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1. Wstęp

W analizach teoretycznych i praktyce gospodarczej można wyróżnić dwa 
przeciwstawne modele nadzoru korporacyjnego: insiderski (wewnętrzny), 
zwany często zamkniętym oraz outsiderski (zewnętrzny) nazywany otwartym1. 
W modelu zamkniętym skuteczność nadzoru zależy wyłącznie od kompetent-
nego składu i skuteczności działania rady nadzorczej. Natomiast w modelu ze-
wnętrznym rada nadzorcza wykorzystuje również oddziaływanie zewnętrznych 
mechanizmów rynkowych do dyscyplinowania zarządu korporacji, opierając 
się zarówno na rynkach wyrobów i usług, jak i na rynkach finansowych. Kadra 
zarządzająca musi zawsze sprostać konkurencji na rynkach produktów, jeśli 
chce zachować swoją pozycję i uchronić przedsiębiorstwo przed bankructwem. 

Oddziaływanie dyscyplinujące rynku wyrobów i usług jest tym silniejsze, 
im ostrzejsza jest konkurencja. Sukces przedsiębiorstwa otwiera przed kadrą 
zarządzającą nowe możliwości awansu na intratnych stanowiskach w więk-
szych firmach, a długookresowe pogarszanie wyników finansowych przed-
siębiorstwa lub upadłość oznacza utratę dotychczas zajmowanego stanowiska 
i małą szansę na pozyskanie nowego. 

* Prof. zw. dr hab., Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach; 
e-mail: adampeszko@wp.pl

1 A. Peszko, Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 
2006, s. 135. 
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Najważniejszą rolę w modelu nadzoru zewnętrznego odgrywają jednak 
rynki finansowe i do tego obszaru ograniczymy nasze zainteresowanie w ni-
niejszym opracowaniu. Najsilniejsze i najbardziej rozwinięte rynki finanso-
we występują w Wielkiej Brytanii i jej dawnych koloniach czyli w Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Indiach i Singapurze. Najsłabsze jest natomiast 
oddziaływanie rynków finansowych w krajach stosujących dawniej Kodeks 
Napoleoński, czyli Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz większości krajów Ame-
ryki Łacińskiej. Między tymi dwoma biegunami znajdują się Niemcy, Japonia 
i kraje skandynawskie oraz Europa Środkowa, w tym Polska. Opisując dzia-
łania mechanizmu nadzoru zewnętrznego przy pomocy rynków finansowych, 
S. Rudolf podkreśla, że na bieżąco dokonują one wyceny spółek publicznych. 

Pogorszenie wyników spółki prowadzi do pozbywania się jej akcji, co 
w konsekwencji przyniesie spadek jej notowań na giełdzie. Stanowi to ważny 
sygnał dla kadry zarządzającej spółki, która – chroniąc swoje stanowiska i za-
bezpieczając się przed wrogim przejęciem – winna zintensyfikować wysiłki 
na rzecz poprawy wyników finansowych. Dyscyplinujące działanie rynków 
finansowych widoczne też jest przy korzystaniu spółki z kredytów. 

Wydaje się jednak, że obraz zewnętrznego mechanizmu nadzoru korpo-
racyjnego oparty o rynki finansowe nie jest klarownie prosty i precyzyjny, 
bowiem struktura rynków finansowych podlega na całym świecie ciągłym 
zmianom. Szczególnie istotne zmiany w strukturze rynków finansowych na-
stępowały w ostatnich dekadach ubiegłego wieku. Od połowy lat 70. zaczęła 
zdecydowanie dominować w gospodarce światowej doktryna neoklasycznej 
ekonomii, oparta na przekonaniu o doskonałych własnościach samoregula-
cyjnych rynku. Prowadziło to do stopniowego ograniczania roli krajowych 
regulatorów rynków finansowych2, bo obowiązywała zasada, że im mniej 
państwa w gospodarce, tym lepiej dla tej gospodarki. 

