kryterium pochodzenia (du¿y lub ma³y kraj, kraj s¹siedni),
opóŸnienia temporalnego, pojemnoœci (przepustowoœci) oraz typu kana³u (np. papierów wartoœciowych, kredytowy, behawioralny) [Masiukiewicz, 2012, s. 54]. Analiza kana³ów zara¿enia z punktu widzenia kategorii
czasu umo¿liwia ocenê zmiennoœci takich kana³ów co do ich aktywnoœci.
Nie ka¿da z mo¿liwoœci oddzia³ywania musi byæ aktywna w tym samym
momencie, a ich znaczenie mo¿e ulegaæ du¿ym zmianom, nawet w ramach jednego cyklu koniunkturalnego. Forbes i Rigobon wprowadzili
pojêcie zara¿enia skokowego dla podkreœlenia nag³ego wzrostu zale¿noœci miêdzy wskaŸnikami sytuacji rynkowej ró¿nych krajów w czasie kryzysu [Forbes, Rigobon, 2002].
W praktyce mo¿na wyró¿niæ kilka typowych kana³ów transmisji
kryzysów. Pierwsze, zwi¹zane ze zwyk³ymi szokami (spowodowanymi
np. inflacj¹), mog¹ spowodowaæ wzrost cen aktywów lub wzrost przep³ywów kapita³owych zwi¹zany z ich wycofywaniem [Forbes, Rigobon,
2002, s. 180]. Drugi kana³ zwi¹zany jest z wiêzami handlowymi i utrzymywanym kursem walutowym. Za³amanie siê handlu miêdzy krajami
utrzymuj¹cymi sta³e kursy walutowe mo¿e doprowadziæ do deprecjacji
waluty jednego z nich i przenieœæ siê na drugi [Forbes, Rigobon, 2002,
s. 180]. Trzeci kana³ jest zwi¹zany z wiêzami finansowymi miêdzy krajami, w szczególnoœci z rynkiem aktywów i firmami. W tym przypadku
kana³ami transmisji mog¹ byæ banki, bezpoœrednie inwestycje zagraniczne lub po¿yczki [Forbes, Rigobon, 2002, s. 181].
Druga du¿a grupa transmisji skupia siê na zachowaniach inwestorów.
Wed³ug modelu CDP im wiêksza jest integracja miêdzy rynkami finansowymi, tym wiêksza staje siê wra¿liwoœæ pañstw na efekt zara¿ania. W tym
wypadku zmiennoœæ rynków finansowych sprawia, ¿e reakcje inwestorów staj¹ siê nieracjonalne. W modelu CDP wymienia siê trzy typy zachowañ inwestorów. Pierwsza grupa to inwestorzy pocz¹tkowo racjonal-
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ni, jednak w wyniku niedaj¹cych siê racjonalnie wyjaœniæ zmian na rynku
finansowym zmieniaj¹ swoje decyzje. Tego typu decyzje mog¹ byæ wyjaœnione asymetri¹ informacji lub problemami z koordynacj¹ rynków [Dornbush i inni, 2000, s. 183]. Zachowania drugiej grupy opieraj¹ siê na modelu
równowagi ogólnej w warunkach kryzysu, gdzie wystêpuje zjawisko samospe³niaj¹cej siê przepowiedni [Dornbush i inni, 2000, s. 184]. Do trzeciej grupy nale¿¹ zachowania inwestorów w przypadku zmian w miêdzynarodowym systemie finansowym lub zmian zasad gry, co skutkuje
innymi zachowaniami inwestorów po wybuchu kryzysu.
Nieco inne podejœcie do problemu zara¿enia zastosowali Iori, Jaferey
i Padilla, uznaj¹c, ¿e powodem zara¿enia s¹ trzy rodzaje szoków: szok
zwi¹zany z panik¹ bankow¹ (w tym efekt domina), szok zwi¹zany
z upad³oœci¹ jednego du¿ego banku (spadek cen aktywów na rynku i problemy wyp³acalnoœci innych) oraz powi¹zania miêdzy instytucjami finansowymi jako czynnik efektu domina [Iori, Jaferey, Padilla, 2006]. Nie
jest to pe³na lista, np. decyzje rz¹du mog¹ wywo³aæ zachowania szokowe
(przyk³ad sytuacji na Cyprze w 2013 r.).
Bañka cenowa wywo³ana przez czynniki behawioralne wystêpuje
w sytuacji, gdy ceny aktywów nie pozostaj¹ w ¿adnym zwi¹zku z ich
wartoœci¹. Wed³ug Kindlebergera jest to gwa³towny i ci¹g³y wzrost cen
aktywów, który kreuje oczekiwania dalszego ich wzrostu, przyci¹gaj¹c
tym samym nowych inwestorów, zainteresowanych zyskami kapita³owymi [Kindleberger, 1999]. Akerlof i Shiller wskazuj¹ wrêcz na zwierzêce
instynkty (animal spirits), które le¿¹ u podstaw decyzji inwestorów i powoduj¹ nieracjonalnoœæ tych decyzji na rynku [Akerlof, Shiller, 2009]. Autorzy ci wskazuj¹ na wa¿ne czynniki akceleracji kryzysu wywo³anego
bañk¹ cenow¹ – sprzê¿enia zwrotne cen i dochodów wzmacniane sprzê¿eniem lewarowania oraz cyklem dŸwigni finansowej [Akerlof, Shiller,
2009, s. 179]. Zdaniem Shillera bañka spekulacyjna jest pewnego rodzaju
wadliwym dzia³aniem psychiki [Koppel, 2011, s. 76].
Do wa¿niejszych cech kana³u behawioralnego zara¿enia kryzysem
nale¿y zaliczyæ [Masiukiewicz, 2012]:
– przep³yw informacji oficjalnej i prywatnej,
– sprawnoœæ temporaln¹,
– zró¿nicowan¹ si³ê ra¿enia,
– szumy informacyjne,
– znacz¹c¹ rolê word of mouth (WOM),
– bariery monitorowania i mierzenia kana³u.
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Tabela 1. B³êdy i sk³onnoœci poznawcze a recepcja kana³u behawioralnego
lp.

