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1. WSTĉP

Osoby, które zagroĪone są ryzykiem utraty majątku lub jego czĊĞci mają do wyboru
szereg moĪliwych dziaáaĔ prowadzących do zwiĊkszenia bezpieczeĔstwa. Najpopularniejszym z nich jest oczywiĞcie wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Alternatywą
dla ubezpieczenia są jednak indywidualne dziaáania polegające na redukcji ewentualnych strat, nazywane samoubezpieczeniem, w skrócie SI1, oraz dziaáania mające na
celu redukcjĊ prawdopodobieĔstwa wystąpienia szkody, które nazywamy prewencją
(SP2). Aby rozróĪniü te pojĊcia, rozwaĪmy przykáad zakupu i instalacji sejfu na kosztownoĞci. W razie wáamania utracone bĊdą dobra pozostające poza sejfem, a zatem
nastĊpuje redukcja strat, ale prawdopodobieĔstwo wáamania w razie instalacji sejfu
pozostaje takie samo. Jest to wiĊc przykáad samoubezpieczenia. Z kolei instalacja
alarmu przeciwwáamaniowego powoduje, Īe do wáamaĔ dochodzi rzadziej, a zatem
mamy do czynienia z redukcją prawdopodobieĔstwa wystąpienia szkody. JeĞli jednak
system alarmowy zostanie sforsowany, to szkoda nie bĊdzie zredukowana. Inwestycja
w system alarmowy jest wiĊc przykáadem prewencji. Zakup gaĞnicy jest przykáadem
samoubezpieczenia, zaĞ inwestycja w alarm przeciwpoĪarowy to przykáad prewencji.
Istnieje wiele przykáadów samoubezpieczenia i prewencji w dziedzinie ochrony zdrowia. Regularne badania medyczne, zdrowe odĪywianie, regularne üwiczenia ¿zyczne,
szczepionki, zaĪywanie witamin, itp. zwiĊkszają ogólnie pojĊte bezpieczeĔstwo
zdrowotne. Na ogóá redukują one prawdopodobieĔstwo zachorowania, ale w razie
choroby, niektóre z tych dziaáaĔ redukują teĪ dotkliwoĞü jej skutków.
Pierwszymi autorami, którzy opisali i zaczĊli w sposób systematyczny badaü
modele przedstawiające te zjawiska byli Becker i Ehrlich (1972). Zwrócili oni teĪ
uwagĊ na róĪnice miĊdzy oboma pojĊciami. Praca Ehrlicha i Beckera przyciągnĊáa
uwagĊ wielu ekonomistów i od tamtego czasu powstaáa duĪa liczba prac teoretycznych
przyczyniających siĊ do zrozumienia natury tych zjawisk. Okazaáo siĊ teĪ, Īe róĪnice
1
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miĊdzy oboma pojĊciami są znaczące i dotyczą wielu aspektów ekonomicznych.
Przykáadowo, samoubezpieczenie jest zawsze substytutem rynkowego ubezpieczenia,
zaĞ prewencja moĪe byü wobec niego komplementarna przy pewnych zaáoĪeniach
(Becker, Ehrlich, 1972; Courbage, 2001). Samoochrona i prewencja inaczej reagują
takĪe na zmiany awersji do ryzyka decydenta. Im bardziej jest on niechĊtny ryzyku,
tym wiĊcej inwestuje w samoochronĊ, ale poziom prewencji moĪe podnieĞü siĊ lub
spaĞü, co wykazali Dionne i Eeckhoudt (1985). Briys i Schlesinger (1990) wyjaĞnili
ten paradoks dowodząc, Īe prewencja generalnie nie redukuje ryzykownoĞci (w sensie
Rothschilda-Stiglitza) związanej z bogactwem koĔcowym decydenta. Jullien, Salanie,
Salanie (1999) udowodnili, Īe istnieje pewien krytyczny poziom prawdopodobieĔstwa
poniesienia straty poniĪej którego wzrost awersji do ryzyka powoduje wzrost inwestycji w prewencjĊ, zaĞ powyĪej tego progu efekt jest odwrotny.
Prace Chiu (2000, 2005), Eeckhoudta i Golliera (2005) oraz Dionne i Li (2010)
dowodzą, Īe na optymalny poziom prewencji ma wpáyw takĪe poziom tzw. przezornoĞci decydenta („prudence”) mierzony indeksem analogicznym do indeksów awersji do
ryzyka Arrowa-Pratta, w którym kluczową rolĊ odgrywa trzecia pochodna uĪytecznoĞci. Jak przyznają niektórzy badacze, w Ğwietle powyĪszych wyników, determinanty
optymalnej prewencji nie są na dzieĔ dzisiejszy opisane w sposób wyczerpujący,
a samo zjawisko nie jest w peáni zbadane teoretycznie.
Kolejnym problemem byáa izolacja efektów samoubezpieczenia i prewencji.
W wielu przypadkach róĪnica miĊdzy nimi jest trudna do okreĞlenia, zaĞ czĊsto zdarza siĊ, Īe aktywnoĞü danej osoby prowadzi zarówno do zmniejszenia rozmiarów
ewentualnej szkody, jak i redukcji prawdopodobieĔstwa jej wystąpienia, jest wiĊc
inwestycją zarówno w samoubezpieczenie, jak i w prewencjĊ. Na to zjawisko zwrócili uwagĊ juĪ Ehrlich i Becker: „...dobrzy prawnicy potra¿ą zredukowaü zarówno
prawdopodobieĔstwo wyroku skazującego, jak i jego wysokoĞü”. Dopiero jednak Lee
(1998) formalnie zde¿niowaá „self-insurance-cum-protection” (SICP) jako poáączenie
samoubezpieczenia i samoochrony oraz zbadaá jego podstawowe wáasnoĞci. Istnieje
wiele przykáadów SICP, są to np. zakup wysokiej jakoĞci hamulców samochodowych,
wykonywanie regularnych badaĔ lekarskich, zakup kasku przez rowerzystĊ, zakup
i instalacja automatycznych spryskiwaczy przeciwpoĪarowych, itp.
Przytoczony wczeĞniej cytat wskazuje, Īe wynajĊcie prawnika jest takĪe przykáadem poáączenia samoubezpieczenia i prewencji. Sevi i Ya¿l (2005) zauwaĪyli jednak,
Īe w pewnych systemach prawnych prawo pozwala na zwrot poniesionych kosztów
w przypadku wygranej sprawy w sądzie. Koszty pokrywa na ogóá strona przegrana.
Standardowy model SP lub SICP nie uwzglĊdnia jednak takiej sytuacji i wymaga
mody¿kacji związanej z ewentualną rekompensatą. Okazaáo siĊ, Īe mody¿kacja ta
jest na tyle znacząca, Īe zmienia pewne podstawowe wáasnoĞci SP. W szczególnoĞci,
Sevi i Ya¿l udowodnili, Īe inwestycja w usáugi prawne jest monotoniczna wzglĊdem
stopnia awersji do ryzyka decydenta. W Ğwietle cytowanych wczeĞniej wyników
na temat wáasnoĞci SP, wynik ten oznacza, Īe wprowadzenie mody¿kacji modelu
polegającej na moĪliwoĞci rekompensaty kosztów jest istotną zmianą i Īe mamy do
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czynienia z jakoĞciowo innym zjawiskiem. Sevi i Ya¿l rozwaĪali jednak problem
tylko w modelu prewencji, co w praktyce oznacza, Īe poczynili zaáoĪenie o tym, Īe
wielkoĞü ewentualnej straty (kwoty zasądzonej) jest staáa w kaĪdym przypadku. Jest
to o tyle zaskakujące, Īe jak sami autorzy podają, inspirowali sie w swojej pracy
wspomnianym cytatem Ehrlicha i Beckera, który jednoznacznie wskazuje na uĪycie
modelu SICP.
W niniejszej pracy uogólnimy wspomniany wynik Sevi i Ya¿la na przypadek
SICP. W praktyce oznacza to, Īe udowodnimy monotonicznoĞü inwestycji w usáugi
prawne wzglĊdem poziomu awersji do ryzyka porzucając zaáoĪenie o tym, Īe wysokoĞü straty jest staáa. W rozdziale 2 wprowadzimy model SICP i zmody¿kujemy go
o ewentualnoĞü zwrotu kosztów sadowych. WykaĪemy przy tym, Īe istotną rolĊ dla
wyniku odgrywa geometria strat.
Rozdziaá 3 jest poĞwiĊcony gáównemu celowi tej pracy, czyli interpretacji i wytáumaczeniu powyĪszego wyniku za pomocą pojĊcia ryzykownoĞci w sensie Rothschilda-Stiglitza. Udowodnimy, Īe wzrost inwestycji w SICP powoduje wzrost ryzykownoĞci
związanej z bogactwem koĔcowym. To przy wzroĞcie poziomu awersji do ryzyka
spowoduje spadek oczekiwanej uĪytecznoĞci koĔcowego bogactwa. Z tego powodu
osoby bardziej niechĊtne ryzyku decydują siĊ na zmniejszenie poziomu inwestycji
w zrekompensowane SICP.
2. MODEL I PODSTAWOWY WYNIK