Szczególnie niebezpieczne dla równowagi gospodarki światowej było – 
widoczne w ostatnich dekadach XX wieku – przyspieszenie procesu łączenia 
rynków finansowych w globalny rynek finansowy, który wymykał się kontroli 
krajowych regulatorów i funkcjonował bez żadnego systemu monitorowania 
i mechanizmów kontroli. Doprowadziło to do globalnego kryzysu gospodar-

2 Szerzej na ten temat w: A. Peszko, Użyteczność nadzoru korporacyjnego w zapobieganiu 
kryzysom gospodarki globalnej, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach 
kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ 2010, s. 65–82, oraz: A. Peszko, Strategia korporacji 
przemysłowych na rynkach finansowych, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór..., s. 63–78.
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czego lat 2008–2009, którego skutki w postaci wysokiego bezrobocia i głębo-
kiego zadłużenia gospodarek narodowych nie zostały jeszcze przezwyciężone. 
Niestabilność globalnego rynku finansowego jest wciąż kluczowym problemem 
zagrażającym rozwojowi gospodarki globalnej.

Nic więc dziwnego, że kolejną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii 
w roku 2013 otrzymali: Eugene F. Fama (ur. w 1939 roku), Lars Peter Han-
sen (1952), obaj z University of Chicago, oraz Robert J. Shiller (1946) z Yale 
University, za empiryczne analizy cen aktywów („for their empirical ana-
lysis of asset prices”). Warto więc zapoznać się z wnioskami z tych analiz, 
które nobliści prezentują w swych publikacjach. Otrzymamy tą drogą bardzo 
kompetentną opinię o sprawności współczesnych rynków finansowych jako 
narzędzia dyscyplinującego menedżerów w systemie nadzoru korporacyjnego. 

Realizując tak sformułowany cel, w opracowywaniu zatytułowanym Rynki 
finansowe w mechanizmie nadzoru korporacyjnego, skoncentrujemy się na 
hipotezie efektywności rynków finansowych, wykorzystując głównie dorobek 
Eugene’a Famy. Jest on najbardziej uznanym autorytetem w zakresie analizy 
rynków finansowych i autorem, sformułowanej jeszcze w połowie lat 60. 
ubiegłego wieku, tzw. definicji efektywnego rynku finansowego.

2. Hipoteza rynku efektywnego i racjonalność zachowań uczestników 
rynków finansowych

Koniecznym warunkiem pozytywnej weryfikacji hipotezy rynku efek-
tywnego (EMH – Efficient Market Hypothesis), rozumianej łącznie jako 
efektywność alokacji, efektywność organizacyjna oraz efektywność informa-
cyjna, jest spełnienie warunków: racjonalności zachowań uczestników rynku, 
powszechnego dostępu do natychmiastowej, niezawodnej, pewnej i bezpłatnej 
informacji oraz braku podatków i opłat na giełdzie. Hipoteza EMH, na ogół 
przyjmowana za bardzo kontrowersyjną, jest jednak ciągle podstawą rozważań 
teoretycznych we wszystkich nowoczesnych koncepcjach i modelach rynków 
finansowych3. Dzieje się tak z prostej przyczyny – odrzucenie hipotezy efek-
tywności prowadziłoby do zaprzeczenia racjonalności działań uczestników 
rynku, jako zbioru jednostek o cechach homo economicus, w dążeniu do 

3 O. Starzeński, Analiza rynków finansowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 44.
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maksymalizacji spodziewanej użyteczności indywidualnej, w oparciu o an-
tycypację przyszłości, na podstawie informacji bieżącej i przyszłej. Zgodnie 
z założeniami hipotezy EMH, ceny instrumentów finansowych w każdej 
chwili stanowią wyraz całości posiadanej informacji w danej chwili, zarów-
no historycznej i bieżącej, jak i racjonalnie przewidywanej. Oznacza to, że 
zmiana cen w okresie następnym nastąpić może jedynie w wyniku napływu 
nowej informacji lub zaistnienia nieprognozowanego zdarzenia, co pozwala 
na wnioskowanie o losowości rynków finansowych. Natomiast jeżeli zbiór 
informacji w okresie następnym jest identyczny jak w okresie bieżącym, to 
cena w okresie następnym nie powinna się zmienić, w przeciwnym przypadku 
byłoby to podstawą do negatywnej weryfikacji hipotezy efektywności rynku. 

