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Regulacja funduszy hedge - czy stanie się przeszkodą dla innowacji finansowych? 

 

Wstęp 

 

Wykład analizuje problem regulacji prawnych dotyczących rynku finansowego w świetle 

najnowszych przepisów dotyczących alternatywnych funduszy inwestycyjnych wprowadzanych na 

poziomie Unii Europejskiej. Analiza skupia się na tematyce funduszy hedge będących jednym z kilku 

rodzajów funduszy alternatywnych. Wykład ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy 

restrykcyjne regulacje prawne wprowadzane w dobie pokryzysowej są dobrym rozwiązaniem dla 

coraz bardziej rozwiniętego rynku finansowego oraz czy mogą zaważyć na jego innowacyjności. 

Odpowiednie uregulowania niewątpliwie wpływają pozytywnie na działanie rynku. Bezpieczeństwo 

obrotu zachęca inwestorów do zaangażowania przyczyniając się tym samym do zwiększenia 

płynności i efektywności rynków finansowych. Ostatni kryzys finansowy, który wybuchł w 2007 roku, 

jak każdy wcześniejszy kryzys, przyniósł nowe modyfikacje w zakresie uregulowań prawnych. 

Intencje regulatorów są w pewnym sensie zrozumiałe, gdyż większa kontrola i klarowne zasady bez 

wątpienia podnoszą poziom bezpieczeństwa na rynkach. Z drugiej strony wprowadzanie zbyt 

rygorystycznych i szczegółowych przepisów prawnych może ograniczać działanie mechanizmów 

rynkowych, które w niektórych sytuacjach lepiej poradziłyby sobie same. W swojej analizie posłużę 

się założeniami metodologicznymi Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, zwłaszcza teorią kosztów 

transakcyjnych, które w zmodyfikowanej formie znalazły swoje zastosowanie w nowoczesnej 

ekonomicznej analizie funkcjonowania rynków finansowych oraz teorii sprawozdawczości 

finansowej. Z powodu ograniczonych ram czasowych zostaną przedstawione tylko wybrane aspekty 

obejmujące ład korporacyjny funduszy hedgingowych, ich innowacyjne strategie inwestycyjne oraz 

problem ochrony inwestorów. 

  



I. Wprowadzenie do tematyki funduszy hedgingowych 

Za przedmiot moich badań wybrałam fundusze hedge z racji tego, że do tej pory nie były objęte 

bezpośrednio żadnymi regulacjami prawnymi na poziomie ponadnarodowym. Poszczególne 

jurysdykcje przyjmowały własne mniej lub bardziej restrykcyjne zasady i określały stopień swobody 

ich działania. Inaczej wygląda sytuacja w sektorze bankowym, który od dawna objęty jest 

restrykcyjnym reżimem prawnym zmieniającym się na przestrzeni lat. Tuż po „wielkim kryzysie” 1929 

r. regulator amerykański uchwalił Glass-Steagal Act 1933, który oddzielał bankowość komercyjną od 

inwestycyjnej. Ustawa przetrwała wiele lat podlegając kolejnym modyfikacjom i służąc za przykład 

innym  regulatorom. Intensywne działania regulacyjne miały jednocześnie miejsce na poziomie 

ponadnarodowym, skutkując wprowadzaniem kolejnych ograniczeń sektora bankowego jak 

chociażby niedawno przyjęte wymogi kapitałowe Basel III.  

 

Nie ma jednej przyjętej definicji funduszu hedge, który jest bardziej pojęciem funkcjonującym w 

praktyce rynku finansowego. Na potrzeby tej pracy przyjmuję ogólną definicję funduszy hedge 

bazującą na ich cechach charakterystycznych. Funduszami hedge są zatem przedsiębiorstwa 

zbiorowego inwestowania o charakterze alternatywnym oferowane głównie na rynku prywatnym, i 

których profesjonalni zarządzający, wykorzystując swe umiejętności oraz różnorodne narzędzia i 

techniki inwestycyjne, jak krótką sprzedaż czy arbitraż, budują strategie inwestycyjne mające na celu 

osiągnięcie nieograniczonych stóp zwrotu dla inwestorów, za co są wynagradzani w zależności od ich 

wielkości. Fundusze hedge należą do szerszej grupy funduszy alternatywnych, które charakteryzują 

się niską przejrzystością funkcjonowania i wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Dlatego są one 

skierowane do wąskiej grupy inwestorów, którzy są skłonni takie ryzyko podejmować. Do grupy tej 

należą przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni oraz zamożni inwestorzy indywidualni. Cechą 

szczególną funduszy hedge jest bezpośrednie zaangażowanie własnych środków przez 

zarządzających tymi funduszami. Innowacyjność funduszy hedge przejawia się w stosowaniu 

kompleksowych strategii inwestycyjnych o wysokim stopniu złożoności. 