typowe b³êdy
poznawcze

charakterystyka b³êdu

wp³yw na kana³
behawioralny

b³¹d konfirmacji, awersja do straty, wysoki
zachowania stadne, syndrom
grupowego myœlenia, myœlenie
¿yczeniowe, b³êdne interpretacje

1

odchylenia
racjonalnych
decyzji

2

efekt posiadania ludzie wyceniaj¹ wy¿ej aktywa,
które ju¿ posiadaj¹

3

efekt bycia poza
rynkiem

strach przed byciem poza rynkiem; œredni
st¹d utrata nastêpnych szans
rynkowych

4

atrybucja
obronna

tendencja do t³umaczenia w³asnych niski
pora¿ek czynnikami zewnêtrznymi,
na które nie ma siê wp³ywu,
i przypisywanie sukcesów swojej
osobowoœci

5

efekt nadmiernej pozorna przewaga, przecenianie
pewnoœci siebie w³asnych mo¿liwoœci

niski

6

pu³apka
dostêpnoœci

wysoki

7

efekt utopionych sk³onnoœæ do trzymania siê
kosztów
wczeœniej podjêtych decyzji
inwestycyjnych

8

si³a w³asnych
przekonañ

ocenianie poprawnoœci wniosków wysoki
na podstawie w³asnych przekonañ;
zwi¹zek z b³êdem konfirmacji