Zbiór uczestników rynku jest z reguły bardzo zróżnicowany pod względem 
zachowań inwestorskich i pod tym względem wyróżnić można trzy podsta-
wowe grupy: 
• inwestorów podejmujących bardzo inteligentne decyzje na podstawie 

wszystkich istotnych informacji;
• ignorantów, wykorzystujących informacje niemające związku z podejmo-

wanymi decyzjami (noise traders);
• inwestorów „dobrze poinformowanych”, wykorzystujących dostępne im 

informacje o charakterze poufnym (insiders).
Istotny jest również podział inwestorów na dwie grupy różniące się podej-

ściem do stosowanych metod podejmowania decyzji inwestycyjnych:
• hołdujący metodom tzw. analizy technicznej, bazującej na analizie konfi-

guracji graficznej, uzyskanej na podstawie informacji o wahaniach kursów 
w czasie (czartyści); 

• fundamentaliści, stosujący kompleksowe metody z wykorzystaniem sze-
rokiej gamy informacji o zmiennych ekonomicznych, traktowanych jako 
zmienne objaśniające4. 
R.J. Shiller i E. Fama mają dosyć zróżnicowane poglądy na temat hipotezy 

efektywności rynków finansowych. Shiller w swych publikacjach, już od lat 
80. ubiegłego wieku, konsekwentnie prezentuje pogląd, że nadmierna zmien-
ność wahań cen aktywów świadczy przeciwko zachodzeniu hipotezy EMH5. 

4 O. Starzeński, Analiza..., s. 45.
5 R.J. Shiller, The use of volatility measures in assessing market efficiency, The Journal of Fi-

nance 1981/36/2.; idem, Market volatility, Cambridge, Massachusetts 1989, MIT Press, cyt. 
za: O. Starzeński, Analiza..., s. 45. 
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Natomiast Fama jest mniej radykalny i w swej opinii, opartej na badaniu z lat 
60., stwierdza, że konkurencja pomiędzy coraz liczniejszą grupą inteligent-
nych inwestorów prowadzi do zwiększenia efektywności rynku kapitałowego, 
w wyniku czego rzeczywiste ceny aktywów zbliżają się coraz bardziej do 
cen fundamentalnych, które należy traktować za „prawdziwe”6. Rozbieżność 
w stanowiskach obu noblistów może wynikać z głębokich zmian struktury 
rynków finansowych, które miały miejsce w ostatnich dekadach XX wieku. 

W okresie tym, obok banków, na rynkach kapitałowych pojawiało się co-
raz liczniejsze grono inwestorów instytucjonalnych, reprezentujących zwykle 
lokaty gospodarstw domowych. Proces ten postępował szczególnie intensyw-
nie w Stanach Zjednoczonych, gdzie około 50% oszczędności gospodarstw 
domowych lokowanych jest w akcje, podczas gdy we Francji udział ten sięga 
tylko 11%. Inwestorzy instytucjonalni koncentrują wysiłek na działaniach 
prowadzących do maksymalizacji dodatnich wyników uzyskiwanych z lokat 
kapitałów. W zasadzie powinno to sprzyjać zwiększeniu efektywności rynku 
kapitałowego, ale może też powodować niekorzystne zjawisko nadmiernego 
skracania horyzontu czasowego giełdowych decyzji inwestycyjnych, prowa-
dzące do niestabilności rynków finansowych. Wśród inwestorów instytucjo-
nalnych najliczniejsza grupę stanowią towarzystwa ubezpieczeń na życie, 
innych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (insurance companies) oraz 
fundusze emerytalne (pension funds). Obok nich coraz liczniej zaczęły się 
pojawiać różnego rodzaju fundusze inwestycyjne: wzajemne (mutual funds), 
otwarte i zamknięte (open and closed funds), a także fundusze hedgingowe, 
wykorzystujące powszechnie zabezpieczające transakcje terminowe (hedge 
funds). Szczególną rolę wśród funduszy inwestycyjnych odgrywają fundusze 
private equity, które są nastawione na osiąganie zysków – wyższych niż zyski 
kapitałowe – w długim okresie, z inwestowania w przedsiębiorstwa niebędące 
spółkami giełdowymi i zwykle wymagające restrukturyzacji. Najczęściej fun-
dusze te zaciągają pożyczkę na zakup restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, 
spłacają z wypracowanych zysków tę pożyczkę, a po zakończeniu procesu 
restrukturyzacji, z dużym zyskiem sprzedają je. Szybko rośnie też znaczenie 
bardzo zasobnych, tzw. niezależnych funduszy publicznych (sovereign wealth 
fund). Dysponują one kolosalnymi rezerwami wymiany handlowej niektórych 