RozwaĪmy decydenta o ustalonym majątku początkowym w. CzĊĞü tego majątku
jest zagroĪona ryzykiem straty w wyniku ewentualnego niekorzystnego wyroku
sądowego. Decydent inwestuje kwotĊ e wybierając adwokata, który bĊdzie go reprezentowaá. Poziom takiej inwestycji ma wpáyw zarówno na prawdopodobieĔstwo
przegranej, jak i na wysokoĞü straty (wielkoĞü zasądzonej kwoty). Są one wiĊc
funkcjami zmiennej e. BĊdziemy je oznaczaü p(e) i l(e) odpowiednio. Zakáadamy, Īe
0  p(e)  1 i l(e)  0 oraz Īe obie funkcje są dwukrotnie róĪniczkowalne w sposób
ciągáy. O pochodnych tych funkcji zakáadaü bĊdziemy3, Īe p < މ0, p > ފ0, l < މ0, l > ފ0.
Sevi i Ya¿l (2005) zauwaĪyli, Īe w wielu systemach prawnych w razie zwyciĊstwa
w sądzie koszty wynajmu adwokata (oraz inne koszty sądowe) mogą byü zrekompensowane przez stronĊ przegraną. Tradycyjny model SP nie uwzglĊdnia takiej sytuacji
i musi byü zmody¿kowany poprzez dostosowanie do moĪliwoĞci rekompensaty.
Zostaáo to dokonane w pracy Sevi’ego i Ya¿la, jednakĪe warto zauwaĪyü Īe uĪycie
modelu SP oznacza, Īe w konsekwencji zakáada siĊ iĪ wysokoĞü moĪliwej straty nie
zaleĪy od wielkoĞci inwestycji w usáugi prawne. Aby pominąü to zaáoĪenie uĪyjemy
modelu stanowiącego poáączenie modeli SP i SI, czyli self-insurance-cum-protection
NierównoĞci te wyraĪają czĊsto spotykaną prawidáowoĞü polegającą na tym, Īe wzrost inwestycji
w usáugi prawne pociąga za sobą spadek prawdopodobieĔstwa przegranej w sądzie oraz zasądzonej
ewentualnie kwoty, ale tempo tych spadków jest coraz wolniejsze.
3
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(SICP) wprowadzonego do literatury przez Lee (1998). Zmody¿kujemy ten model
tak, aby uwzglĊdniaá moĪliwoĞü ewentualnej rekompensaty.
Bogactwo koĔcowe jest wiĊc zmienną losową która przyjmuje wartoĞci
•

