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Atrakcyjny rynek gieâdowy to rynek transparentny, pozbawiony manipulacji, który zapewnia ochronę interesów inwestora. Nawet jednak gdy uznamy, ůe skala przestępstw
gieâdowych jest niewielka, wykrywalnoœý duůa, a potencjalna kara za naduůycia adekwatna – powinniœmy zdawaý sobie sprawę, ůe sĊ to przestępstwa godzĊce w podstawy
wolnego rynku finansowego. Na postrzeganie tego zjawiska wpâywa fakt, ůe nie zawsze
moůna wskazaý konkretnego poszkodowanego. Na ogóâ jednak jest to, potencjalnie najsâabszy, indywidualny akcjonariusz, który nawet nie wie, ůe zysk manipulanta jest jego
stratĊ.

Warunkiem dziaâania inwestorów na rynku
kapitaâowym jest jego przejrzystoœý i wzbudzanie zaufania, ůe ulokowany kapitaâ w przyszâoœci moůna będzie wycofaý z nadwyůkĊ.
Przejrzystoœý oznacza dostęp do danych na
temat sytuacji finansowej emitentów, ich perspektyw rozwoju, struktury akcjonariatu, a
takůe informacji o zdarzeniach majĊcych
wpâyw na dalszĊ kondycję ekonomicznofinansowĊ. Bez takich informacji nie moůna
podjĊý racjonalnych decyzji o inwestowaniu.
Bez zaufania inwestorów i przekonania, ůe
rynek gieâdowy dziaâa zgodnie z przyjętymi
standardami prawnymi i etycznymi, rozwój
tego rynku jest wręcz niemoůliwy.
Tam jednak, gdzie sĊ duůe pieniĊdze, pojawia się pokusa naduůyý, a nawet przestępstw.
Powszechnie wiadomo, ůe takie pieniĊdze sĊ
na rynku gieâdowym, tam teů mogĊ pojawiý się
osoby szukajĊce okazji do wzbogacenia się z
naruszeniem prawa – dokonujĊce manipulacji
dla zdobycia majĊtku nielegalnymi sposobami.
Celem manipulacji jest zawsze wywarcie wpâywu na cenę akcji, a motywem dziaâania bezpoœrednio, lub poœrednio, chęý zysku.

Co to jest manipulacja?
Najwaůniejszym czynnikiem sukcesu na rynku
finansowym jest wiarygodna informacja, a manipulacje na tym rynku polegajĊ na manipulowaniu informacjĊ. Zgodnie z teoriĊ rynku efektywnego, korekty ceny powinny byý rzadkie –
gdyů inwestorzy uwzględnili prawie wszystkie
istotne dla ich uksztaâtowania informacje. Rynek publiczny to z istoty rynek transparentny.
Manipulację na tym rynku moůna więc zdefiniowaý jako szereg dziaâaľ nakierowanych
na podaů lub popyt, majĊcych na celu obniůenie lub podwyůszenie kursu-ceny, by
spowodowaý transakcje kupna lub sprzedaůy przez innych uczestników rynku po
kursie korzystnym dla inicjatora tych dziaâaľ.
Manipulację jako kategorię przestępstwa
zdefiniowano w dziale II, rozdziale 2, oddziale
3, art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W ust. 1. art. 39 zawarta jest ogólna dyspozycja o zakazie manipulacji instrumentem finansowym w ogólnoœci. Natomiast
w ust. 2 (pkt 1-8) ustawodawca enumeratywnie
wyliczyâ naruszenia prawa stanowiĊce manipulację.
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Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 183
poz. 1538 z póŭn. zm.)
Oddziaâ 3
Zakaz manipulacji
Art. 39. 1. Zakazana jest manipulacja instrumentem
finansowym, zwana dalej „manipulacjĊ”.
2. Manipulację stanowi:
1) skâadanie zleceľ lub zawieranie transakcji wprowadzajĊcych lub mogĊcych wprowadziý w bâĊd co do rzeczywistego popytu, podaůy lub ceny instrumentu finansowego, chyba ůe powody tych dziaâaľ byây uprawnione, a zâoůone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyây przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku
regulowanym;
2) skâadanie zleceľ lub zawieranie transakcji powodujĊcych nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny
jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba ůe
powody tych dziaâaľ byây uprawnione, a zâoůone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyây przyjętych
praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;
3) skâadanie zleceľ lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywoâania innych skutków prawnych niů te,
dla osiĊgnięcia których faktycznie jest dokonywana
dana czynnoœý prawna;
4) rozpowszechnianie za pomocĊ œrodków masowego
przekazu, w tym internetu, lub w inny sposób faâszywych lub nierzetelnych informacji albo pogâosek, które
wprowadzajĊ lub mogĊ wprowadzaý w bâĊd w zakresie
instrumentów finansowych:
a) przez dziennikarza – jeůeli nie dziaâaâ z zachowaniem naleůytej starannoœci zawodowej albo jeůeli uzyskaâ z rozpowszechniania takich informacji bezpoœredniĊ lub poœredniĊ korzyœý majĊtkowĊ lub osobistĊ
dla siebie lub innej osoby, nawet dziaâajĊc z zachowaniem tej starannoœci,
b) przez innĊ osobę – jeůeli wiedziaâa lub przy doâoůeniu naleůytej starannoœci mogâa się dowiedzieý, ůe sĊ
to informacje nieprawdziwe lub wprowadzajĊce w bâĊd;
5) skâadanie zleceľ lub zawieranie transakcji przy
jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w
bâĊd albo wykorzystanie ich bâędu, co do ceny instrumentów finansowych;

6) zapewnianie kontroli nad popytem lub podaůĊ
instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujĊcy bezpoœrednie lub
poœrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
7) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych
na zakoľczenie notowaľ powodujĊce wprowadzenie w
bâĊd inwestorów dokonujĊcych czynnoœci na podstawie
ceny ustalonej na tym etapie notowaľ;
8) uzyskiwanie korzyœci majĊtkowej z wpâywu opinii
dotyczĊcych instrumentów finansowych lub ich emitentów wyraůanych w œrodkach masowego przekazu w
sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych
instrumentów finansowych, jeœli nie zostaâ publicznie
ujawniony w sposób peâny i rzetelny występujĊcy konflikt interesu.
Jest to zamknięty katalog róůnych zachowaľ w ramach procederu manipulacji. Dodatkowym uzupeânieniem definicji jest art. 41
cytowanej ustawy. W pkt 4 ustawodawca rozdzieliâ czyn na popeâniony przez sprawcę – na
dziennikarza lub inne osoby. W pierwszym
przypadku za manipulacje informacjĊ zostaâa
przewidziana odpowiedzialnoœý karna, w przypadku pozostaâych osób odpowiedzialnoœý
administracyjna. Większa odpowiedzialnoœý
dziennikarza uzasadniona jest szerszym zakresem oddziaâywania informacji przekazywanych
za pomocĊ œrodków masowego przekazu.
Podawanie nieprawdziwych lub zatajenie istotnych informacji w publicznym obrocie papierami wartoœciowymi zakwalifikowane zostaâo do katalogu przestępstw w
Kodeksie karnym (art. 311). To ostatnie nie
jest przestępstwem, gdy emitent korzysta z
przysâugujĊcego mu w ramach wypeâniania
obowiĊzków informacyjnych uprawnienia do
opóŭnienia przekazania informacji poufnych.
Emitent moůe opóŭniý przekazanie takich informacji w sytuacji, gdy wykonanie obowiĊzku
mogâoby naruszy jego sâuszny interes. W takiej
sytuacji emitent musi przekazaý jednak KNF
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informację o opóŭnieniu, podaý jego przyczyny
oraz wskazaý termin, w którym informacja
będzie opublikowana zgodnie z procedurĊ
stosowanĊ na rynku publicznym.
InnĊ szczególnĊ sytuacjĊ jest uprawnienie
do caâkowitego nieprzekazania informacji do
publicznej wiadomoœci (uprawnienie to wyâĊczone jest w odniesieniu do informacji poufnych), zawartej w informacjach okresowych
(sporzĊdzanych za inny okres niů rok obrotowy) oraz innych, gdy dotyczĊ osób fizycznych
wchodzĊcych w skâad organów zarzĊdzajĊcych
lub nadzorujĊcych emitenta i gdyby opublikowanie takich informacji mogâoby byý sprzeczne z interesem publicznym lub spowodowaý
znacznĊ szkodę dla interesów emitenta. Skorzystanie z opisywanego rozwiĊzania jest dopuszczalne w przypadku, gdy brak informacji
nie uniemoůliwia inwestorom prawidâowej
oceny kondycji ekonomicznej emitenta lub
ryzyka zwiĊzanego z inwestowaniem w jego
papiery wartoœciowe. W przypadku, gdy emitent zdecyduje się na skorzystanie z przedmiotowego uprawnienia powinien przekazaý utajnionĊ informacje do KNF wraz z wnioskiem o
zwolnienie z obowiĊzku przekazywania jej
innym, wskazanym w Prawie o publicznym
obrocie, podmiotom.
Dla dokonania oceny czy mamy do czynienia z manipulacjĊ trzeba dokonaý szeregu
czynnoœci – w szczególnoœci zbadania: wpâywu
informacji na cenę, motywacji osób rozpowszechniajĊcych informację, a nawet dokonanie analizy językowej.