9

efekt myœlenia
wstecznego

wysoki
przekonanie samego siebie, i¿
wczeœniejsze decyzje (inwestycyjne)
by³y s³uszne; racjonalizowanie
decyzji wstecz

koncentracja uwagi na jednym
aspekcie, pomijanie innych
aspektów danej sytuacji

ignorowanie podobieñstwa decyzji
10 ignorowanie
prawopodobieñ- i prawdopodobieñstwa efektu
stwa

wysoki

wysoki

niski

11 reaktancja

reakcja emocjonalna typu wyparcie œredni

12 efekt
zakotwiczenia

naturalna sk³onnoœæ do zbytniego
opierania siê na jakiejœ informacji
(zbiorze informacji)

wysoki
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typowe b³êdy
poznawcze

charakterystyka b³êdu

wp³yw na kana³
behawioralny

13 efekt martwego
pola

niezauwa¿anie w³asnych b³êdów
wynikaj¹cy z pewnoœci siebie

wysoki

14 syndrom
myœlenia
grupowego

podporz¹dkowanie schematu
myœlenia grupie, t³umienie
istotnych informacji

wysoki

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Koppel, 2011, s. 104 i nast.].

Twórcy ekonomii behawioralnej (Kahneman, Tversky) wykazali, ¿e
decyzje finansowe inwestorów nie s¹ wynikiem obiektywnych analiz,
lecz opieraj¹ siê na heurystykach. Ponadto decydenci podlegaj¹ efektowi
framingu, efektowi odbicia i mentalnej ksiêgowoœci.
B³êdy i sk³onnoœci poznawcze maj¹ wp³yw na recepcjê impulsów
kana³u behawioralnego; mog¹ t³umiæ lub powodowaæ akceleracjê tych
impulsów w indywidualnym odbiorze (zob. tab. 1) [Koppel, 2011, s. 103-115]. Na³o¿enie siê ró¿nych heurystyk (zachowania stadne, ksiêgowoœæ
mentalna i in.) na b³êdy poznawcze tworzy podstawê do wywo³ania paniki na rynku okreœlonych aktywów, których dotyczy³y sygna³y z kana³u
behawioralnego.
Impulsy kana³u behawioralnego mog¹ wywo³ywaæ zjawiska kryzysowe, tj. pêkniêcie bañki cenowej, panikê gie³dow¹, wyprzeda¿ waluty,
run na kasy banków, utratê wiarygodnoœci instytucji finansowej i inne.
Reakcje na sygna³y mog¹ byæ przy tym natychmiastowe lub opóŸnione,
a kana³ mo¿e mieæ wymiar krajowy lub miêdzynarodowy.
Instrumenty dezaktywacji kana³u behawioralnego mog¹ byæ nastêpuj¹ce [Masiukiewicz, Dec, 2013]:
– wykorzystanie mechanizmów spo³ecznej autoregulacji kryzysu,
– publikowanie oficjalnego stanowiska w³adz (bank centralny, nadzór
finansowy),
– wykorzystanie opinii autorytetów naukowych,
– reagowanie w formie sprostowañ wobec b³êdnych informacji i analiz
w mediach (w tym poprzez Internet).
Okresowe badanie czynników behawioralnych tworzenia baniek cenowych oraz wiêksza edukacja finansowa klientów wydaj¹ siê niezbêdnymi dzia³aniami prewencyjnymi w przysz³oœci.
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Kwesti¹ wa¿n¹ jest odpornoœæ gospodarki na zara¿enie danym kana³em czy problem asymetrii ra¿enia; kwestie te czêœciowo wyjaœnia teoria decoupling.