A = w – e – l(e) z prawdopodobieĔstwem p(e),

•

B = w z prawdopodobieĔstwem 1 – p(e).

(1)

Zachodzi oczywiĞcie nierównoĞü A < B. Celem decydenta jest wybór takiej
wielkoĞci e która zapewni maksymalizacjĊ oczekiwanej uĪytecznoĞci koĔcowego
bogactwa:
 ݑܧൌ ሺ݁ሻݑሺܣሻ  ൫ͳ െ ሺ݁ሻ൯ݑሺܤሻ,

gdzie u oznacza funkcjĊ uĪytecznoĞci bogactwa decydenta. Zakáadaü bĊdziemy, Īe jest
ona dwukrotnie róĪniczkowalna w sposób ciągáy, rosnąca i wklĊsáa, czyli Īe zachodzą
nierównoĞci u > މ0, u  ފ0. WklĊsáoĞü uĪytecznoĞci oznacza, Īe decydent przejawia
awersjĊ do ryzyka. Zakáadaü bĊdziemy, Īe problem decydenta ma wewnĊtrzne rozwiązanie, które oznaczaü bĊdziemy e*. Speánia ono warunek konieczny istnienia
ekstremum
డா௨
డ

ൌ Ԣሺ݁ሻሾݑሺܣሻ െ ݑሺܤሻሿ െ ሺ݈Ԣሺ݁ሻ  ͳሻሺ݁ሻݑԢሺܣሻ ൌ Ͳ .

(2)

Zakáadamy teĪ, Īe zachodzi warunek drugiego rzĊdu4 (wystarczający dla istnienia
డమ ா௨
maksimum): డ మ ൏ Ͳ .
ZauwaĪmy, Īe aby istniaáo wewnĊtrzne rozwiązanie problemu, musi zachodziü nierównoĞü l(މe*) > –1, a zatem | l(މe* ) | < 1. Warunek ten oznacza, Īe tempo spadku strat
w sytuacji wzrostu inwestycji w usáugi prawne nie moĪe byü zbyt duĪe. W przeciwnym przypadku uĪytecznoĞü kraĔcowa byáaby zawsze dodatnia i problem decydenta
nie mógáby mieü rozwiązania wewnĊtrznego. Osobie pozwanej opáacaáoby siĊ ciągle
zwiĊkszaü wydatki, gdyĪ zapewniaáoby to ciągáy wzrost uĪytecznoĞci. Mimo Īe nie
wykluczamy takich przypadków, to bardziej realistyczna wydaje siĊ sytuacja w której
straty maleją w umiarkowanym tempie. W caáej pracy zakáadaü wiĊc bĊdziemy, ze
na kaĪdym poziomie inwestycji zachodzi nierównoĞü | l < | މ1. Jest to takĪe zgodne
z typowym w literaturze zaáoĪeniem o wypukáoĞci funkcji straty, z którego wynika,
Īe bezwzglĊdne nachylenie funkcji straty jest coraz mniejsze, co z kolei oznacza, Īe
straty maleją, ale w coraz wolniejszym tempie5.
4 Aby zachodziá ten warunek jest potrzebne dodatkowe zaáoĪenie, np. takie jak w pracy Jullien i in.
(1999), czyli pފp  2(p)މ2.
5 W pracy Sevi’ego i Ya¿la nie wystĊpowaá ten problem, gdyĪ autorzy zakáadali Īe funkcja straty
jest staáa, a zatem l = މ0.