przez jej rozpowszechnianie. Do tej kategorii przestępstw gospodarczych, zdaniem autora
tego opracowania, nie naleůy zaliczaý faâszowania sprawozdaľ finansowych, gdyů odpowiedzialnoœý za to przestępstwo uregulowano
w ustawie o rachunkowoœci. Jest to więc odrębny rodzaj przestępstwa8, niekoniecznie
zwiĊzany z obrotem publicznym. Przy czym
faâszowanie sprawozdaľ finansowych jest w
zakresie skutków podobnym procederem –
sporzĊdzajĊcy informacje jest w posiadaniu
prawdziwej informacji, którĊ moůe wykorzystaý, jest więc w sytuacji korzystniejszej niů
odbiorca faâszywej informacji.
Mechanizm przestępstwa jest na ogóâ bardzo prosty i przebiega w następujĊcy sposób:
1. Akcje spóâki w ofercie publicznej wyceniane
sĊ na X zâ;
2. Osoba A kupuje akcje;
3. Wzrost obrotów lub przekazana informacja
wywoâuje zainteresowanie inwestorów i
graczy, a następnie zakup. To zaœ powoduje
wzrost ceny akcji;
4. Drobni inwestorzy obserwujĊc wzrost ceny
podĊůajĊ za trendem i kupujĊc akcje wywoâujĊ dalsze wzrosty notowaľ;
5. Cena osiĊga maximum – wedâug oceny
osoby A – i wtedy sprzedaje ona akcje realizujĊc zysk;
6. Trend wzrostowy akcji zaâamuje się, cena
spada, następuje wyprzedaů;
7. Inwestorzy usiâujĊ sprzedawaý akcje, ale nie
ma chętnych – nawet po cenach niůszych
od cen nabycia. Strata na transakcjach jest
oczywista.

Mechanizm manipulacji
Katalog zachowaľ stanowiĊcych manipulacje
jest szeroki. MajĊc na uwadze przedmiot manipulacji, moůna wyróůniý manipulację samym instrumentem finansowym i manipulację informacjĊ zwiĊzanĊ poœrednio lub
bezpoœrednio z tym instrumentem – po-

Na czym polega przestępstwo, jeůeli osoba
A kupuje akcje i sprzedaje? Z przestępstwem
mamy do czynienia wtedy, gdy dziaâanie inwestora jest manipulacjĊ okreœlonĊ w wyůej cytowanych artykuâach ustawy. Do podjęcia decyzji
8

Patrz W. WĊsowski, Kreatywna rachunkowoœý czyli faâszowanie sprawozdaľ finansowych, Difin 2010.
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o zakupie wykorzystuje się szereg informacji i
przesâanek. Jedna z nich moůe byý pozyskana
nielegalnie – stĊd przestępstwo nie zawsze jest
oczywiste. Dodatkowo – dla zamaskowania
procederu – manipulant moůe dokonaý szeregu innych transakcji kupna sprzedaůy zanim
dokona tej dla niego wâaœciwej.
Celem manipulacji jest wywarcie wpâywu na cenę, a motywem bezpoœrednia realizacja zysku w postaci róůnicy pomiędzy
cenĊ sprzedaůy (kursem) a cenĊ nabycia.
Motywem dokonania manipulacji moůe byý
równieů zamiar zwiększenia wartoœci posiadanych papierów, by tym samym zwiększyý wartoœý œrodków zaangaůowanych w instrumenty
pochodne, w których instrumentem bazowym
jest cena akcji lub tylko portfel posiadanych
papierów.
Ten ostatni motyw pojawia się wówczas,
gdy inwestor zaciĊgnĊâ kredyt na zakup papierów wartoœciowych lub inny kredyt, a zabezpieczeniem tego kredytu sĊ papiery wartoœciowe na rachunku maklerskim. W przypadku
spadku poziomu zabezpieczenia poniůej minimalnej wymaganej wartoœci, kredytodawca
moůe dokonaý – jeůeli przewiduje to umowa –
przymusowej sprzedaůy skâadników tego portfela w celu zaspokojenia naleůnoœci, lub teů
ůĊdaý dodatkowego zabezpieczenia. Aby tego
uniknĊý, kredytobiorca moůe dokonywaý manipulacji – celem zwiększenia wartoœci aktywów zdeponowanych na swoim rachunku papierów wartoœciowych poprzez wzrost ich
kursu. Motyw ten moůe pojawiý się juů na etapie skâadania wniosku o kredyt, zwâaszcza gdy
mamy do czynienia z chęciĊ wyâudzenia kredytu.
Pozornie obiektywny kurs rynkowy akcji na
gieâdzie moůe byý przedmiotem takůe innych
manipulacji. W kaůdy trzeci piĊtek miesiĊca na
koniec kwartaâu na rynkach finansowych następuje „godzina cudów”. W marcowe, czerwcowe, wrzeœniowe i grudniowe piĊtki ma miej-

sce równoczesne wygaœnięcie trzech rodzajów
instrumentów finansowych: kontraktów terminowych na indeksy akcji, opcji na indeksy oraz
opcji na poszczególne akcje. Dzieľ, w którym
dochodzi do tych wydarzeľ, zwany jest triple
witching day, co moůna luŭno przetâumaczyý
jako „dzieľ trzech wiedŭm”, zaœ ostatnia godzina notowaľ w tym dniu jest wyjĊtkowĊ
„godzinĊ cudów” (triple witching hour).
W takich dniach roœnie aktywnoœý inwestorów, co wywoâuje czasami zwiększony wolumen sprzedaůy bĊdŭ wzrost zmiennoœci wahaľ.
W tych dniach naleůy więc byý przygotowanym
na róůne zaskakujĊce sytuacje – w postaci np.
wyraŭnie rosnĊcej rynkowej zmiennoœci akcji.
Wielcy gracze posiadajĊcy otwarte pozycje w
kaůdym z wymienionych rodzajów instrumentów pochodnych, w dniu ich wygasania próbujĊ doprowadziý do korzystnego dla siebie rozliczenia ceny. Jednak w praktyce nie jest tak
prosto „ustawiý rynek” wedâug wâasnych
oczekiwaľ, z uwagi na duůĊ liczbę jego uczestników.
Duůe fundusze i inne instytucje mogĊ mieý
większĊ „siâę” i odpowiednio skâadaý zlecenia.
Komisja Nadzoru Finansowego bada wtedy,
czy nie dochodzi do manipulacji kursami akcji.
Moůe teů wydaý ostrzeůenie, ůe moůliwy jest
„zjazd” cen akcji. Aby nie doszâo do destabilizacji notowaľ, równieů gieâda moůe zmniejszyý z 10% do 5% limit wahaľ kursów (tzw.
wideâki) dla spóâek z WIG20 i kontraktów
terminowych. Jeœli cena akcji wyâamie się z
wideâek, handel moůe byý wstrzymywany
przez przewodniczĊcego sesji, co w praktyce
daje czas na zrównowaůenie popytu i podaůy
przez inne zlecenia skâadane przez inwestorów.
W szczególnych przypadkach przewodniczĊcy
moůe nawet zdecydowaý o odrzuceniu zlecenia, które wywoâaâo zamieszanie z wysokoœciĊ
kursu.
Przykâadem próby manipulacji informacjĊ
na gieâdzie moůe byý podejrzenie o dokonanie
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pewnych transakcji na fixingu podczas sesji 12
listopada 2008 r. W tym dniu indeks WIG20
zniůkowaâ, osiĊgajĊc wskaŭnik duůo niůszy niů
w poprzedniej sesji. W fazie zamknięcia na
rynek wpâynęâo duůe koszykowe zlecenie kupna na wszystkie akcje spóâek wchodzĊcych w
skâad WIG20.W zwiĊzku z tym, ůe zlecenie
byâo zâoůone ze wskazaniem „po kaůdej cenie”
spowodowaâo ono gwaâtowne wzrosty kursów
w tym dniu. Wkrótce ustalono, ůe podejrzane
dziaâanie dotyczyâo jednego kontrahenta i byâo
zwiĊzane z zajęciem przez niego pozycji na
rynku transakcji terminowych forward.
Transakcja ta wprowadzaâa w bâĊd inwestorów, którzy widzĊc wzrosty akcji spóâek i sĊdzĊc, ůe sĊ to ceny rynkowe, dokonali zakupu
kontraktów terminowych na ten indeks. ZarzĊd gieâdy uznaâ jednak, ůe omawiany przypadek jest pochodnĊ niskiej pâynnoœci, a nie manipulacji. Zlecenia kupna przekazane na fixing zamykajĊcy
z 12 listopada 2008 r., nie napotkawszy odpowiedzi
w postaci analogicznych zleceľ sprzedaůy, wyzwoliây
efekt niedostatecznej pâynnoœci, która spowodowaâa z
kolei skokowĊ zmianę wartoœci indeksu – napisano
w komunikacie GPW.

Podkręcanie obrotów
Wpâywanie na obroty moůe odbywaý się
poprzez pozornĊ sprzedaů, polegajĊcĊ na
zawarciu szeregu transakcji nabycia i zbycia
tych samych, lub tej samej klasy, papierów wartoœciowych – jednoczeœnie albo na przestrzeni
krótkiego czasu – w celu wywoâania mylnego
wraůenia o duůych, zwykâych obrotach. Manipulacja następuje więc przez skâadanie zleceľ,
które powodujĊ nienaturalne, sztuczne wykreowanie ceny. Celem tych transakcji jest pokazanie takich obrotów na walorze, by zasugerowaý zmianę ceny rynkowej. Ukryty zamiar jest
jednak inny niů dokonywana faktycznie czynnoœý prawna sprzedaůy-zakupu.