2. Przyk³ady zara¿enia kana³em behawioralnym
Panika klientów i inwestorów wywo³ana czynnikami behawioralnymi przyczynia³a siê w wielu przypadkach do zjawiska zara¿enia kryzysem.
Odegra³y one znaczn¹ rolê w kryzysie azjatyckim. Inwestorzy zagraniczni
zaniepokojeni problemami gospodarki w Tajlandii zaczêli stadnie wycofywaæ kapita³ tak¿e z s¹siednich krajów, po czêœci charakteryzuj¹cych siê
problemami podobnymi do tajlandzkich, gdzie równie¿ wysoki stopieñ
zad³u¿enia w stosunku do rezerw walutowych nie pozwoli³ na skuteczn¹
obronê walut (nastêpnie uwolniono kursy w ramach dzia³añ antykryzysowych).
Bezpoœredni¹ przyczyn¹ ostatniego kryzysu subprime by³a akceleracja rozwoju, a nastêpnie pêkniêcie bañki cenowej na rynku nieruchomoœci
w USA oraz w innych krajach (g³ównie strefy euro). Zdaniem Krugmana
ceny mieszkañ na rynku USA w 2006 r. by³y przewartoœciowane w granicach 50% [Krugman, 2012, s. 152]. Bañki cenowe pêk³y jednak¿e równie¿
w krajach nieobjêtych kryzysem.
Nadmierny wzrost cen nieruchomoœci by³ nie tylko trendem amerykañskim (wzrost cen o 73% w latach 1997–2005). Ceny ros³y tak¿e w Australii (o 114%, okres jw.), w Hiszpanii (o 145%, okres jw.), w Dubaju
(o 226% w latach 2003–2007), tak¿e w Chinach i Tajlandii [Roubini, Mihm,
2010, s. 153]. Wzrost bañki potwierdza kszta³towanie siê indeksu cen domów Case’a–Shillera w USA. Index ten po wzroœcie do ok. 230 w 2006 r.
spad³ do poziomu 150 w kwietniu 2009 r., a zatem o 35% [Blanchard, 2011,
s. 910]. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e amerykañska bañka by³a finansowana przez nierezydentów – w czasie boomu kupili oni ponad
po³owê papierów wartoœciowych zabezpieczonych hipotek¹, tak¿e dziêki
temu mog³y wzrastaæ ceny nieruchomoœci [Roubini, Mihm, 2010, s. 281].
By³ to wa¿ny czynnik ekonomiczny akceleracji bañki.
Chocia¿ przyczyn zmian na rynkach kredytów hipotecznych w Europie w ci¹gu ostatnich 20 lat mo¿na upatrywaæ w zmianach na rynku
kredytów hipotecznych w USA, to te ostatnie nie zosta³y sprowokowane
przez dzia³ania FED [White, 2009], a przez programy wspierania taniego
budownictwa mieszkaniowego, których Stany Zjednoczone nie by³y wcale liderem.
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Badania MFW wskazuj¹, ¿e rynek nieruchomoœci podlega³ znacznie
wiêkszej spekulacji w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Irlandii ni¿ w USA
(zob. rys. 1).
Rysunek 1. Pomiar poziomu spekulacji na rynku nieruchomoœci w wybranych
krajach œwiata w latach 1997–2007

ród³o: [World Economic..., 2008].