Wpáyw awersji do ryzyka na wybór prawnika – interpretacja…

11

Zajmiemy siĊ teraz problem wpáywem wzrostu awersji do ryzyka na decyzjĊ
o optymalnym poziomie inwestycji w usáugi prawne w sytuacji moĪliwego zwrotu
kosztów. W tym celu rozwaĪymy drugiego decydenta bĊdącego w tej samej sytuacji,
co pierwszy, ale charakteryzującego siĊ wiĊkszą awersją do ryzyka. Przypomnijmy
iĪ oznacza to, Īe dla dowolnego ryzyka premia za ryzyko w przypadku drugiego
decydenta jest wiĊksza. Premia za ryzyko interpretowana jest na ogóá jako kwota
pieniĊĪna, jaką dana osoba jest gotowa odstąpiü, aby uniknąü ryzyka6. Zastosowanie
tej de¿nicji jest jednak maáo praktyczne, gdyĪ oznaczaáoby sprawdzenie zachowania
w sytuacji kaĪdego ryzyka (zmiennej losowej). Podstawą do analizy porównawczej
jest w takich sytuacjach twierdzenie Pratta (1964). Mówi ono miĊdzy innymi, Īe
byü bardziej niechĊtnym ryzyku oznacza mieü „bardziej wklĊsáą” funkcjĊ uĪytecznoĞci. „Bardziej wklĊsáa” funkcja uĪytecznoĞci powstaje przez záoĪenie z inną rosnącą
i wklĊsáą funkcją. Jak wiadomo, awersja do ryzyka jako taka jest integralnie związana
z wklĊsáoĞcią uĪytecznoĞci. Zatem podstawowa intuicja wiąĪąca siĊ z wzrostem awersji do ryzyka polega na wzroĞcie wklĊsáoĞci uĪytecznoĞci. Ta intuicja okazuje siĊ byü
prawidáowa. Przypomnijmy formalnie twierdzenie Pratta:
Twierdzenie 1 (Pratt, 1964). RozwaĪmy dwóch decydentów o uĪytecznoĞciach
u i v odpowiednio oraz o tym samym bogactwie początkowym. Wówczas nastĊpujące
warunki są równowaĪne:
a) uĪytecznoĞü v reprezentuje wiĊkszą awersjĊ do ryzyka, niĪ u,
௩ ᇲᇲ ሺ௫ሻ

௨ᇲᇲ ሺ௫ሻ

b) Ȃ ௩ ᇲሺ௫ሻ Ȃ ௨ᇲሺ௫ሻ dla dowolnego x,
c) istnieje funkcja T taka, Īe T > މ0, T  ފ0, v(x) = Tͼu(x)ͽ dla dowolnego x.
௨ᇲᇲ ሺ௫ሻ

Ponadto funkcjĊ ߣ௨ ሺݔሻ ൌȂ ௨ᇲሺ௫ሻ nazywa siĊ indeksem bezwzglĊdnej awersji do ryzyka
Arrowa-Pratta.
Niech zatem v oznacza uĪytecznoĞü reprezentującą wiĊkszą awersjĊ do ryzyka,
niĪ u. Z twierdzenia Pratta wiemy, Īe v(x) = Tͼu(x)ͽ dla pewnej funkcji T rosnącej
i wklĊsáej.
Oczekiwana uĪytecznoĞü koĔcowego bogactwa ma wiĊc postaü
 ݒܧൌ ሺ݁ሻܶ൫ݑሺܣሻ൯  ൫ͳ െ ሺ݁ሻ൯ܶ൫ݑሺܤሻ൯Ǥ.

Warunek konieczny istnienia ekstremum ma teraz postaü
߲ݒܧ
߲݁

ൌ Ԣሺ݁ሻൣܶ൫ݑሺܣሻ൯ െ ܶ൫ݑሺܤሻ൯൧ െ ሺ݈ Ԣ ሺ݁ሻ  ͳሻሺ݁ሻܶԢ൫ݑሺܣሻ൯ݑԢሺܣሻ ൌ ͲǤ

Formalnie premia za ryzyko x̌ jest de¿niowana jako wielkoĞü ʌ speániająca równanie
Eu(w + x̌) = u(w + Ex̌ – ʌ).
6

(3)
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Ponownie zakáadamy, Īe warunek drugiego rzĊdu (wystarczający dla istnienia
ekstremum) jest speániony i Īe istnieje rozwiązanie wewnĊtrzne problemu, które
oznaczaü bĊdziemy ev.
Interesuje nas ustalenie relacji nierównoĞci pomiĊdzy ev i e*, czyli miĊdzy optymalnymi poziomami inwestycji w przypadku wzrostu awersji do ryzyka. Zachodzi
nastĊpujące twierdzenia bĊdące uogólnieniem wyniku pochodzącego z pracy Sevi
i Ya¿la (dowód w aneksie na koĔcu pracy):
Twierdzenie 2. JeĞli bezwzglĊdne nachylenie krzywej strat jest stale mniejsze
niĪ 1, tzn. l– > މ1, to wzrost awersji do ryzyka powoduje spadek inwestycji w usáugi
prawne, których koszty mogą byü zwrócone w razie wygranej sprawy w sądzie.
Sevi i Ya¿l udowodnili analogiczne twierdzenie w przypadku SP, co faktycznie
oznacza wprowadzenie dodatkowego zaáoĪenia o tym, Īe funkcja straty jest staáa
niezaleĪnie od poziomu inwestycji w usáugi prawnicze. Twierdzenie 2 mówi wiĊc, Īe
jest to zaáoĪenie zbĊdne i moĪe byü pominiĊte.
Po drugie, przypomnijmy, Īe jeĞli koszty adwokata nie podlegają ewentualnemu
zwrotowi w razie wygranej, to teza powyĪszego twierdzenia przestaje byü prawdziwa.
Do opisu sytuacji potrzebny jest wówczas standardowy model SP lub SICP o których
wiadomo, Īe optymalne rozwiązanie problemu nie jest monotoniczne wzglĊdem awersji do ryzyka. Zatem zaáoĪenie o moĪliwoĞci zwrotu kosztów w przypadku wygranej
jest kluczowe dla powyĪszego twierdzenia.
3. INTERPRETACJA WYNIKU ZA POMOCĄ RYZYKOWNOĝCI W SENSIE
ROTHSCHILDA-STIGLITZA