Takie transakcje przeprowadzane mogĊ byý
poprzez zlecenia wzajemne, czyli transakcje
bazujĊce na wspóâdziaâaniu dwóch osób dla
osiĊgnięcia wspólnego celu. Symetryczne zapisy na kontach sugerujĊ wtedy, iů doszâo do
zawarcia rzeczywistych transakcji. Najczęœciej
jednak manipulacja tego typu odbywa się
przez tzw. spóâdzielnie, dokonujĊce serii
zaplanowanych i skoordynowanych transakcji.
Taka forma zbiorowej manipulacji, dokonywanej przez grupę powiĊzanych ze sobĊ nieformalnym zwiĊzkiem inwestorów, powoduje
ruch na papierze – przez wzajemne sprzedawanie przez uczestników spóâdzielni tego samego pakietu akcji – co sprawia, ůe jego wartoœý rynkowa roœnie. Nieœwiadomi inwestorzy
zaczynajĊ w takich sytuacjach wierzyý w nieskoľczenie dâugi trend wzrostowy kursu akcji.
Jednak kiedy potencjaâ wzrostowy kursu wyczerpie się, grupa przestępcza sprzedaje w
moůliwie krótkim czasie posiadane papiery
wartoœciowe – realizujĊc olbrzymie zyski. DysponujĊc odpowiednim kapitaâem, „spóâdzielnia” moůe wywindowaý znacznie kurs papieru
wartoœciowego, wybierajĊc najczęœciej spóâki o
maâej kapitalizacji. Duůe spóâki gieâdowe, posiadajĊce inwestorów instytucjonalnych ze
znacznymi pakietami akcji, mniej nadajĊ się do
takich manipulacji.
„Spóâdzielnie” mogĊ teů wykupywaý
wszystkie walory jakiejœ spóâki znajdujĊce się w
sprzedaůy, co powoduje zwiększone zainteresowanie walorem. KontrolujĊ wtedy podaů i
popyt, a poprzez to wywierajĊ wpâyw na poziom kursu akcji. Ich ofiarami mogĊ byý zajmujĊcy krótkie pozycje, czyli osoby poůyczajĊce papiery wartoœciowe w celu sprzedaůy, które
oczekujĊ spadku ceny.
Zwiększone obroty mogĊ teů byý wywoâane przez maklerów, którzy generujĊ nadmiernĊ liczbę transakcji kupna-sprzedaůy instrumentów finansowych – w celu pobierania
prowizji od kaůdej z nich. Na zwiększenie ob-
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rotów mogĊ równieů wpâywaý dziaâania, jakie
podejmujĊ inwestorzy by przenieœý pakiety
akcji z jednego rachunku na drugi. SkâadajĊ
wówczas jednoczeœnie zlecenia kupna i sprzedaůy, odpowiadajĊce sobie cenĊ i wolumenem,
po to by je skojarzyý i dokonaý transferu pomiędzy rachunkami. NaraůajĊ się jednak wtedy
niepotrzebnie na podejrzenia – z powodu niewiedzy, bo ten sam cel moůna osiĊgnĊý dokonujĊc przelewu w drodze czynnoœci cywilnoprawnej poza rynkiem lub transakcji pakietowej uregulowanej przez przepisy dotyczĊce
obrotu gieâdowego.
Duůe obroty mogĊ byý powodem pomyâek
maklerów. Moůe byý wówczas uruchomiona
prawdziwa reakcja âaľcuchowa – w postaci
lawiny stop-lossów, czyli automatycznych zleceľ
sprzedaůy akcji na okreœlonym poziomie w
sytuacji ostrego spadku kursów. Ze względu na
maâĊ pâynnoœý rynku i kapitalizację spóâek
większe zlecenia mogĊ czyœciý arkusz zleceľ do
parkietu, powodujĊc ogromne wahania. Obraz
notowaľ na rynku gieâdowym mogĊ teů zaciemniaý arbitraůyœci, zarabiajĊcy na róůnicy
kursów kupna i sprzedaůy .
GrĊ na obniůkę kursu mogĊ byý zainteresowani zarzĊdzajĊcy funduszami. LiczĊc na
lepsze miejsce w rankingach, mogĊ graý na
spadek kursu papierów, których znaczne iloœci
posiadajĊ w portfelach ich konkurenci w rankingach. Sytuacja generowania wadliwej informacji rynkowej ma miejsce równieů wtedy, gdy
zarzĊdzajĊcy funduszami – poprzez odpowiednie skâadanie zleceľ kupna i sprzedaůy – sprawiajĊ ůe w ostatnim dniu kwartaâu, gdy oceniane sĊ ich wyniki, rosnĊ kursy akcji spóâek znajdujĊce się w ich portfelach. Inni inwestorzy,
bazujĊc na faâszywym, manipulowanym obrazie rynku, podejmujĊ wówczas nieracjonalne
decyzje, a zarzĊdzajĊcy otrzymujĊ bonusy…
Wysokie nagrody, premie, szansa na uzyskanie tytuâu rynkowego guru, sprawiajĊ ůe
niektóre fundusze mogĊ sięgaý po takie kon-

trowersyjne metody w rywalizacji o miejsce w
rankingu jako motorze promocyjnym9. Mechanizm jest prosty: jeůeli akcje spóâki sĊ maâĊ
pozycjĊ w portfelu danego funduszu, a duůĊ w
portfelu jego konkurenta, to zmiana kursu
mniej pogorszy jego wâasny wynik niů funduszu konkurencyjnego.
Przy rozchwianym, niestabilnym finansowo
rynku, wiele instytucji finansowych moůe to
wykorzystaý do zarabiania duůych pieniędzy.
Taka sytuacja powstaje wtedy, gdy wartoœý
obrotów na gieâdzie jest maâa i występujĊ nienaturalne ruchy cen. Ich efektem mogĊ byý
obserwowane czasami „dziwne zawirowania na
gieâdzie”.

Wykorzystywanie
informacji poufnych
W gospodarce rynkowej informacja odgrywa
niezmiernie waůnĊ rolę – takĊ prawie jak kapitaâ, w szczególnoœci zaœ jest kluczem do zyskownych inwestycji. Osoby majĊce szybki
dostęp do waůnych informacji uzyskujĊ przewagę nad innymi inwestorami. Jeůeli informacja dociera w tym samym czasie do wszystkich
uczestników rynku gieâdowego, nie budzi to
oczywiœcie zastrzeůeľ. Jeůeli jednak nie zostanie podana do publicznej wiadomoœci, a wykorzystana będzie tylko przez niektórych uczestników obrotu gieâdowego, to mamy do czynienia z najpowaůniejszym przestępstwem
gieâdowym, tzw. insider trading, czyli wykorzystywaniem do podejmowania decyzji gieâdowych informacji prawdziwych, ale niejawnych.
Wtedy mamy do czynienia ze spekulacjĊ
wynikajĊcĊ z tego, ůe wie się więcej niů rynek, i
na podstawie tych dodatkowych informacji
zawierane sĊ transakcje kupna lub sprzedaůy
9 Patrz G. Nowacki, TFI kopiĊ się po kostkach, Puls Biznesu z 30.12.2010.
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papierów wartoœciowych. Informacje takie
posiadajĊ osoby zatrudnione w danej spóâce
akcyjnej: czâonkowie zarzĊdu, czâonkowie rady
nadzorczej, pracownicy sekretariatów, a takůe
doradcy zewnętrzni, w tym pracownicy firm
konsultingowych, kancelarie prawne, biegli
rewidenci.
Najczęœciej chodzi tu o informacje o wynikach znaczĊco odbiegajĊcych od oczekiwaľ
rynku, o prognozach wyników lub korektach
prognoz, planach fuzji i przejęý, planach zwiĊzanych np. z ogâoszeniem wezwania na
wszystkie akcje po korzystnej dla dotychczasowych akcjonariuszy cenie, licencjach, cenach,
umowach, które majĊ byý zawarte w przyszâoœci. Takie informacje mogĊ byý wykorzystane
przez racjonalnie dziaâajĊcego inwestora przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i w
istotny sposób wpâynĊý na cenę akcji.
Klasycznym przykâadem patologii tego typu
moůe byý zakup akcji wâasnej spóâki przez
czâonka kierownictwa przed upublicznieniem
informacji o nadzwyczajnych wynikach firmy
lub prognozy o spodziewanych bardzo dobrych wynikach. Podobnie dziaâa informacja o
otrzymaniu przez firmę duůego zlecenia, czy o
podpisaniu znaczĊcej umowy. Jeœli ktoœ jest
lepiej poinformowany przed ogâoszeniem
przez spóâkę waůnej informacji, to mamy do
czynienia z wyraŭnĊ asymetriĊ informacji, co
narusza równoœý szans.
Moůe teů wystĊpiý odwrotna sytuacja: pracownik biura maklerskiego lub spóâki notowanej na gieâdzie, wiedzĊc wczeœniej, ůe spóâka
poniosâa straty, sprzedaje jej akcje zanim dowiedzĊ się o tym inni inwestorzy i kurs akcji
zacznie spadaý. Kolejny przykâad asymetrii:
dany podmiot, np. biuro maklerskie czy jego
pracownicy, wiedzĊ ůe ich klient lub ich podmiot macierzysty przeprowadzi większĊ transakcję na gieâdzie. ZnajĊc takĊ decyzję mogĊ
odpowiednio szybko zareagowaý i przeprowadziý korzystnĊ dla siebie transakcję.