Niemcy. W Niemczech bañka cenowa (przed kryzysem subprime)
by³a niewielka; wskaŸnik House Price Gaps wynosi³ w tym kraju zaledwie ok. 3 % (zob. rys. 1). Jednak¿e behawioralny efekt zara¿enia kryzysem
subprime wyst¹pi³ tak¿e w tym kraju i dotyczy³ g³ownie paniki gie³dowej.
W latach 2006–2010 inwestorzy wycofali z gie³dy ok. 67 mld euro, z czego
2/3 tej kwoty wycofano w 2008 r. [Surdykowska, 2012, s. 52]. W kolejnych
latach niestabilna sytuacja na rynkach nie zatrzyma³a odp³ywu kapita³ów
z gie³dy. W 2010 r. tylko 5% oszczêdnoœci niemieckich obywateli trafi³o na
gie³dê. Natomiast wzros³o zainteresowanie lokowaniem w produkty
ubezpieczeniowe, lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne. Niemcy
wyci¹gnêli wnioski z ostatniego kryzysu i zaczêli preferowaæ pewnoœæ zachowania kapita³u zamiast wysokich zysków i ryzyka gie³dowego, „którymi rz¹dz¹ emocje ludzkie i zachowania stadne” [Surdykowska, 2012, s.
53].
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Dubaj. Realizuj¹c cel dywersyfikacji gospodarki, w Dubaju rozwiniêto inwestycje w sektorze nieruchomoœci, finansowane pocz¹tkowo
z nadwy¿ek finansowych pochodz¹cych z sektora ropy naftowej. Dubaj
chcia³ osi¹gn¹æ pozycjê jednego z g³ównych centrów finansowych œwiata.
Konsekwencj¹ tego by³ popyt na infrastrukturê oraz wzrost cen w sektorze nieruchomoœci, a w rezultacie tak¿e znacz¹cy wzrost zad³u¿enia wielu
firm. W efekcie pojawi³a siê bañka spekulacyjna w sektorze nieruchomoœci [Thomson, 2010; Blanchi, 2009]. Na jej pêkniêcie wa¿ny wp³yw mia³y czynniki behawioralne, tj. informacje o kryzysie na rynku nieruchomoœci USA.
Po szeœciu latach wzrostu cen nieruchomoœci rynek Dubaju stan¹³
w obliczu kryzysu, który rozpocz¹³ siê pod koniec 2008 r. – ceny mieszkañ
(g³ównie luksusowych mieszkañ i apartamentów) spad³y. Roubini
i Mihm wskazuj¹, ¿e bañka na rynku nieruchomoœci by³a w Dubaju szczególnie du¿a. Tylko miêdzy 2003 r. a 2007 r. ceny nieruchomoœci wzros³y
o 226% [Roubini, Mihm, 2010, s. 154]. Transakcj¹ wykorzystywan¹ w tym
celu przez banki by³a tzw. murabaha. W efekcie pêkniêcie nieruchomoœciowej bañki w po³owie 2008 r. nast¹pi³ spadek cen nieruchomoœci
oraz spadek popytu. W Dubaju ceny nieruchomoœci w porównaniu
z okresem szczytowym (zanim zacz¹³ siê miêdzynarodowy kryzys finansowy) spad³y a¿ o 60%, a w Abu Zabi spad³y o 45%.
Polska. W kraju wielokrotnie wystêpowa³o zara¿enie banków kryzysem przez kana³ behawioralny. Typowymi przyk³adami by³a panika
klientów w SBRz Poznañ (efekt zara¿enia w wyniku powi¹zañ finansowych oraz upad³oœci BK Posnania) oraz Banku Wschodniego (b³êdne
informacje mediów, niekorzystne artyku³y prasowe, word of mouth). Efekt
behawioralny wyst¹pi³ tak¿e w Banku Rozwoju Rolnictwa, Pierwszym
Banku Komercyjnym w Lublinie, Agrobanku, Banku Czêstochowa i SBRz
Warszawa (panika klientów) [Masiukiewicz, 2011, s. 284].
Marczak i Piech zauwa¿aj¹, ¿e do najnowszych czynników wp³ywaj¹cych na polsk¹ gospodarkê z zagranicy mo¿na zaliczyæ import nastrojów. Przyk³adem takiego procesu, zdaniem tych autorów, jest spadek
popytu na mieszkania w 2008 r. (w celach inwestycyjnych) wywo³any
kryzysem amerykañskim, mimo ¿e polski rynek nie mia³ tak znacz¹cych
defektów [Koniunktura, 2009, s. 46]. Kryzys subprime prze³o¿y³ siê tak¿e
na bessê na polskiej GPW [Koniunktura, 2009, s. 168-189].
W latach 2004–2010 wyst¹pi³a bañka cenowa na rynku nieruchomoœci
[G³ówka, 2012, s. 158]. Sytuacja na rynku przypomina³a sytuacjê na du¿o
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bardziej rozwiniêtych rynkach, chocia¿by w Europie Zachodniej. Jako
g³ówne przyczyny wyst¹pienia bañki cenowej wymieniano przede
wszystkim czynniki fundamentalne (np. rolê systemu finansowego
w kraju, niedobór mieszkañ, od³o¿on¹ konsumpcjê mieszkañ), a tak¿e
czynniki maj¹ce charakter wy³¹cznie spekulacyjny. To spowodowa³o
gwa³towny wzrost cen mieszkañ w Polsce w latach 2004–2007. Sytuacja ta
wyst¹pi³a zw³aszcza w najwiêkszych miastach, wzrosty cen nierzadko
przekracza³y nawet 200%. Pomimo ¿e kraj nie zosta³ dotkniêty bezpoœrednio kryzysem subprime, w 2009 r. nast¹pi³o pêkniêcie bañki na rynku
nieruchomoœci [Masiukiewicz, Dec, 2013].
G³ówni gracze na rynku mieszkaniowym w Polsce (czyli deweloperzy, poœrednicy finansowi, banki) okresowo ponawiali komunikaty skierowane do opinii publicznej o nieuchronnym i ci¹g³ym wzroœcie cen
mieszkañ w kraju, nierzadko pos³uguj¹c siê odwo³aniem do rynków
w Europie Zachodniej. Tworzy³o to iluzjê sta³ego wzrostu wartoœci. Akceleratorem popytu by³y równie¿ zmiany regulacyjne na polskim rynku
mieszkaniowym.
Nie bez znaczenia na wzrost cen na rynku nieruchomoœci mia³y czynniki o charakterze spekulacyjnym (wg szacunków 15-20% popytu) i behawioralnym, m.in. inwestorzy zagraniczni podbijali ceny. Tak¿e obywatele Irlandii czy Hiszpanii czêsto kupowali po kilka, kilkanaœcie mieszkañ (nawet nie przyje¿d¿aj¹c do Polski), aby móc je w przysz³oœci
odsprzedaæ z zyskiem. Trend cen na polskim rynku nieruchomoœci zdecydowanie odbiega³ od d³ugookresowych tendencji i by³a to klasyczna bañka cenowa [Raport..., 2010, s. 35].