Przy ustalonym poziomie inwestycji w zrekompensowane SICP, uĪytecznoĞü
bogactwa koĔcowego decydenta opisanego wzorem (1), charakteryzuje siĊ okreĞlonym poziomem ryzykownoĞci w sensie Rotschilda-Stiglitza. RozwaĪmy maáy
wzrost inwestycji w zrekompensowane SICP od e* do e* + į. Naszym celem jest
porównanie ryzykownoĞci w sensie Rothschilda-Stiglitza obu zmiennych losowych.
Przypomnijmy, Īe Rothschild i Stiglitz wykazali równowaĪnoĞü szeregu warunków
opisujących wzrost ryzykownoĞci zmiennej losowej.
Twierdzenie 3 (Rothschild, Stiglitz, 1970). Niech X i Y oznaczają zmienne
losowe oraz F i G – dystrybuanty ich rozkáadów prawdopodobieĔstwa. ZaáóĪmy, Īe
EX = EY. Wówczas nastĊpujące warunki są równowaĪne7:
a) Zmienna losowa Y ma taki sam rozkáad jak zmienna X + Z, gdzie Z jest tzw.
„biaáym szumem”, tzn. E[Z|X] = 0.
7

Dla prostoty zakáadamy, Īe noĞniki obu gĊstoĞci są zawarte w przedziale [a, b].
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b)  ܨሺݐሻ݀ ݐ  ܩሺݐሻ݀ ݐdla dowolnego x [a,b].
c) Dla kaĪdej rosnącej i wklĊsáej funkcji u zachodzi Eu(X)  Eu(Y).
KaĪdy z powyĪszych warunków moĪe byü uznany za de¿nicjĊ wzrostu ryzykownoĞci zmiennej losowej. JeĞli zachodzi któryĞ z nich (a zatem kaĪdy), to mówimy,
Īe zmienna losowa Y jest bardziej ryzykowna, niĪ zmienna X. Mówi siĊ teĪ, Īe
zmienna Y cechuje siĊ wiĊkszą ryzykownoĞcią, niĪ zmienna X.
W opisywanej sytuacji zmiana poziomu inwestycji przez decydenta powoduje
zmianĊ dystrybuanty uĪytecznoĞci bogactwa koĔcowego z F na Fį. Wówczas zachodzi nastĊpująca zaleĪnoĞü:
Twierdzenie 4. JeĞli decydent jest niechĊtny ryzyku, to maáy wzrost inwestycji w zrekompensowane SICP powoduje, Īe wzrasta ryzykownoĞü w sensie Rothschilda-Stiglitza uĪytecznoĞci bogactwa koĔcowego decydenta.
Dowód. WprowadĨmy oznaczenia
ݑఋ ൌ ݑ ൌ ݑሺݓሻ,
ݑ ൌ ݑ൫ ݓെ ݁  כെ ݈ሺ݁  כሻ൯,
ݑఋ ൌ ݑ൫ ݓെ ሺ݁  כ ߜሻ െ ݈ሺ݁  כ ߜሻ൯,
ఋ ൌ ሺ݁  כ ߜሻ.

WielkoĞci uA i uB są wartoĞciami, jakie moĪe pierwotnie przyjmowaü interesująca
nas zmienna losowa przed wzrostem inwestycji, zaĞ ݑఋ i ݑఋ są to wartoĞci przyjmowane przez zmienną losową po wzroĞcie inwestycji do poziomu e* + į. Wzrost inwestycji powoduje teĪ zmianĊ prawdopodobieĔstwa, z jakim wystąpi szkoda z poziomu
p(e*) do pį.
Przypomnijmy, Īe e* maksymalizuje oczekiwaną uĪytecznoĞü, a zatem zachodzi
warunek konieczny istnienia ekstremum (2). Oznacza on, Īe kraĔcowa oczekiwana
uĪytecznoĞü bogactwa koĔcowego jest równa zeru, a zatem odpowiednio maáa (jednostkowa) zmiana tej wielkoĞci nie zmieni oczekiwanej uĪytecznoĞci. To oznacza, Īe
ఋ ݑఋ  ൫ͳ െ ఋ ൯ݑఋ ൌ ݑ  ሺͳ െ ሻݑ .

(4)

ZauwaĪmy, Īe powyĪsza równoĞü mówi w szczególnoĞci, Īe zmiana z F na Fį
odbywa siĊ z zachowaniem Ğredniej.
Z zaáoĪenia l މ+ 1 > 0 wynika, Īe funkcja x  x + l(x) jest rosnąca. Stąd wynika
nierównoĞü
ሺ݁  כ ߜሻ  ݈ሺ݁  כ ߜሻ  ݁  כ ݈ሺ݁  כሻ.
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Po przeksztaáceniu otrzymujemy
 ݓെ ሺ݁  כ ߜሻ െ ݈ሺ݁  כ ߜሻ ൏  ݓെ ݁  כെ ݈ሺ݁  כሻ.

Funkcja uĪytecznoĞci jest rosnąca, a zatem moĪemy napisaü
ݑ൫ ݓെ ሺ݁  כ ߜሻ െ ݈ሺ݁  כ ߜሻ൯ ൏ ݑ൫ ݓെ ݁  כെ ݈ሺ݁  כሻ൯.

Zgodnie z wprowadzonymi oznaczeniami, zachodzi nierównoĞü
ݑఋ ൏ ݑ .

Zatem uĪytecznoĞci pojawiające siĊ w równoĞci (3) mogą byü uporządkowane nastĊpująco:
ݑఋ ൏ ݑ ൏ ݑఋ ൌ ݑ .