6 E.F. Fama, Random walk in stock market prices, Financial Analysts Journal 1965/IX–X, 
cyt. za: O. Starzeński, Analiza..., s. 45.



286 Adam PESZKO

krajów i są zdolne do przejęcia kontroli nad kwitnącymi przedsiębiorstwami 
– spółkami giełdowymi – przez wykup ich akcji na rynku światowym. 

Wśród funduszy hedgingowych trzeba wyróżnić tzw. fundusze arbitrażowe, 
wykorzystujące szeroko metody inżynierii finansowej w celu oceny ryzyka 
i optymalnej dywersyfikacji lokat kapitałowych, z wykorzystaniem niedo-
skonałości rynków lokalnych i różnicy kursów. Inną, ale zbliżoną metodami 
działań, grupę funduszy hedgingowych stanowią tzw. fundusze o strategiach 
spekulacyjnych, prowadzące działalność poza granicami, w niepodlegających 
kontroli administracyjno-finansowej centrach offshore. Są to w ¾ fundusze 
amerykańskie i brytyjskie, w ⅔ zlokalizowane na Kajmanach, a ich ilość 
szacuje się na 8 do 10 tysięcy. Politycy i opinia publiczna przypisują im 
częściową odpowiedzialność za wywołanie kryzysu subprime w roku 2008 
oraz przyśpieszanie procesu spadku kursu obligacji greckich, hiszpańskich 
i portugalskich w roku 20107. 

W ostatnich dwu dekadach ubiegłego wieku pojawiły się też na rynku 
finansowym zupełnie nowe produkty finansowe, zwane instrumentami pochod-
nymi (derivative instruments), które teoretycznie miały zapewniać zwiększenie 
stabilności rynku przez transfer ryzyka. Są emitowane przez wyspecjalizowane 
instytucje finansowe i stanowią przedmiot transakcji na specjalnych rynkach 
kapitałowych. Rzeczywistym celem wprowadzenia tych produktów było po-
zyskiwanie przez fundusze hedgingowe znacznych, pozostających na kontach 
bankowych, kapitałów, które nie zostały zainwestowane w rozwój produkcji 
lub usług. Szeroka reklama i wysokie zyski przyczyniły się do gwałtownego 
wzrostu zainteresowania rosnącą paletą instrumentów pochodnych (forwards, 
futures, swaps), tak, że zaczęły się nimi bardzo interesować same banki, loku-
jąc w nie znaczne środki finansowe, kosztem ograniczania swej tradycyjnej 
działalności podstawowej na rynku kredytów, akcji i obligacji. 