Zdarzyý się teů moůe, iů spóâka lub inny
podmiot udostępni istotne informacje tylko
wybranej grupie inwestorów. Wykorzystanie
takiej informacji umoůliwia wówczas generowanie wysokich zysków z transakcji na papierach lub pozwala uchroniý się przed stratami
skuteczniej niů na podstawie póŭniejszych oficjalnych informacji, np. o sâabych wynikach
finansowych spóâki. Groŭna jest teů sytuacja,
gdy z opóŭnieniem zostanie przekazany komunikat o upadâoœci spóâki, zaœ insiderzy zdoâali juů wyprzedaý akcje przed obniůkĊ ich ceny. Wtedy strata z obniůki ceny zostanie ewidentnie przerzucona na nabywców akcji.
Najszybciej dostęp do takich informacji ma
zarzĊd i rada nadzorcza. Dlatego ich operacje
na papierach wartoœciowych podlegajĊ obowiĊzkowi informacyjnemu – muszĊ byý szybko
upubliczniane, by nie stwarzaý podejrzeľ, ůe
korzystali ze swojej uprzywilejowanej pozycji.
Na rynku kapitaâowym występuje teů asymetria innego rodzaju: asymetria wiedzy i doœwiadczenia pomiędzy duůymi graczami,
zwâaszcza instytucjonalnymi, a indywidualnymi
drobnymi inwestorami. Na ile wykorzystywanie swojej wiedzy przez duůego inwestora moůe stwarzaý podejrzenia o proceder insider trading? Drobny inwestor moůe zauwaůyý, ůe duzi
inwestorzy instytucjonalni skupujĊ akcje maâymi partiami, by nie wywoâaý ruchu cen. WiedzĊc ůe wracajĊ oni po dany walor kilkakrotnie,
by nie podbiý jego ceny, dokonuje on zakupu i
to on kolejnym zleceniem podbije cenę. Niekiedy teů drobni inwestorzy próbujĊ inwestowaý obserwujĊc transakcje zawierane przez
duůych graczy czy menadůerów, zakâadajĊc ůe
sĊ oni najlepiej poinformowani…
Sposobem przeciwdziaâania wykorzystywaniu informacji poufnych moůe byý
ograniczenie dostępu do nich tylko dla
niezbędnego minimum osób. Wiadomo
bowiem, ůe ůadnej tajemnicy nie da się dâugo
utrzymaý w tajemnicy, dlatego naleůy takĊ in-

2 (26) 2011 x PRZEGLðD CORPORATE GOVERNANCE
33

ANALIZY
ManipulacjeȱgieÙdowe:ȱodȱfaÙszywychȱinformacjiȱdoȱnaduČy°ȱiȱprzest¿pstw

formację podaý jak najszybciej do wiadomoœci
publicznej w formie raportu bieůĊcego. Wpâyw
na kurs gieâdowy jest wtedy nieunikniony, ale
ograniczy to patologię w postaci nieuczciwego
zarobku.
Niezbędnym elementem rynku kapitaâowego sĊ organizowane przez emitentów spotkania
z analitykami przygotowujĊcymi rekomendacje
dla danej spóâki publicznej i niektórymi strategicznymi inwestorami. Regulacje prawne zakazujĊ przekazywania w trakcie tych spotkaľ
informacji poufnych, ale istnieje powaůne ryzyko, ůe ich uczestnicy otrzymajĊ informacje,
które co prawda nie majĊ charakteru informacji
poufnych, bo dotyczĊ np. wczesnych faz projektów, ale ich otrzymanie moůe tworzyý pewnĊ przewagę informacyjnĊ10.
Handel poufnymi informacjami staâ się
zmorĊ œwiatowego biznesu11. Na gieâdach w
wielu krajach powstajĊ grupy, które bazujĊ na
informacjach pozyskanych ze ŭródeâ niedostępnych dla ogóâu inwestorów. O ile w takich
sprawach mamy do czynienia z jednorazowymi, incydentalnymi przeciekami, których odbiorcĊ jest przyjaciel lub czâonek rodziny osoby ze spóâki, to wpâyw takiego „przecieku” na
mechanizm rynkowy moůe nie byý duůy. O ile
jednak z takich informacji korzysta duůy inwestor lub „spóâdzielnia”, to skala zagroůenia w
postaci zakâócenia mechanizmu rynkowego
jest duůa.
Groŭne jest pojawienie się na gieâdzie zorganizowanych grup przestępczych, które dzięki
inwestowaniu mogĊ przede wszystkim wypraý
brudny kapitaâ – poprzez uzyskanie dokumentów jego legalnoœci, a ewentualny zysk z operacji gieâdowych jest dla nich tylko efektem
ubocznym. Kolejny etap dziaâania takich grup
10 Patrz Wzmocnienie ochrony rynku kapitaâowego. Raport
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Warszawa, luty 2011.
11 K. Scannel, B. Masters, Handel poufnymi informacjami na
Wall Street, Dziennik Gazeta Prawna, nr 49 z 1113.03.2011.

moůe polegaý na wykorzystywaniu pozyskiwanych informacji poufnych i dokonywaniu manipulacji gieâdowych poprzez podstawione
osoby. Jak się wydaje, warszawska gieâda jest
jeszcze zbyt maâa dla mafijnych manipulacji,
bo dziaâalnoœý mafii na rynku gieâdowym byâaby zbyt transparentna. Niemniej lokowania
na gieâdzie kapitaâu przez grupy przestępcze
nie moůna wykluczyý.

Pogâoski, plotki, faâszywki…
Faâszywa informacja moůe byý wpuszczona do publicznego obiegu oficjalnie, np.
przez sfaâszowanĊ sprawozdawczoœý, raport
bieůĊcy, okresowy, prospekt emisyjny, czy raport analityka, a takůe za poœrednictwem mediów lub w postaci pogâosek. Zazwyczaj mamy
tu do czynienia z rozpowszechnianiem informacji pozytywnych, które majĊ na celu podwyůszenie ceny. Rzadziej stosowany jest zabieg
odwrotny – w celu obniůenia ceny lub wpâynięcia na cenę tak, by zamknĊý zajętĊ na rynku
pozycję.
Idealny model funkcjonowania na rynku
kapitaâowym to aktywny inwestor, który regularnie zapoznaje się z informacjami publikowanymi przez emitenta. Informacje te dotyczĊ
przede wszystkim osiĊgniętych przez spóâkę
wyników, ale takůe majĊ postaý deklaracji zarzĊdów co do przyszâoœci, czyli strategii i prognoz, bowiem spóâka, która chce pozyskaý
kapitaâ z rynku, musi przekazaý inwestorowi
nie tylko informacje o juů osiĊgniętych wynikach, ale równieů o tych, w których będzie on
partycypowaâ. Inwestor powinien mieý œwiadomoœý, ůe realizacja prognoz – z zaâoůenia –
moůe odbiegaý w większym lub mniejszym
stopniu od zaâoůeľ. Prognozy bowiem, z uwagi na zmiennoœý warunków funkcjonowania,
niosĊ ryzyko rynkowe. Przewidywanie przyszâoœci jest zawsze trudne, ale zawsze ma przed
sobĊ przyszâoœý. Mówi się takůe, ůe prognoza
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to przeszâoœý, tylko inna. Prognozowanie czy
wycena akcji to trudne zadanie i dopiero po
pewnym czasie moůna nabyý wiedzę o czynnikach, których się nie uwzględniâo.
Odrębny rodzaj ryzyka to ryzyko utraty
wiarygodnoœci przez spóâkę. „StrategiĊ” spóâki
moůe byý bowiem publikacja ambitnych prognoz, które w okresie póŭniejszym sĊ korygowane, co skutkuje obniůeniem kursu akcji.
Niedotrzymanie prognozy obniůa zaufanie
inwestora do spóâki. Czuje się on wprowadzony w bâĊd nierzetelnymi prognozami. Nie
zmienia tego fakt, ůe prognoza mogâa byý
oparta na bâędnych zaâoůeniach. Trudno jednak udowodniý, ůe taka prognoza byâa nierzetelna lub nierealna od samego poczĊtku, a zarzĊd opublikowaâ jĊ celu wprowadzenia inwestorów w bâĊd.
Rygorów dotyczĊcych prognoz nie muszĊ
natomiast speâniaý wypowiedzi czâonków zarzĊdu dla prasy, np. o moůliwych do osiĊgnięcia przychodach, gdyů sĊ to opinie nie będĊce
oficjalnymi prognozami. Dla spekulacyjnie
nastawionych graczy gieâdowych podobny
charakter majĊ zapowiedzi fuzji i przejęý – w
formie komunikatów typu: „ZarzĊd prowadzi
rozmowy w celu przejęcia spóâki z branůy”.
Przewidywanie przyszâoœci jest zawsze
trudne, ale zawsze ma przed sobĊ przyszâoœý.
Mówi się takůe, ůe prognoza to przeszâoœý,
tylko inna. Prognozowanie czy wycena akcji to
trudne zadanie i dopiero po czasie moůna nabyý wiedzę o czynnikach. których się nie
uwzględniâo.
Spojrzenie w przyszâoœý na podstawie przeszâoœci ma istotne ograniczenie. Rynek fluktuuje niekoniecznie zgodnie z racjonalnymi zasadami. W okresie hossy cena akcji roœnie niezaleůnie od tego czy ma to racjonalne
uzasadnienie, zaœ w okresie bessy ceny spadajĊ
poniůej rozsĊdnej granicy. Nie naleůy więc po
prognozach oczekiwaý zbyt wiele, powinny byý
one tylko jednym z czynników przy decyzjach
inwestycyjnych.