3. Badania behawioralnego kana³u zara¿enia
Metody monitoringu i badañ kana³u behawioralnego mog¹ obejmowaæ:
– monitoring baniek cenowych na ró¿nych rynkach, szczególnie w krajach o znacznych powi¹zaniach finansowych oraz poziomu inwestycji
spekulacyjnych,
– badania zmian poziomu zaufania publicznego do instytucji finansowych,
– badania poziomu edukacji finansowej spo³eczeñstwa,
– badania demoskopijne potencjalnych zachowañ inwestorów i klientów, w tym czynników nieracjonalnych decyzji finansowych, podatnoœæ na word of mouth, reakcje wobec sygna³ów szokowych i innych,

315

Behawioralne kana³y zara¿enia kryzysem

– metody szacowania ryzyka paniki i runu na kasy,
– badanie i konstruowanie narzêdzi dezaktywacji behawioralnego kana³u zara¿enia.
Tabela 2. Zmiany cen rynkowych a decyzje sprzeda¿y nieruchomoœci
lp.
x

wyszczególnienie

% odpowiedzi
N = 180

Je¿eli kupi³/a Pan/Pani nieruchomoœæ dodatkow¹ w celu
lokaty oszczêdnoœci, to w jakiej sytuacji na rynku
nieruchomoœci dokona³by/dokona³aby Pan/Pani jej
sprzeda¿y:

A kiedy ceny nieruchomoœci na rynku d³u¿szy czas
pozostaj¹ bez zmian

15,6

B

kiedy ceny nieruchomoœci na rynku zaczynaj¹ powoli
rosn¹æ

13,9

C kiedy ceny nieruchomoœci na rynku zaczynaj¹ szybko
rosn¹æ

34,4

D kiedy ceny nieruchomoœci na rynku zaczynaj¹ powoli
spadaæ

26,1

E

kiedy ceny nieruchomoœci na rynku zaczynaj¹ szybko
spadaæ

6,1

F

brak odpowiedzi

3,9

ród³o: [Masiukiewicz, Dec, 2013].