Instrumenty pochodne są walorami o wysokim stopniu ryzyka; wpro-
wadzono je w zamiarze poprawy płynności rynków finansowych, ale mają 
one jednocześnie charakter instrumentów spekulacyjnych, pozwalających 
na osiąganie wysokich zysków przy proporcjonalnie małych wkładach in-
westycyjnych. Analizą instrumentów transferu ryzyka i związanych z tym 
strategii instytucji rynków finansowych zajmuje się tzw. inżynieria finansowa 
i rozwijające się nauki o zarządzaniu finansami. Natomiast przedmiotem za-

7 O. Starzeński, Analiza..., s. 47.
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interesowania ekonomii finansowej pozostają tradycyjne dłużne i udziałowe 
instrumenty transferu kapitału. 

Podstawowym założeniem hipotezy rynku efektywnego pozostaje racjonal-
ność zachowań uczestników rynku. W teorii wyróżnia się jednak obecnie trzy 
podstawowe, zróżnicowane formy racjonalności zachowań uczestników rynku:
• racjonalność instrumentalna, odpowiadająca tradycyjnie rozumianej ra-

cjonalności neoklasycznej o nieograniczonych zdolnościach jednostek do 
optymalizacji decyzji, wobec nieograniczonego i wolnego od opłat dostępu 
do pełnej i pewnej informacji;

• racjonalność poznawcza (kognitywna), zakładająca zdolność jednostki do 
konfrontacji posiadanych informacji z otoczeniem, w którym jednostka 
się znajduje, przy czym nie wszystkie jednostki dysponują identycznym 
zasobem informacji i nie wszyscy identycznie posiadane informacje oce-
niają i wykorzystują;

• racjonalność ograniczona (w ujęciu Herberta Simona – laureata Nagrody 
Nobla z ekonomii w 1978 roku), zakładająca ograniczoną zdolność jed-
nostki do optymalizacji decyzji, jak i ograniczone możliwości pozyski-
wania i przetwarzania informacji. Dlatego decydenci w gospodarce nie 
podejmują decyzji optymalnych, a decyzje zadowalające ich, uznane przez 
nich za zbliżające ich w stopniu dostatecznym do realizowanego celu. 
Można przyjąć za najbardziej prawdopodobne, że zdecydowana większość 
uczestników rynków finansowych cechuje się współcześnie ograniczoną 
formą racjonalności zachowań.
W ekonomii finansowej zwykle poddaje się konfrontacji założenia antycy-

pacji racjonalnej z praktyką rynków finansowych. Krytykowane jest przy tym 
mocno założenie o ciągłości wykorzystywania odpowiedniej teorii ekonomicz-
nej w czasie, a nawet kwestionowane istnienie takich teorii bez uwzględniania 
bieżących zmian strukturalnych w gospodarce oraz oceny wiarygodności i ana-
lizy treści decyzji podejmowanych przez czynniki polityczne. Równocześnie 
zakłada się, że zdolności analityczne inwestorów podejmujących decyzje są 
zróżnicowane i różne są ich zdolności do zmiany wykorzystywanego modelu 
decyzyjnego. Liczyć się też trzeba ze zjawiskiem hołdowania przez niektórych 
inwestorów określonej modzie modyfikacji stosowanych modeli decyzyjnych. 
Powyższe założenia uwzględnia sformalizowana definicja efektywnego rynku 
finansowego zaproponowana przez E.F. Famę, przedstawiana zwykle w postaci 
jego pierwszego twierdzenia o efektywności rynku w brzmieniu: „Rynek finan-
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sowy jest efektywny wtedy i tylko wtedy, gdy będący w dyspozycji cały zbiór 
informacji, dotyczący wszystkich instrumentów (akcji) znajdujących się na rynku 
kapitałowym, znajduje natychmiastowe odbicie w cenach tych instrumentów.”8.

Z powyższego twierdzenia Fama wyprowadza w tej samej publikacji trzy 
wnioski: 
1. Inwestorzy działają inteligentnie i racjonalnie oraz konkurencyjnie, co przy 

dużej ich liczbie powoduje, że cena instrumentów (akcji) jest dobrą esty-
macją ich ceny rzeczywistej, zwanej ceną fundamentalną lub wewnętrzną 
(intrinsic value). 