W finansach prognozy odgrywajĊ duůĊ rolę,
ale rzeczywistoœý jest zbyt zâoůona, zaleůy od
bardzo wielu czynników – równieů nierozpoznawalnych – co czyni prognozy niewystarczajĊco przydatnymi. Gospodarka rynkowa i jej
elementy – jednostki gospodarcze, to zâoůone i
powiĊzane ukâady, gdzie nawet niewielka modyfikacja jednego czynnika powoduje nieoczekiwane zmiany w caâym ukâadzie. Dlatego wiara w dâugoterminowe prognozy jest naiwnoœciĊ.
Poprawnoœý merytoryczna prognozy i rzeczowoœý zawartej w niej argumentacji nie gwarantujĊ jej speânienia, a czasem jest wręcz odwrotnie – to intuicja, a nie racjonalna prognoza, zapewnia sukces. Chętnych do sporzĊdzania prognoz nigdy nie brakowaâo i wręcz ich
przybywa – nic dziwnego, przecieů maâo kto
sprawdza jak zostaây one sporzĊdzone, czy nie
sĊ to przypadkiem tylko poboůne ůyczenia i
czy zaâoůenia prognozy zostaây rzeczywiœcie
zrealizowane. Dodaý naleůy, ůe zawsze âatwiej
oceniý trend i sporzĊdziý prognozę na podstawie danych z przeszâoœci niů oszacowaý perspektywy spóâki.
Ceny papierów wartoœciowych powinny
uwzględniaý wszystkie istotne informacje.
ZnaczĊce zdarzenia sĊ przenoszone na rynku
na cenę akcji. W przypadku rynku gieâdowego,
bieůĊca zmiennoœý cen akcji w perspektywie
krótkoterminowej ksztaâtowana jest w znacznej mierze przez rekomendacje analityków
rynkowych, którzy jednak zbyt polegajĊ na
kwartalnych sprawozdaniach o wynikach spóâek. Rekomendacje uwzględniajĊ równieů prognozy przyszâych wyników, potencjalne zdarzenia, informacje o toczĊcych się postępowaniach sĊdowych i podatkowych, jak równieů
potencjaâ wzrostu wynikajĊcy z niedoszacowania wartoœci spóâki. Zmiennoœý cen akcji jest
przy tym większa w przypadku maâych podmiotów niů duůych.
Rekomendacje analityków biur maklerskich,
które plasujĊ akcje na rynku, mogĊ byý jeœli
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chodzi o wycenę nadmiernie optymistyczne,
ale to przecieů jeszcze nie przestępstwo. Rekomendacje z istoty oparte sĊ na szacunkach,
bazujĊ często na zjawiskach z przeszâoœci.
Trzeba jednak zwracaý uwagę na przypadki
gdy wynagrodzenie, prowizje, premie – czyli
dochód zatrudnionych w biurze maklerskim –
zaleůy bezpoœrednio od transakcji kupnasprzedaůy, a więc od obrotu. Wtedy rekomendacje mogĊ byý po częœci manipulowane. Taka
sytuacja moůe wystĊpiý równieů wtedy, gdy
biuro maklerskie posiada w swoim portfelu
nadmiar akcji danej spóâki i chce się ich pozbyý. Wtedy rekomendacja „kupuj” moůe rozwiĊzaý ten problem biura maklerskiego, nawet
jeůeli jest oparta na faâszywych przesâankach i
stracĊ na tym inwestorzy.
Zalecenia dla inwestorów w rekomendacjach nie sĊ gwarancjĊ sukcesu. Rzadko analitycy idĊ pod prĊd, na ogóâ naœladujĊ innych. Rynkowi guru wręcz gâoszĊ: „Nie walcz
z trendem!”. Największa sprawdzalnoœý rekomendacji, prognoz czy zaleceľ następuje
oczywiœcie w œrodku trendu, a najniůsza w
punktach skrajnych – bessy i hossy – i jest to
zjawisko naturalne. Naleůy takůe mieý œwiadomoœý, ůe analitycy w szeregu przypadków
sfaâszowania sprawozdaľ nie zadawali sobie
trudu, by dokâadniej przyjrzeý się wynikom.
Osobnym zagadnieniem jest bazowanie przez
analityków na przypuszczeniach, prognozowanie na tej podstawie przyszâych cen na rynkach
gieâdowych i zawieranie transakcji wyâĊczenie
spekulacyjnych.
Spóâki notowane na gieâdzie sĊ zobowiĊzane do zaâĊczania komentarzy i omówieľ do
komunikatów, aby umoůliwiý inwestorom lepsze zrozumienie publikowanych wyników. Aby
ograniczyý moůliwoœý wykorzystania informacji poufnych, spóâka gieâdowa musi takůe
przekazywaý rynkowi komunikaty bieůĊce
równieů w trakcie sesji, a nie po jej zamknięciu.

Do manipulacji na rynku gieâdowym niektórzy zaliczajĊ, sâusznie bĊdŭ nie – zaleůy to od
konkretnego przypadku – wypowiedzi znanych
inwestorów, tzw. gieâdowych guru. Na ile ich
wypowiedzi majĊ moc sprawczĊ trudno udowodniý. Wiadomo, ůe nastroje na rynkach
zmieniajĊ się szybko, ale czy moůna powiĊzaý
je z wypowiedziami autorytetów? Czy raczej
jest to zbieg okolicznoœci, wypadkowa wielu
czynników? NiewĊtpliwie rynek indywidualnych inwestorów czeka na wypowiedzi takich
osób, ale wydaje się, ůe nie mogĊ one wywoâaý
znacznego ruchu cen. Niemniej ich wypowiedzi oparte sĊ na analizach licznych pracujĊcych
dla nich zespoâów analityków. Istnieje jednak
takůe ryzyko, ůe duzi inwestorzy mogĊ swoimi
wypowiedziami próbowaý „ograý” drobnych
graczy. Takie podejrzenia byây niejednokrotnie
formuâowane.

Obietnice bez pokrycia
Komunikaty przekazywane przez spóâkę
mogĊ równieů zawieraý bâędne sugestie,
np.: „Spadek sprzedaůy jest wynikiem zmian w
zarzĊdzaniu zapasami u odbiorców”. Taka
informacja sugeruje, ůe odbiorcy postanowili
utrzymywaý zapasy na niůszym poziomie.
Tymczasem prawdziwa przyczyna mogâa byý
taka: wywarliœmy taki nacisk na odbiorców
dajĊc bonifikaty lub uruchamiajĊc innego rodzaju bodŭce, ůe zawaliliœmy naszymi wyrobami magazyny odbiorców, a i nasze teů sĊ peâne,
a więc w najbliůszym okresie wzrost sprzedaůy
nie jest moůliwy.
Niektóre komunikaty mogĊ byý w istocie
dziaâaniami z zakresu PR, które wpisujĊ się w
zamierzone dziaâania i wzmacniajĊ np. trend
wzrostu cen. Takimi informacjami przekazywanymi w komunikatach mogĊ byý np. informacje o rozmowach z potencjalnym inwestorem, moůliwych korektach prognozy wyników
itp. Często istotne informacje się pomija, np. o
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transakcjach, których wartoœý przekracza zwykâe rzeczywiste transakcje spóâki zwiĊzane z jej
dziaâalnoœciĊ.
Wydawane w zgodzie z prawem komunikaty takůe mogĊ wprowadzaý w bâĊd inwestora –
wskutek tendencyjnej interpretacji wyników.
Kiedy w raportach bieůĊcych czyta się, ůe
spóâka „zarobiâa” okreœlonĊ kwotę, to wcale
nie musi oznaczaý zysku, a jedynie przychód,
zaœ spóâka moůe notowaý stratę. Zawarte w
komunikatach okreœlenia typu: „spóâka ma
duůy potencjaâ wzrostu”, „moůe zwiększyý
obroty”, „jest realna szansa na zwiększenie
zysku”, „szykujemy się do akwizycji”, „prowadzimy rozmowy z zagranicznym inwestorem”
– mogĊ w istocie nic nie oznaczaý. To sĊ tzw.
fakty stylizowane.
Menedůerom trudno zarzuciý, ůe celowo
wprowadzajĊ inwestorów w bâĊd, niemniej
obietnice bez pokrycia obniůajĊ wiarygodnoœý
spóâki. Przykâadem takiej sytuacji moůe byý
m.in. komunikat o skupie akcji wâasnych. Skup
akcji wâasnych to operacja, która w większoœci
przypadków wykonywana jest dla ratowania
kursu, rzadziej motywacja jest typu: „skupujemy akcje wâasne, bo sĊ tanie”, czy teů brak jest
pomysâu na wykorzystanie zgromadzonej gotówki np. akwizycje albo inwestycje we wzrost
mocy wytwórczych. ReakcjĊ rynku na taki komunikat jest wzrost ceny. Deklaracja spóâki ma
zwykle formę: „na skup akcji zamierza się
przeznaczyý kwotę do…”. Kiedy poůĊdany cel
w postaci wzrostu ceny zostanie osiĊgnięty,
skup moůe nie byý kontynuowany.
Jaki jest cel takich przedsięwzięý? Wartoœý
firmy faktycznie nie podnosi się w wyniku
ogâoszenia wezwania. Taka akcja moůe byý
„krzykiem rozpaczy” – obronĊ przed wrogim
przejęciem, do którego ma zniechęciý wysoka
cena akcji. Przyczyna moůe byý równieů taka,
ůe zarzĊd jest inspirowany do takiej akcji przez
gâównych inwestorów, którzy majĊ „wylewarowane akcje” lub kredyty zabezpieczone ak-