Aby skorzystaü z twierdzenia Rothschilda i Stiglitza, obliczymy caáki z obu dystrybuant. Po prostych obliczeniach otrzymujemy, Īe
௫

Ͳǡ݈݀ܽ א ݔሾܽǡݑ ሻǡ
න ܨሺݐሻ݀ ݐൌ ቐሺ ݔെ ݑ ሻǡ݈݀ܽ א ݔሾݑ ǡݑ ሻǡ
ሺݑ െ ݑ ሻ  ሺ ݔെ ݑ ሻǡ݈݀ܽ ݔ ݑ ǡ


oraz
Ͳǡ݈݀ܽ א ݔሾܽǡݑఋ ൯ǡ

௫

න  ܨఋ ሺݐሻ݀ ݐൌ ൞൫ ݔെ ݑఋ ൯ఋ ǡ݈݀ܽ א ݔൣݑఋ ǡݑఋ ൯ǡ
ఋ
൫ݑఋ െ ݑఋ ൯ఋ  ൫ ݔെ ݑఋ ൯ǡ݈݀ܽ ݔ ݑǤ



௫

௫

OczywiĞcie, zachodzi  ܨሺݐሻ݀ ݐൌ   ܨఋ ሺݐሻ݀ ݐdla  ݔ ݑఋ . Z kolei dla  א ݔ൫ݑఋ ǡ ݑ ൯
௫

௫

mamy  ܨሺݐሻ݀ ݐൌ Ͳ oraz   ܨఋ ሺݐሻ݀ ݐ Ͳ.
Przypomnijmy, Īe ݑఋ ൌ ݑ . Wówczas równoĞü (4) moĪemy przeksztaáciü do postaci
ఋ ൫ݑఋ െ ݑఋ ൯ ൌ ሺݑ െ ݑ ሻ.
௫

௫

Wtedy dla  ݔ ݑఋ zachodzi równoĞü  ܨሺݐሻ݀ ݐൌ   ܨఋ ሺݐሻ݀ ݐ.
௨

௨

௨

ZauwaĪmy teraz, Īe  ಳ ܨሺݐሻ݀ ݐൌ  ಳ  ܨఋ ሺݐሻ݀ݐ, zaĞ dla x = uA zachodzi  ಲ ܨሺݐሻ݀ ݐൌ Ͳ
௨

oraz  ಲ  ܨఋ ሺݐሻ݀ ݐ Ͳ . Obie caáki są liniowe wzglĊdem x, wiĊc na przedziale [uA, uB)
zachodzi nierównoĞü

Wpáyw awersji do ryzyka na wybór prawnika – interpretacja…
௫

15

௫

 ܨሺݐሻ݀ ݐ൏   ܨఋ ሺݐሻ݀ݐ.

Podsumowując, udowodniliĞmy, Īe nierównoĞü
௫

௫

න ܨሺݐሻ݀ ݐ න  ܨఋ ሺݐሻ݀ݐ




jest speániona przez wszystkie x [a,b]. To oznacza, Īe zmienna losowa odpowiadająca dystrybuancie F dominuje stochastycznie w sensie drugiego rzĊdu nad zmienną
odpowiadającą dystrybuancie Fį. W poáączeniu z faktem, Īe zmiana z F na Fį odbywa
siĊ z zachowaniem Ğredniej, udowodniliĞmy, Īe zachodzi warunek b) w twierdzeniu
Rothschilda-Stiglitza. Po wzroĞcie inwestycji w SICP nowa zmienna losowa jest wiĊc
bardziej ryzykowna, co koĔczy dowód.
Korzystając teraz z punktu c) tego samego twierdzenia, przyjmując jako funkcjĊ
rosnącą i wklĊsáą funkcjĊ T z twierdzenia Pratta o wzroĞcie awersji do ryzyka, otrzymujemy wniosek, Īe decydent bardziej niechĊtny ryzyku preferuje mniej ryzykowną
zmienną losową, czyli tĊ odpowiadającą dystrybuancie F.
Podsumowując, niewielki wzrost inwestycji w zrekompensowane SICP powoduje
u osoby bardziej niechĊtnej ryzyku spadek oczekiwanej uĪytecznoĞci koĔcowego
bogactwa. Odwracając caáe rozumowanie, spadek inwestycji spowoduje wzrost oczekiwanej uĪytecznoĞci a zatem taka osoba zainwestuje mniej niĪ e*.
4. KONKLUZJA

Optymalny poziom prewencji (SP) nie jest na ogóá monotoniczny wzglĊdem
awersji do ryzyka decydenta. Jest to spowodowane tym, Īe wzrost inwestycji w SP
nie przekáada siĊ jednoznacznie na spadek ryzykownoĞci zmiennej losowej związanej
z problemem. W konsekwencji, káopotliwe jest ustalenie kierunku efektu dochodowego, który czĊsto wiąĪe siĊ z typem awersji do ryzyka decydenta. Okazuje siĊ jednak,
Īe jeĞli istnieje moĪliwoĞü rekompensaty kosztów (tak jak w przypadku wygranego
procesu sądowego) to inwestycja w prewencjĊ jest monotoniczna wzglĊdem poziomu
awersji do ryzyka. W niniejszej pracy uogólniliĞmy tĊ zaleĪnoĞü na model SICP, co
w praktyce oznacza, Īe zaáoĪenie o staáym poziomie strat jest nieistotne dla prawdziwoĞci tezy. Kluczowe jest zaáoĪenie o moĪliwoĞci zwrotu kosztów oraz ksztaát
funkcji straty.
Gáównym celem pracy byáo jednak spojrzenie na problem pod innym kątem. UdowodniliĞmy, Īe wzrost inwestycji w zrekompensowane SICP, a zatem przykáadowo
wynajĊcie droĪszego i bardziej efektywnego prawnika, powoduje wzrost ryzykownoĞci w sensie Rothschilda-Stiglitza uĪytecznoĞci bogactwa koĔcowego decydenta. To
wyjaĞnia w nowy sposób związek miĊdzy poziomem awersji do ryzyka decydenta