2. Na rynku efektywnym cena obserwowana podlega losowej fluktuacji wokół 
swojej ceny fundamentalnej. Gdy wahania te tracą cechy losowych a za-
czynają mieć charakter systematyczny, to bardziej inteligentni inwestorzy 
mogą je lepiej przewidzieć i wykorzystać do uzyskania dodatkowego zysku. 

3. Ponieważ pewne zaobserwowane wahania na rynku finansowym są nie-
możliwe do przewidzenia w racjonalny sposób wobec wszystkich dostęp-
nych informacji znajdujących się w dyspozycji, to należy uznać, że ich 
przyczyną są warunki losowe. 
W wyniku dalszych badań własnych, Fama uściślił później definicję efek-

tywności informacji rynku finansowego, ustalając trzy jej odrębne i nakłada-
jące się formy. Definicja ta, nazywana II twierdzeniem Famy o efektywności 
rynku, ma brzmienie: „Efektywność informacji rynku finansowego przejawia 
się w trzech formach: 
1. Forma słaba (weak hypothesis) występuje wtedy i tylko wtedy, gdy odbicie 

w cenach instrumentów znajdują jedynie informacje historyczne, dotyczą-
ce zarówno ich samych, jak i przedsiębiorstw, branży i całej gospodarki.

2. Forma pół silna (semi strong hypothesis) występuje wtedy i tylko wtedy, 
gdy natychmiastowe odbicie w cenach, prócz informacji zdefiniowanej 
w formie słabej, znajdują bieżące informacji publiczne, ogólnie dostępne.

3. Forma silna (strong hypothesis) występuje wtedy i tylko wtedy, gdy natych-
miastowe odbicie w cenach, prócz informacji zdefiniowanych w formie 
słabej i pół silnej, znajdują bieżące informacje poufne, o utajnionym charak-
terze, znane jedynie bardzo wąskiej grupie osób uprawnionych (insiders).”9. 

8 E.F. Fama, Random walk..., cyt. za: O. Starzeński, Analiza..., s. 55.
 9 E.F. Fama, Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, Journal of Fi-

nance 1970/25, s. 2; idem, Efficient capital markets II, Journal of Finance 1991/46, s. 5, cyt. 
za: O. Starzeński, Analiza..., s. 56.
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W swoim twierdzeniu o generowaniu cen na rynku efektywnym Fama 
dowodził, że cena akcji i w chwili t równa jest sumie aktualizowanych, 
racjonalnie przewidywanych przyszłych dywidend, na podstawie zbioru do-
stępnych informacji I w chwili obecnej t, i tak określoną cenę traktował jako 
cenę fundamentalną akcji. Historycznie rzecz biorąc, inwestorzy rzeczywiście 
dokonywali oceny papierów wartościowych (akcji) ze względu na racjonalnie 
antycypowaną sumę aktualizowanych przyszłych dywidend. Kontynuując 
swoje badania na przełomie wieków, Fama zauważył jednak, że w ostatnich 
dwu dekadach XX wieku dywidendy powoli traciły na znaczeniu, a miernikiem 
oceny finansowej spółki giełdowej stał się stosunek kursu do wygenerowanego 
zysku (PER – Price Earnings Ratio)10. Natomiast wypłatom dywidendy zaczęto 
przypisywać nowe właściwości i traktować je jako kryterium oceny strategii 
korporacji i związanych z tym kursów akcji w bliższej i dalszej przyszłości. 
Dywidenda, skorelowana z wynikami przedsiębiorstwa oraz zasobami płyn-
nych środków finansowych (free cash flows), jest obecnie traktowana przez 
rynek finansowy z dwu punktów widzenia. 