cjami – i w sytuacji spadku ceny uruchamiajĊ
się w banku procedury zmuszajĊce do podwyůszenia zabezpieczeľ kredytu.
W okresach niekorzystnych dla spóâki komunikaty zwykle odbiegajĊ od wymogów wobec komunikacji spoâecznej – by przekazywane
informacje byây zwięzâe i rzeczowe. Spóâki w
takich okresach uciekajĊ zwykle od podawania
rzeczywistych przyczyn niepowodzeľ, wskazujĊc raczej na sytuację zewnętrznĊ, podajĊc informacje o osiĊgnięciach z przeszâoœci i starajĊc się mówiý z optymizmem o nadziejach na
przyszâoœý. Kiedy wyniki spóâek sĊ sâabe,
zamiast rzetelnych informacji mogĊ się
pojawiaý ogólniki o dobrej strategii i silnych fundamentach. Naleůy teů dodaý, ůe
częœý informacji przekazywanych w komunikatach jest raczej po to, by wypeâniý wymogi
prawne, majĊ one zaœ niskĊ przydatnoœý dla
inwestora.
Bâędne informacje mogĊ zawieraý równieů
rekomendacje agencji ratingowych, przydzielajĊcych czasami spóâkom rating AAA, które to
spóâki na oczach inwestorów zamieniajĊ się
potem w pyâ. Nieprawidâowe sygnaây mogĊ
przekazywaý „wizjonerskie”, czy sponsorowane artykuây prasowe. Ŭródâem dezorientacji
mogĊ byý takůe impulsywne, pesymistyczne
posty na forach internetowych. MogĊ byý one
formĊ manipulacji, jak teů sposobem odreagowania sfrustrowanych inwestorów, którym nie
udaây się transakcje.
W warunkach gdy informacja rozprzestrzenia się w sposób nieograniczony, dotyczy to
równieů niesprawdzonych plotek, które szybko
stajĊ się powszechnie znanĊ informacjĊ. W
dobie internetu zâe opinie o spóâce, jej produktach, kâopotach z reklamacjami, lekcewaůeniu
klientów – mogĊ byý âatwo rozpowszechniane
przez interesariuszy spóâki, pomimo prezentowanych oficjalnie danych o dobrej sytuacji
finansowej.
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Informacje takie mogĊ byý równieů rozpowszechniane przez organizacje konsumenckie.
Prawo o publicznym obrocie papierami wartoœciowymi zawiera ostrzeůenie, ůe do manipulacji zalicza się rozpowszechnianie przez œrodki
masowego przekazu nieprawdziwych lub
wprowadzajĊcych w bâĊd informacji dotyczĊcych emitentów lub takich, które mogĊ mieý
wpâyw na cenę instrumentów finansowych.
Bâędne mogĊ byý informacje zawarte w
prospekcie emisyjnym lub memorandum. Istnieje równieů ryzyko ich niewâaœciwej interpretacji, co dla inwestora ma ten sam skutek. Ryzyko wynika teů z rozbieůnoœci pomiędzy datĊ
zebrania danych a datĊ opublikowania dokumentu czyli prospektu. Im mniejsza rozbieůnoœý, tym mniejsze ryzyko.
Prospekt emisyjny moůe byý zresztĊ prawdziwĊ „perâĊ promocyjnĊ”, kreujĊcĊ popyt na
akcje spóâki i utrzymujĊcĊ inwestorów w przekonaniu, ůe naleůy trzymaý akcje dâugoterminowo. Moůna przypuszczaý, ůe czasami celowo tworzy się informację, ůe na pierwszych
emisjach akcji moůna tylko zarobiý. Bank moůe wtedy udzieliý poůyczki klientom by kupili
jego akcje i podnieœli przez to ich cenę. Tâum
indywidualnych inwestorów – w ůargonie
gieâdowym „leszczy” – po odliczeniu
wszelkich kosztów obsâugi bankowych
„lewarów” (kredytów) zarabia na czysto
grosze, w przeciwieľstwie do krociowych
kwot zainkasowanych przez kredytodawców. Tego rodzaju bankowy zysk jest praktycznie pozbawiony ryzyka, gdyů zabezpieczony jest z nadwyůkĊ na akcjach.
Nierzadko poglĊd na sytuację spóâki inwestor wyrabia sobie na podstawie rozmów z
osobami, w jego mniemaniu, zorientowanymi
w wydarzeniach. Niektóre uzyskane w ten sposób informacje sĊ spekulacjami opartymi na
faktach, inne zaœ sĊ zazwyczaj caâkowicie zmyœlone. Najczęœciej spekulacje majĊ swój poczĊtek w faktach, lecz rozrastajĊ się w miarę po-

wtarzania do gigantycznych rozmiarów. Taki
rodzaj pogâosek pozwala niektórym inwestorom zarabiaý kosztem innych i tylko szybkie
publiczne ich zdementowanie moůe uœmierciý
lawinę plotek. Faâszywe pogâoski sĊ przy tym
skuteczne i wyjĊtkowo szkodliwe.
Rozpowszechnianie faâszywych lub nierzetelnych informacji albo pogâosek, naduůywanie
danych i bâędna ich interpretacja – to niekoľczĊca się opowieœý. Warto jednak zauwaůyý, ůe
wypeânianie wszystkich potrzeb informacyjnych, w formie oczekiwanej przez odbiorców,
jest praktycznie niemoůliwe. Indywidualni inwestorzy nie majĊ czasu i umiejętnoœci, by
szczegóâowo analizowaý przekazywane dane.
Natomiast analitycy chcieliby jak najwięcej
szczegóâów. Wiadomo przy tym, ůe liczne ale
nieistotne szczegóây zaciemniajĊ obraz i nie
pozwalajĊ na wyciĊgnięcie klarownych wniosków.
Inwestor zawsze powinien zachowaý elementarnĊ ostroůnoœý, zwracajĊc uwagę na takie
elementy, jak: czy informacja dotyczy obiektywnych zaistniaâych faktów i danych lub przyszâych ewentualnych zdarzeľ i wyników, czy
teů jest to tylko subiektywna opinia lub sugestia? Czy informacja pochodzi z wiarygodnego
ŭródâa i jest autoryzowana? Czy moůna jĊ w
jakiœ sposób zweryfikowaý? W sytuacji kiedy
inwestor ma do czynienia z natâokiem informacji, a jego sukces zaleůy od szybkoœci reakcji
– moůe to byý trudne.

Skutki manipulacji
Prawidâowo dziaâajĊcy rynek kapitaâowy
umoůliwia spóâkom pozyskanie kapitaâu i jego
optymalnĊ alokację, co przyczynia się do rozwoju spóâek i caâej gospodarki. Taki rynek
pozwala inwestorom ograniczyý ryzyko i – w
konsekwencji – obniůyý oczekiwania co do
przyszâej stopy zwrotu, redukuje więc koszt
kapitaâu. Negatywne konsekwencje dziaâaľ
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manipulacyjnych godzĊ w rynek, gdyů polegajĊ
w istocie na kradzieůy mienia inwestorów, bo
transakcje kupna-sprzedaůy dokonywane sĊ po
spreparowanych kursach.
Rynek kapitaâowy zapewnia fundusze na
finansowanie inwestycji sâuůĊcych rozwojowi,
tworzĊcych nowe miejsca pracy. Optymalizuje
ich przepâyw do gaâęzi, których produkty sĊ
weryfikowane pozytywnie przez rynek. Manipulacje, nawet w niewielkiej skali, podwaůajĊ
zaufanie do rynku – sĊ więc przestępstwami
przeciwko gospodarce rynkowej. W konsekwencji następuje:
x naruszenie interesu innych uczestników
rynku, przez nierówne warunki konkurencji;
x podaů i popyt w wyniku takich dziaâaľ powoduje uksztaâtowanie się nienaturalnego
kursu, przez zakâócenie prawidâowego mechanizmu rynkowego;
x erozja rynku jako miejsca obiektywnej wyceny akcji;
x zahamowanie rozwoju rynku i trudnoœci w
lokowaniu nowych emisji;
x odpâyw kapitaâu z gieâdy do bardziej bezpiecznych form inwestowania, zniechęcenie
do uczestnictwa w rynku finansowym.
Dla samej spóâki, nawet jeůeli w manipulacji
nie braâa udziaâu, sytuacja taka nie jest korzystna ze względów wizerunkowych – inwestorzy majĊ dobrĊ pamięý i jeůeli byli poddani
takiemu doœwiadczeniu, to czujĊ się oszukani i
instynktownie unikajĊ póŭniej nabywania akcji
tej spóâki. Odbudowa utraty reputacji jest procesem dâugotrwaâym i kosztownym. Kryzys
zaufania, nieufnoœý do publikowanych danych powodujĊ, ůe œrodki inwestorów, które mogâyby byý zainwestowane w akcje,
przenoszone sĊ na rynek papierów skarbowych czy rynek nieruchomoœci, co nie ma
juů tak pozytywnego wpâywu na rozwój gospodarki.