16

Piotr DudziĔski

a jego inwestycją w prewencjĊ i táumaczy pozornie paradoksalną tezĊ twierdzenia 2.
Osoby o zwiĊkszonym poziomie awersji do ryzyka preferują mniej ryzykowne przedsiĊwziĊcia, wiĊc redukują poziom prewencji.
Istnieje kilka moĪliwych dalszych kierunków rozwoju tej teorii. Jednym z nich
na pewno jest zbadanie kierunku efektu dochodowego na wybór prawnika. Innym
byáoby rozwaĪenie przypadku wielu stanów Ğwiata, gdyĪ istniejąca do tej pory analiza teoretyczna ogranicza siĊ tylko do dwóch stanów. Wymaga to jednak powaĪnego
uogólnienia modelu, zaĞ niektóre wyniki mogą siĊ okazaü jakoĞciowo odmienne od
dotychczasowych, jak to pokazaá Lee (2005) w pracy na temat efektu dochodowego
w przypadku samoubezpieczenia (SI).
Uniwersytet GdaĔski

LITERATURA
[1] Briys E., Schlesinger H., (1990), Risk Aversion and the Propensities for Self – Insurance and
Self-Protection, Southern Economic Journal, 57 (2), 458-467.
[2] Chiu W. H., (2005), Degree of Downside Risk Aversion and Self-Protection, Insurance: Mathematics and Economics, 36, 93-101.
[3] Chiu W. H., (2000), On the Propensity to Self-Protect, Journal of Risk and Insurance, 67 (4),
555–577.
[4] Courbage C., (2001), Self-Insurance, Self-Protection and Market Insurance Within the Dual Theory
of Choice, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 26 (1), 43-56.
[5] Dionne G., Eeckhoudt L., (1985), Self-Insurance, Self-Protection and Increasing RiskAversion,
Economics Letters, 17 (1-2), 39-42.
[6] Dionne G., Li, J., (2010), The Impact of Prudence on Optimal Prevention Revisited, CIRRELT –
2010-33.
[7] Eeckhoudt L., Gollier, C., (2005), The Impact of Prudence on Optimal Prevention, Economic
Theory, 26, 989-994.
[8] Ehrlich I., Becker G. S., (1972), Market Insurance, Self-Insurance, and Self-Protection, Journal of
Political Economy, 80 (4), 623-648.
[9] Jullien B., Salanie B., Salanie F., (1999), Should More Risk-Averse Agents Exert More Effort?,
Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 24 (1), 19-25.
[10] Lee K., (1998), Risk Aversion and Self-Insurance-cum-Protection. Journal of Risk and Uncertainty,
17, 139-150.
[11] Lee K. (2005), Wealth Effects on Self-Insurance and Self-Protection against Monetary and Nonmonetary Losses, The Geneva Risk and Insurance Review, 30, 147-159.
[12] Lee K. (2010), Wealth Effects on Self-Insurance, The Geneva Risk and Insurance Review 35,
160-171.
[13] Pratt J. W., (1964), Risk Aversion in the Small and in the Large, Econometrica, 32, 122-136.
[14] Rothschild M., Stiglitz J., (1970), Increasing Risk. I. A Defnition, J. Econ. Theory 2, 225-243.
[15] Sweeney G., Beard, T. R., (1992), The Comparative Statics of Self – Protection, Journal of Risk
and Insurance, 59, 301-309.
[16] Sevi B., Ya¿l F., (2005), A Special Case of Self-Protection: The Choice of a Lawyer, Economics
Bulletin, 4 (6), 1-8.

Wpáyw awersji do ryzyka na wybór prawnika – interpretacja…

17

ANEKS

Twierdzenie. ZaáóĪmy, Īe dane są punkty A,B Թ takie, Īe A < B. Wówczas dla
kaĪdej funkcji uĪytecznoĞci u reprezentującej awersjĊ do ryzyka istnieje uĪytecznoĞü
v taka, Īe
1) v(A) = A i v(B) = B,
2) v reprezentuje te same preferencje wobec ryzyka, co u,
3) v(މA) > 1 oraz v(މB) < 1.
Dowód. àatwo zauwaĪyü, Īe funkcja
ݒሺݔሻ ൌ

ܤെܣ
ܤെܣ
ݑሺݔሻ   ܣെ
ݑሺܣሻ
ݑሺܤሻ െ ݑሺܣሻ
ݑሺܤሻ െ ݑሺܣሻ

speánia równoĞci v(A) = A i v(B) = B. Ponadto funkcja v jest dodatnią a¿niczną transformacją uĪytecznoĞci u, wiĊc z twierdzenia von Neumanna-Morgensterna reprezentuje te same preferencje wobec ryzyka, co u.
Aby udowodniü trzecią wáasnoĞü, zauwaĪmy, ze z twierdzenia Lagrange’a o wartoĞci Ğredniej istnieje ȟ (A,B) takie, Īe
ݒԢሺߦሻ ൌ

ݒሺܤሻ െ ݒሺܣሻ  ܤെ ܣ
ൌ
ൌ ͳǤ
ܤെܣ
ܤെܣ

Skoro funkcja v jest wklĊsáa, to v މjest malejąca, a poniewaĪ A < ȟ, to zachodzi
v(މA) > v(މȟ ),
a zatem
v(މA) > 1.
NierównoĞü v(މB) < 1 dowodzimy analogicznie.
Dowód twierdzenia 2: Problemy obu decydentów są wklĊsáe, wiĊc zbadamy znak
wyraĪenia
czyli

e *.