Z punktu widzenia wskaźnika realizacji, rynek nie reaguje na różnicę 
pomiędzy ogłoszoną stopą wzrostu a stopą wzrostu z okresu poprzedniego, 
a tylko na różnicę między ogłoszoną a przewidywana przez analityków stopą 
wzrostu; oznacza to, że wzrost dodatni, ale mniejszy od przewidywanego, 
może wpłynąć na obniżkę kursu, i odwrotnie: ogłoszenie gorszego wyniku 
finansowego, ale lepszego od przewidywanego przez analityków, może od-
działywać na kurs dodatnio. 

Z drugiego punktu widzenia, wypłata wysokiej dywidendy może mieć 
negatywny wpływ na kurs akcji, bo może być potraktowana przez inwestorów 
jako informacja o braku innowacyjnego programu inwestycyjnego, zapewnia-
jącego efektywny rozwój przedsiębiorstwa. Okazuje się więc, że zarysowany 
we wstępie klarowny opis racjonalnych zachowań inwestorów na rynkach fi-
nansowych w ostatnich dekadach XX wieku zaczyna się coraz bardziej kompli-
kować i odchodzić od racjonalności. Co gorsze, w latach 90. dochodziło coraz 
częściej do celowego zniekształcania informacji na rynkach finansowych bądź 
manipulowania tymi informacjami dla osiągnięcia doraźnych, nienależnych, 
indywidualnych korzyści finansowych, którym towarzyszyły zwykle olbrzymie 

10 E.F. Fama, K.R. French, Disappearing dividends: changing firm characteristics or power 
propensity to pay, Journal of Financial Economics 2001/59, s. 3, cyt. za: O. Starzeński, 
Analiza..., s. 61.
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straty społeczne. Przykładem jest seria niespodziewanych upadłości potężnych 
korporacji amerykańskich na przełomie wieków. Podniosła się wówczas fala 
krytyki i naukowych analiz informacji na rynkach finansowych, czego dowo-
dem jest między innymi Nagroda Nobla w roku 2001 dla Josepha E. Stiglitza, 
która przyznana została za badania asymetrii informacji stron w kontraktach 
rynkowych. Noblista ten kilka lat później przeprowadził wnikliwą analizę 
przyczyn upadłości ENRONU, giganta energetycznego z Kalifornii, który, 
po paśmie bezprzykładnych sukcesów, niespodziewanie upadł w roku 2001, 
wciągając w stan upadłości współpracującą z nim najszacowniejszą na świecie 
firmę księgową Arthura Andersena i narażając na niesławę banki: J.P. Mor-
gana, Citibank i Merrilla Lyncha. Oparty o tę analizę wniosek Stiglitza jest 
jednoznaczny: „U podłoża upadku ENRONU leżało oszustwo, które pomagało 
mu osiągać zyski w wyniku manipulowania zderegulowanym rynkiem energii 
w Kalifornii, wzbogacało własnych akcjonariuszy kosztem kalifornijskich kon-
sumentów, producentów i podatników, a członkom zarządu firmy umożliwiało 
de facto okradanie tych akcjonariuszy, aby się wzbogacić.”11. 

3. Zakończenie

Fundamentalnym warunkiem sprawności modelu zewnętrznego nadzoru 
korporacyjnego jest racjonalność zachowań uczestników rynku i pozytywna 
weryfikacja hipotezy rynku efektywnego EHM, która obejmuje efektywność 
alokacji, efektywność organizacyjną i efektywność informacyjną rynku. Jeden 
z laureatów Nagrody Nobla w 2013 roku, E.F. Fama, formułując w latach 
60. definicję efektywnego rynku finansowego, nie miał wątpliwości, że ten 
fundamentalny warunek jest na ogół spełniany, bo zbiór informacji na rynku 
kapitałowym znajduje natychmiastowe odbicie w cenach akcji, a inwesto-
rzy działają inteligentnie i racjonalnie, powodując, że ceny akcji są dobrą 
estymacją ich ceny rzeczywistej, zwanej ceną fundamentalną. Ale Fama już 
wtedy zauważył, że niektóre wahania na rynku finansowym są niemożliwe do 
przewidzenia, czego przyczyną są warunki losowe. 