W Instytucie Zarz¹dzania Wartoœci¹ SGH przeprowadzono sonda¿owe badanie demoskopijne na temat roli czynników behawioralnych
w kreacji bañki cenowej na rynku nieruchomoœci w Polsce [Masiukiewicz,
Dec, 2013]. Przesz³o 85% ankietowanych uwa¿a³o, ¿e lokowanie oszczêdnoœci w nieruchomoœciach jest w dzisiejszych czasach wci¹¿ dobr¹ inwestycj¹, nawet pomimo kryzysu i spadku cen mieszkañ (zob. tab. 2).
Ponad 45% badanych stwierdzi³o, ¿e dokona zakupu nieruchomoœci
dodatkowej (jako inwestycji, np. kupionej na wynajem) wówczas, kiedy
ceny nieruchomoœci na rynku zaczn¹ powoli rosn¹æ, a tylko 20% wówczas, gdy ceny te bêd¹ szybko spadaæ. Œwiadczy to o istotnym wp³ywie
czynnika behawioralnego na podejmowanie decyzji zakupu przez potencjalnych nabywców.
Znaczna liczba ankietowanych (ponad 34%) stwierdzi³a, ¿e dokona
sprzeda¿y nieruchomoœci dodatkowej wówczas, kiedy ceny na rynku nie-
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ruchomoœci bêd¹ szybko rosn¹æ, 26% dokona³oby takiej transakcji, kiedy
ceny bêd¹ na rynku powoli spadaæ, a 6% – je¿eli bêd¹ szybko spadaæ (zob.
tab. 2.). Zatem decyzje prawie 1/3 badanych by³yby akceleratorem pêkniêcia bañki cenowej.

Zakoñczenie
Kryzys finansowy subprime pokaza³, ¿e zara¿enie kryzysowe na du¿¹
skalê mo¿e przenosiæ siê z jednego kraju do innych. Dla wielu krajów wybuch kryzysu subprime by³ behawioralnym akceleratorem pêkniêcia bañki
cenowej na rynku nieruchomoœci. Mo¿na zatem mówiæ o wystêpowaniu
miêdzynarodowych kana³ów zara¿enia o charakterze behawioralnym.
Do g³ównych czynników behawioralnych akceleracji kryzysu nale¿y
zaliczyæ: heurystyki klientów, wiedzê i postawy wobec w³asnych finansów, czynniki nieracjonalnych decyzji i emocje. Dla dezaktywacji kana³ów behawioralnych zara¿enia kryzysem powinny byæ wykorzystywane
takie instrumenty jak: sta³y monitoring behawioralnych kana³ów, rozwój
metod badania czynników behawioralnych kryzysu, opracowanie i wdro¿enie narzêdzi ograniczania i t³umienia czynników behawioralnych. Wa¿ne jest badanie tych czynników na ró¿nych rynkach aktywów (w tym
wczesne ostrzeganie przed bañk¹ cenow¹) oraz poszukiwanie metod
ograniczaj¹cych nieracjonalnoœæ decyzji inwestorów i klientów. Takimi
metodami mog³yby byæ m.in. narzêdzia informacji publicznej czy edukacja finansowa inwestorów oraz klientów.
Dorobek ekonomii behawioralnej mo¿e byæ wykorzystany do konstruowania narzêdzi ograniczaj¹cych aktywnoœæ behawioralnych kana³ów zara¿enia kryzysem finansowym.
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Streszczenie
Behawioralne kana³y zara¿enia kryzysem, zarówno w ujêciu zewnêtrznym,
jak i wewnêtrznym, wystêpowa³y w wielu krajach. Badania zagraniczne wskazuj¹ na istotn¹ rolê takiego kana³u w kreowaniu baniek cenowych aktywów. Dezaktywacja kana³u w przysz³oœci wymaga identyfikacji, badania i monitoringu. Potrzebne jest opracowanie narzêdzi dezaktywacji czynników behawioralnych
kryzysu finansowego. Powinien byæ w tym pomocny dorobek teorii ekonomii behawioralnej i neuroekonomii.

S³owa kluczowe
bañka cenowa, dezaktywacja kryzysu, finanse behawioralne, kana³ zara¿enia

Behavioral channels of crisis contagion (Summary)
Behavioral channels of crisis contagion as both external and internal process,
occurred in many countries. Foreign researches shows an important role of such
a channel in creating the price bubble assets. Behavioral channel deactivation in
the future need identification, researches and monitoring. It is necessary to prepare tools for deactivation of factors of behavioral financial crisis. The achievements of behavioral economy and neuro economy should help with this issue.
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