Oszustwo czy zwykâa pomyâka?
Zmanipulowany ruch cen akcji moůe byý skutkiem zmowy dwóch inwestorów, którzy potajemnie umówiĊ się co do transakcji kupnasprzedaůy za okreœlonĊ wartoœý akcji spóâki A,
a następnie do transakcji kupna-sprzedaůy akcji
spóâki B za przybliůonĊ lub tĊ samĊ wartoœý.
W bilansach tych inwestorów nie nastĊpi wówczas zmiana w strukturze aktywów (lub będzie
minimalna).
Coraz powszechniejsze sĊ teů transakcje na
zamknięcie notowaľ, wpâywajĊce istotnie na
ksztaâtowanie się kursu akcji. Transakcje te
godzĊ w interes pozostaâych uczestników obrotu i obniůajĊ poziom zaufania do gieâdy jako
miejsca rzetelnej wyceny instrumentów finansowych.
Manipulacje mogĊ mieý na celu obniůenie
podstawy opodatkowania, czyli uchylenie się
od zapâacenia podatku poprzez wygenerowanie straty na rachunku inwestycyjnym. Mechanizm jest wtedy prosty: transakcja z zaprzyjaŭnionĊ osobĊ na maâo pâynnym papierze wartoœciowym, sprzedaů po okreœlonej cenie, a następnie odkupienie tych akcji po wyůszej cenie.
Wysoki kurs akcji moůna uzyskaý manipulowaniem danymi finansowymi, czyli poprzez
zastosowanie tzw. kreatywnej rachunkowoœci.
Taki sam efekt daý moůe manipulowanie obrotami. To ostatnie wydaje się niektórym inwestorom âatwiejsze, a straty ponoszĊ na ogóâ
drobni inwestorzy. Tymczasem ponoszĊ oni
juů wystarczajĊce ryzyko zwiĊzane z fluktuacjĊ
notowaľ w wyniku dziaâania mechanizmu rynkowego i nie powinni ponosiý dodatkowego
ryzyka manipulacji kursem.
Wœród tej grupy inwestorów rodziý się moůe przekonanie, ůe to nie wiedza, analiza fundamentalna i techniczna, decydujĊ o sukcesie w
inwestowaniu, ale posiadanie informacji, do
których dostęp majĊ tylko niektórzy. Taki inwestor w przypadku poniesienia strat, skâonny
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jest do poglĊdu, ůe powodem tego nie byâa
jego niewâaœciwa decyzja, ale nierównowaga
informacyjna wœród inwestorów. Spoâecznym
skutkiem rozpowszechniania się takiego poglĊdu jest przekonanie, ůe nierównoœci majĊtkowe
sĊ przede wszystkim efektem nieuczciwego
bogacenia się. Osoby, które majĊ trudnoœci
ze zrozumieniem czym jest zysk i jak powstaje, mogĊ uwaůaý, ůe kaůdy zysk pochodzi z „przekrętów”.
Kiedy czytamy o „wyparowaniu” pieniędzy
z gieâdy czy z funduszu, jest to wynik wyceny
rynkowej spóâek – w następstwie obniůenia
wartoœci akcji. Nie moůna jednak do tego automatycznie dorabiaý ideologii o kradzieůy,
gdyů zazwyczaj jest to zwiĊzane z nietrafionymi decyzjami o zainwestowaniu œrodków pienięůnych. Trudno przecieů oczekiwaý, by na
rynku kapitaâowym ciĊgâe sukcesy odnosili
niedoœwiadczeni inwestorzy.

Linie obrony przed manipulacjami
PierwszĊ linię obrony przed manipulacjami
gieâdowymi stanowi penalizacja przestępstw
w tym obszarze. Nasilenie się ůĊdaľ zaostrzenia penalizacji szkodliwych dla rynku zachowaľ jest z reguây następstwem spektakularnych
przypadków manipulacji, które stawiajĊ innych
uczestników rynku gieâdowego w gorszej sytuacji. Niestety dotychczasowe doœwiadczenia w
tym zakresie nie napawajĊ optymizmem. Trudnoœý polega przede wszystkim na tym, ůe ciĊg
zdarzeľ w procesie manipulacji musi mieý
znamiona przestępstwa, a sĊd wszelkie wĊtpliwoœci tâumaczy sĊ na korzyœý podejrzanego.
Poszlaki, nawet jeůeli tworzĊ logiczny ciĊg
wskazujĊcy na pewnoœý popeânienia przestępstwa, nie zawsze sĊ brane przez sĊd pod uwagę. Mocne dowody to m.in. nagrania rozmów,
ale z takimi dowodami mamy do czynienia
niezwykle rzadko. Często zdarza się więc, ůe
przestępstwo wykryte nie zostaje ukarane.

W latach 2000-2010 KNF zâoůyâa 90 zawiadomieľ o podejrzeniu manipulacji kursem,
natomiast wyroków skazujĊcych za to przestępstwo zapadâo 3112. SĊdy uwaůajĊ, ůe sĊ to
sprawy skomplikowane, wymagajĊce specyficznej wiedzy. RozpatrujĊc je skupiajĊ się na
trudnej do zmierzenia szkodzie materialnej, a
nie na samej szkodliwoœci czynu. Z kolei postulat resortu skarbu do ministerstwa sprawiedliwoœci o powoâanie wyspecjalizowanego sĊdu
zostaâ odrzucony, z uwagi na niewielkĊ liczbę
spraw tego typu. Znamienne takůe, ůe liczbę
biegâych na polskim rynku kapitaâowym
szacuje się na 2-4 osoby, więc ryzyko powoâania biegâego ze œrodowiska zbliůonego do
podejrzanych jest duůe.
Często sprawy tego typu sĊ umarzane lub
karane niewysokĊ grzywnĊ, rzadko karĊ więzienia w zawieszeniu. W wielu sprawach widoczny jest u sędziów, prokuratorów czy nawet biegâych brak wâaœciwego przygotowania13.
Na pewno wsparcia merytorycznego mogâyby
organom œcigania i sĊdom udzieliý takie organizacje, jak m.in. Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych. Jednak po 20 latach funkcjonowania gieâdy stwierdzenie, ůe wymiar sprawiedliwoœci nie radzi sobie z przestępstwami
gieâdowymi i nadal porusza się po obszarach
zupeânie mu nieznanych – powinno byý caâkowicie nieuprawnione. W koľcu przestępstwa, o których mowa w niniejszym artykule,
sĊ znacznie mniej skomplikowane niů np.
transakcje takimi instrumentami jak opcje14.
DrugĊ linię obrony przed manipulacjami
gieâdowymi stanowiĊ organy nadzorujĊce
rynek. Czy sĊ one dobrze przygotowane do
tego zadania? KNF monitoruje przepâyw informacji i większe transakcje zawierane na
12

D.Tokarz, Manipulacja do trybunaâu, Puls Biznesu z
22.02.2011.
13 M. Graniszewska, Gieâdowi krętacze mogĊ spaý spokojnie,
Puls Biznesu z 13.04.2011.
14 Patrz W. WĊsowski, Uwikâani w opcje walutowe, PrzeglĊd
Corporate Governance nr 1/2009.
2 (26) 2011 x PRZEGLðD CORPORATE GOVERNANCE

40

ANALIZY
ManipulacjeȱgieÙdowe:ȱodȱfaÙszywychȱinformacjiȱdoȱnaduČy°ȱiȱprzest¿pstw

gieâdzie. Pomocne sĊ w takich przypadkach
inteligentne systemy informatyczne, sygnalizujĊce pojawienie się w obrocie transakcji odbiegajĊcych od normy. W przypadku podejrzeľ,
komisja uruchamia procedury sprawdzajĊce.
Identyfikuje strony podejrzanych transakcji,
osoby, które odniosây korzyœci w niejasnych
okolicznoœciach, jak równieů osoby, które miaây dostęp do informacji poufnych.
Transakcje na rynku gieâdowym zawsze
pozostawiajĊ œlad w postaci rozliczenia transakcji. Skomplikowane moůe byý odkrycie powiĊzaľ. Jeœli sĊ jednak wystarczajĊce powody,
KNF zawiadamia prokuraturę o uzasadnionym
podejrzeniu popeânienia przestępstwa. Wykrycie przestępstw polegajĊcych na wykorzystywaniu poufnych informacji jest bardzo trudne i
pracochâonne. Wymaga drobiazgowej analizy
rachunków i rozliczeľ gieâdowych. Trudno jest
zgromadziý wystarczajĊcy materiaâ dowodowy,
więc większoœý spraw ma charakter poszlakowy.
WaůnĊ dla rynku rolę odgrywa dziaâalnoœý
edukacyjna KNF, realizowana poprzez seminaria szkoleniowe, publikowanie na stronie internetowej analiz i raportów, czy dziaâalnoœý w
postaci ostrzeůeľ publicznych. Warto odnotowaý, ůe UrzĊd KNF wydaâ w tym roku waůny
dokument pn. „Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitaâowego”, będĊcy zbiorem
postulatów i wytycznych, których realizacja
przyczyni się do zwiększenia przejrzystoœci
dziaâaľ na rynku, a w konsekwencji do umocnienia zaufania inwestorów i bezpieczeľstwa
ich inwestycji.
NastępnĊ liniĊ obrony przed manipulacjami
sĊ dokumenty dobrych praktyk spóâek gieâdowych. Waůnym celem zawartych w nich
postanowieľ jest propagowanie okreœlonego
modelu âadu korporacyjnego oraz podnoszenie
standardów postępowania spóâek – co sprzyja
większej przejrzystoœci informacyjnej, zapewnia lepszĊ jakoœý w komunikowaniu się z inwe-