11 J.E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dzie-
jach świata, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 220; oryg.: J.E. Stiglitz, The Roaring 
Nineties. A New History of the World’s Most Prosperous Decade, 2003.
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Natomiast innego zdania był drugi noblista z 2013 roku, J.E. Shiller, któ-
ry już w swoich publikacjach z początku lat 80. prezentował jednoznacznie 
pogląd, że nadmierna zmienność wahań cen akcji świadczy przeciwko zacho-
dzeniu hipotezy EMH dla rynków finansowych. 

Rozbieżność stanowisk tych autorytetów uzasadnia głęboka zmiana struk-
tury rynków finansowych, która miała miejsce w trzech ostatnich dekadach 
XX wieku, gdy w gospodarce światowej dominowała skrajnie liberalna neo-
klasyczna doktryna ekonomiczna.

Potwierdza to też stopniowa ewolucja poglądów E.F. Famy (najbardziej 
wytrwałego empirycznego analityka rynków finansowych), który w 1965 roku 
nie miał zastrzeżeń do efektywności informacyjnej rynku i przewidywał, że 
konkurencja między coraz bardziej powiększającą się grupą inteligentnych 
inwestorów doprowadzi do zwiększenia efektywności rynku kapitałowego. 
Natomiast w swych publikacjach z 1976 roku kwestionuje już pełną efektyw-
ność informacyjną rynku finansowego i wyróżnia trzy formy tej efektywności: 
słabą, pół silną i silną. Wreszcie w roku 1991 przyznaje, że – po żmudnych 
badaniach empirycznych efektywności informacyjnej – uzyskał rezultaty 
zarówno potwierdzające, jak i negujące efektywność informacyjną w każdej 
z wyróżnionych przez niego form efektywności. 

Należy przypuszczać, że tak radykalna ewolucja poglądów E.F. Famy 
następowała nie tylko w wyniku jego własnych niezwykle bogatych badań 
empirycznych. Znaczący wpływ na poglądy Famy miały również publikowa-
ne wyniki badań innych wybitnych ekonomistów, między innymi laureatów 
Nobla: 1978 roku – Herberta Simona i 2001 roku – Josepha E. Stiglitza. 

Za sprawą pierwszego z nich wprowadzono trzecią formę racjonalności 
zachowań uczestników rynku, tzw. racjonalność ograniczoną, w której założono 
z samej zasady ograniczoną zdolność jednostki do optymalizacji decyzji gospo-
darczych i ograniczone możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji. 

Stiglitz natomiast, nagrodzony za matematyczne analizy asymetrii in-
formacji stron kontraktów rynkowych, zaimponował ponownie w roku 2003 
wnikliwą analizą przyczyn upadku kalifornijskiego giganta energetycznego 
ENRONU. W konkluzji tej analizy stwierdził, że bezprzykładny rozwój i nagły 
upadek ENRONU były wynikiem szeregu oszustw, które pozwalały tej firmie 
osiągać zyski w wyniku manipulowania zderegulowanymi rynkami. Rynek, 
który miał być strażnikiem dyscyplinującym zachowanie zarządów korporacji, 
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stał się, w wyniku nadmiernej liberalizacji, narzędziem wzbogacania członków 
zarządu kosztem okradania akcjonariuszy, konsumentów i podatników. 

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że zmiany, jakie 
zaszły w strukturze rynków finansowych w ostatnich dekadach XX wieku, 
uniemożliwiają wykorzystywanie tych rynków w ramach modelu otwartego 
nadzoru korporacyjnego jako dodatkowego mechanizmu dyscyplinowania 
zarządów korporacji.
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Adam PESZKO

THE FINANCIAL MARKETS IN THE CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

( S u m m a r y )

The study critically estimates the financial markets as external tools of corporate supervision. 
Moreover the key meaning of accountancy in the corporation management was exposed. These 
conclusions were based on the universal analysis of Simon, Stiglitz, Fama and Shiller scientific 
publications – the laureates’ of Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. 
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