డா௩
డ

pochodzącego z (3) do którego wstawimy rozwiązanie problemu (2),

Skoro Ev jest wklĊsáe, to

డா௩
డ

jest malejące i przyjmuje wartoĞü zerową

w punkcie ev. Zatem
డா௩

ቚ

డ ୀ  כ

 Ͳ wtedy i tylko wtedy, gdy ev  e*.

Udowodnimy, Īe znak wyraĪenia
równania (2), jest ujemny.

డா௩
డ

obliczonego w punkcie e*, czyli rozwiązaniu
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Korzystając z poprzedniego twierdzenia moĪemy zaáoĪyü bez zmniejszenia ogólnoĞci, Īe zachodzą równoĞci Tͼu(A)ͽ = u(A) i Tͼu(B)ͽ = u(B). Z równania (2) otrzymujemy, Īe
Ԣሺ݁  כሻ ൌ

Po podstawieniu tej wielkoĞci do

డா௩
డ

ሺᇱሺ  כሻାଵሻሺ  כሻ௨ᇱሺሻ
௨ሺሻି௨ሺሻ

.

i po prostych przeksztaáceniach otrzymamy

߲ݒܧ
ฬ
ൌ ሺ݈Ԣሺ݁  כሻ  ͳሻሺ݁  כሻݑԢሺܣሻൣͳ െ ܶԢ൫ݑሺܣሻ൯൧Ǥ
߲݁ ୀ כ

Pierwsze trzy czynniki są dodatnie, zaĞ ostatni jest ujemny (z powyĪszego twierdzenia), wiĊc zachodzi nierównoĞü
డா௩

ቚ

డ ୀ כ

൏ Ͳ.

Stąd wnioskujemy, Īe ev < e*, co byáo naszym celem.

WPàYW AWERSJI DO RYZYKA NA WYBÓR PRAWNIKA – INTERPRETACJA ZA POMOCĄ
RYZYKOWNOĝCI W SENSIE ROTHSCHILDA – STIGLITZA
Streszczenie
W niniejszej pracy zajmujemy siĊ problemem wyboru prawnika poprzez zastosowanie modelu
stanowiącego poáączenie samoubezpieczenia i prewencji (SICP) w sytuacji moĪliwoĞci zwrotu kosztów
w razie wygranej sprawy w sądzie. Jako pierwsi zagadnienie badali Sevi i Ya¿l (2005) jednak tylko
w kontekĞcie prewencji, co oznacza wprowadzenie dodatkowego zaáoĪenia, Īe wielkoĞü poniesionej straty
jest staáa niezaleĪnie od poniesionych kosztów. W tej pracy uogólniamy wynik Sevi i Ya¿la dowodząc, Īe
zaáoĪenie o staáych stratach jest nieistotne. Wykazujemy Īe wzrost awersji do ryzyka powoduje spadek
inwestycji w usáugi prawne, których koszty mogą byü zwrócone w razie wygranej sprawy w sądzie, co
jak wiadomo, nie jest prawdą w standardowych modelach prewencji i SICP. Ponadto interpretujemy ten
wynik za pomocą pojĊcia ryzykownoĞci w sensie Rothschilda-Stiglitza. Dowodzimy, Īe wzrost inwestycji w SICP powoduje wzrost ryzykownoĞci związanej z bogactwem koĔcowym. W konsekwencji osoby
bardziej niechĊtne ryzyku decydują siĊ na zmniejszenie poziomu inwestycji w zrekompensowane SICP.
Sáowa kluczowe: prewencja, awersja do ryzyka, ryzykownoĞü w sensie Rothschilda-Stiglitza
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EFFECT OF INCREASE IN RISK-AVERSION ON THE CHOICE OF A LAWYER
– INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF ROTHSCHILD-STIGLITZ RISKINESS
Abstract
We consider decision about the choice of a lawyer as a particular case of self-insurance-cumprotection when the lawyer’s cost is repaid in case of victory. The problem was introduced by Sevi
and Ya¿l (2005) in the context of self-protection, which requires assumption that the size of loss does
not depend on effort (level of the expenditure on lawyer). In this paper we drop that assumption and
our model includes possibility that both loss and probability of incurring a loss depend on effort. We
prove that unlike the standard cases of SP and SICP, the level of effort is monotone in risk aversion.
We interpret and explain the result in terms of mean-preserving spread and increasing riskiness in the
sense of Rothschild-Stiglitz. We prove that increase in SICP with indemnity leads to increased riskiness
of the utility of ¿nal wealth. As a consequence, the more risk-averse individual is, the less she invests
in legal expenses.
Keywords: self-protection, self-insurance-cum-protection, riskiness, risk-aversion