storami oraz wzmacnia prawa akcjonariuszy.
Nawoâywanie do zachowaľ etycznych to jedna
strona tych zasad, drugĊ jest definiowanie tego,
co nieetyczne, gdyů graczom gieâdowym niektóre operacje sâabo się kojarzĊ z przestępstwem.
WaůnĊ liniĊ obrony przed manipulacjami
gieâdowymi sĊ media. Dziennikarze, podobnie
jak analitycy, ůyjĊ z komentowania tego co się
zdarzyâo, zdarza i moůe zdarzyý. Z uwagi na
ochronę dobrego imienia, nawet w sytuacji
uprawdopodobnionego naduůycia, publikacje
mogĊ zawieraý tylko okreœlenia sugerujĊce
ostroůnoœý czy dystans wobec niektórych danych raportów czy sprawozdaľ. Nie mogĊ zaœ
zawieraý ostrzeůeľ czy teů formuâowanego
wprost braku wiary w powodzenie spóâki.
Oszustem wg doktryny prawnej jest tylko
ten, kto zostaâ skazany prawomocnym wyrokiem. WypowiadajĊcy się publicznie na temat
oszustw mogĊ byý skutecznie do tego zniechęcani perspektywĊ procesu sĊdowego. Nie
przypadkiem więc np. w Wielkiej Brytanii
dziennikarze uůywajĊ specjalnych eufemizmów
w celu ostrzeůenia potencjalnych inwestorów:
„rachunkowoœý spóâki prowadzona jest tak,
jakby miaâa dziaâaý wiecznie”, „akcje tej spóâki
to nie papiery dla wdów i sierot”, „trudno
przegoniý firmę w wydawaniu pieniędzy”. Jest
to reakcja na rygorystycznie przestrzegane
przepisy o ochronie dobrego imienia.
Rola mediów w rozpowszechnianiu informacji o naduůyciach roœnie. Dziennikarze kontaktujĊcy się z wieloma osobami – przedstawicielami spóâek, pracownikami nadzoru, itp. –
nawet na podstawie strzępów informacji mogĊ
wyrobiý sobie zdanie o kondycji jednostki.
Jeůeli jest ŭle, to na pewno stworzĊ atrakcyjny
materiaâ, bo na takie jest największy popyt w
czasach gdy sensacyjnoœý wiadomoœci decyduje
o nakâadach tytuâów prasowych. Zwâaszcza
jeœli taka wiadomoœý dotyczy wielkich firm,
czoâowych audytorów i duůych kwot.
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Media mogĊ jednak czasami dziaâaý na
szkodę inwestorów – np. bezkrytycznie lansujĊc osobników w rodzaju Madoffa czy Stanforda. W takich przypadkach media ponoszĊ
częœý odpowiedzialnoœci za zaufanie, jakim
klienci obdarzyli hochsztaplerów15.

Odpowiedzialnoœý karna
Penalizowanie okreœlonych zachowaľ przyczynia się do zapewnienia sprawnego i uczciwego
funkcjonowania publicznego obrotu. Dlatego
jest przedmiotem zainteresowania organów
ustawodawczych w krajach o rozwiniętych
rynkach finansowych. Tak jest i w Polsce,
gdzie penalizacja zachowaľ, które godzĊ w
interes uczestników rynku okreœlona zostaâa w
Kodeksie karnym16 i w ustawie o publicznym
obrocie papierami wartoœciowymi17.

15 W. Roszkowski, Zaufanie sztucznie kreowane, Rzeczpospolita z 29.06.2009.
16 Art. 311. Kto, w dokumentacji zwiĊzanej z obrotem
papierami wartoœciowymi, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majĊtkowym oferenta, majĊce istotne znaczenie dla nabycia,
zbycia papierów wartoœciowych, podwyůszenia albo
obniůenia wkâadu, podlega karze pozbawienia wolnoœci
do lat 3.
17 Art. 174. 1. Kto, będĊc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie lub inne informacje zwiĊzane z
wprowadzaniem papierów wartoœciowych do publicznego obrotu lub informacje, o których mowa w art. 81 ust.
1, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, w
istotny sposób wpâywajĊce na treœý informacji, podlega
karze pozbawienia wolnoœci od 6 miesięcy do 5 lat i
grzywny do 5.000.000 zâ.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu
okreœlonego w ust. 1, dziaâajĊc w imieniu lub w interesie
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajĊcej osobowoœci prawnej.
Art. 175. Kto, będĊc obowiĊzany do zachowania tajemnicy zawodowej, ujawnia lub wykorzystuje w obrocie
papierami wartoœciowymi informacje stanowiĊce tajemnicę zawodowĊ, podlega karze pozbawienia wolnoœci do
lat 3 i grzywny do 1.000.000 zâ.
Art. 176. 1. Kto w obrocie papierami wartoœciowymi
ujawnia informację poufnĊ, podlega karze pozbawienia
wolnoœci do lat 3 i grzywny do 1.000.000 zâ.

Przepisom o manipulacji sĊd zarzuciâ nieprecyzyjnoœý i nieokreœlonoœý. SĊd uwaůa, ůe
KNF nie okreœliâa co to sĊ „przyjęte praktyki
rynkowe”, zaœ brak takiej definicji „uniemoůliwia w sposób pewny i jednoznaczny dokonanie rekonstrukcji normy prawno karnej”. Zdaniem KNF, wspomaganie obrotu na danym
instrumencie przez animatora rynku jest dziaâaniem uprawnionym, natomiast dziaâania
wyâĊcznie w celu odniesienia indywidualnych korzyœci przez inwestora nie moůna
uznaý za przyjętĊ praktykę wyâĊczajĊcĊ
odpowiedzialnoœý. W konkretnej sprawie sĊd
nie byâ w stanie rozstrzygnĊý czy skâadajĊcy w
krótkim czasie kilka tysięcy zleceľ kupna i
sprzedaůy akcji manipulowaâ kursem akcji. W
efekcie Trybunaâ Konstytucyjny ma rozstrzygnĊý czy przepis zostaâ sformuâowany w sposób wystarczajĊco precyzyjny.
Częœý naruszeľ prawa na rynku finansowym uznana zostaâa za delikty administracyjne.
W takich przypadkach KNF moůe nakâadaý
kary pienięůne, czy zawieszaý lub odbieraý
licencje. Prawo administracyjne jest szybsze i
przeniesienie do niego częœci spraw dotyczĊcych manipulacji gieâdowych daâoby zapewne
lepsze efekty. W praktyce kary nakâadane sĊ na
spóâkę, zamiast na odpowiedzialnych np.za
nieprzestrzeganie obowiĊzków informacyjnych
czâonków zarzĊdu. Akcjonariusz jest więc poszkodowany podwójnie: cenĊ akcji i dywidendĊ.
Dla porzĊdku dodajmy, ůe manipulacje
gieâdowe nie sĊ jedynymi rodzajami przestępstw gieâdowych. Do nich naleůy takůe
2. Kto w obrocie papierami wartoœciowymi wykorzystuje informację poufnĊ, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 6 miesięcy do lat 5 i grzywny do 5.000.000 zâ.
Art. 177. 1. Kto sam lub w porozumieniu powoduje
sztuczne podwyůszenie lub obniůenie ceny papierów
wartoœciowych, podlega karze pozbawienia wolnoœci do
lat 3 i grzywny do 5.000.000 zâ.
2. Kto wchodzi w porozumienie majĊce na celu sztuczne
podwyůszanie lub obniůanie ceny papierów wartoœciowych, podlega karze grzywny do 5.000.000 zâ.
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m.in. prowadzenie dziaâalnoœci maklerskiej bez
zgody KNF i nie powiadamianie o przekroczeniu przez inwestora kolejnych progów koncentracji.
*

*

*

W przypadku manipulacji gieâdowych nieuchronnoœý kary jest – jak się wydaje –
waůniejsza niů jej wysokoœý. Dotkliwe dla
delikwenta jest juů samo przekazanie komunikatu, ůe pójœcie na skróty nie popâaca i w ostatecznym rachunku zawsze się traci reputację,
dostęp do niektórych zawodów, czy teů moůliwoœci biznesowe – z osobĊ nieuczciwĊ nikt
nie będzie bowiem zawieraâ umów.
Waůnym dla opinii publicznej jest przekazanie informacji, ůe manipulant pozbawiony
zostaâ owoców przestępstwa, a groůĊca mu
kara nie pozwoli mu na poczucie bezkarnoœci.
Trzeba jednak zdawaý sobie sprawę z tego, ůe
mogĊ istnieý przypadki manipulacji, które nigdy nie zostanĊ ujawnione. Odpowiednio wyedukowana i zmotywowana osoba uczestniczĊca
w tym procederze moůe umiejętnie zatrzeý

œlady. Trudno się z tym pogodziý, niemniej
naleůy zauwaůyý, ůe sprawców szeregu cięůkich
przestępstw kryminalnych takůe nigdy nie wykryto...
Niektórzy manipulatorzy gieâdowi usprawiedliwiajĊ się przywoâujĊc zasadę prawa
rzymskiego caveat emptor (niech kupujĊcy się
strzeůe) lub zasadę „większego gâupca”, która
gâosi, ůe cena dowolnego towaru moůe rosnĊý
w nieskoľczonoœý, dopóki nie znajdzie się ktoœ
gotów zapâaciý za ten towar jeszcze więcej.
Rynek jednak moůe rozwijaý się tylko wtedy, gdy jego uczestnicy wierzĊ, ůe obowiĊzujĊ na nim i sĊ przestrzegane uczciwe,
sprawiedliwe zasady, a regulacje nie sĊ
uâomne. Wtedy mechanizm rynkowy dziaâa
prawidâowo.

Autor jest biegâym rewidentem, publicystĊ, autorem
ksiĊůki „Kreatywna rachunkowoœý”.
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