 

Fundusze hedge są różnie oceniane przez obserwatorów rynku finansowego. Część obserwatorów 

podkreśla ich pozytywną rolę w ekonomii oraz w funkcjonowaniu rynku. Uważa się je za mechanizm 

rynkowej efektywności, który zapewnia większą dywersyfikację i płynność z jednej strony, a z drugiej 

zmniejsza niestabilność rynków. Dla państw, które prowadzą przyjazną funduszom hedge politykę, 

stanowią one ważne źródło przychodu dla skarbu państwa poprzez wpływy podatkowe. W 2008 r. 

stanowiły one w całej Europie około 3.7 bilionów euro. Inni uważają je za źródło manipulacji 



rynkowej, działanie wyłącznie w celach spekulacyjnych  i potencjalne ryzyko systemowe. Niektórzy 

widzą w funduszach hedge przyszłość, jeśli chodzi o bardziej efektywne zasady ładu korporacyjnego.    

Fundusze hedgingowe przyjmują różne formy prawne w zależności od jurysdykcji, w której 

zamierzają podjąć swoją działalność. Poszczególne państwa odrębnie ustalały ramy, w jakich 

fundusze miały swobodę działania. Przed kryzysem finansowym fundusze hedge były wyłączone 

spod jakichkolwiek regulacji bezpośrednich na poziomie międzynarodowym. Pośrednio były 

natomiast regulowane np. przez przepisy unijne dotyczące zarządzania, wykorzystywania informacji 

poufnych czy przeciwdziałania przestępstwom i manipulacjom rynkowym. Nie pozostawały jednak 

poza centrum zainteresowania regulatorów, a ostatni kryzys stał się dogodną sytuacją, aby działania 

funduszy hedge jak i całego sektora funduszy alternatywnych poddać ścisłemu nadzorowi. 

 

II. Rola funduszy hedge w czasie kryzysu 

 

Fundusze hedge oskarża się, że ich działania stanowiły jedną z przyczyn wybuchu ostatniego kryzysu 

finansowego lat 2008 – 2009. Tak naprawdę ich rola pozostaje niejasna i nie ma żadnych dowodów 

przemawiających za tym, że miały one swój udział w kryzysie. Podczas ostatniego kryzysu 

finansowego nie miały miejsca żadne spektakularne bankructwa czy upadki funduszy alternatywnych 

w przeciwieństwie do restryktywnie regulowanej branży bankowej (Bear Stearns, Lehman Brothers, 

AIG), która stała na skraju przepaści i musiała otrzymywać pomoc państwową. Podczas gdy rynki 

akcji traciły 42% na wartości, strata funduszy hedge wynosiła ok. 19 %. Szkoda dla całego rynku była 

niewielka i nie stała się źródłem systemowej niestabilności (przykład: upadek funduszu Amaranth). 

Co więcej po słynnym upadku funduszu Long Term Capital w 1998 r. większość banków 

pośredniczących żądała pełnego zabezpieczenia transakcji przeprowadzanych przez fundusze hedge. 

W związku z tym zakres, w jakim te ostatnie korzystały z dźwigni finansowej, był mniejszy niż w 

przypadku banków. Poza tym fundusze hedge uzyskały o wiele wyższe stopy zwrotu niż inne 

restrykcyjnie regulowane instytucje finansowe. Nie wydaje się uzasadnione twierdzenie jakoby 

fundusze hedge mogły wywołać kolejne kryzysy na rynkach finansowych. Przede wszystkim 

zarządzają one tylko niewielką częścią aktywów w porównaniu do banków. W ostatnich latach ich 

udział stanowił ok. 7 % aktywów netto funduszy tradycyjnych. 

 

III. Nowe uregulowania a działalność funduszy hedge  

 

Nowe uregulowania wprowadzane na poziomie Unii Europejskiej harmonizują i zaostrzają 

wymagania dla zarządzających alternatywnymi funduszami alternatywnymi. Należy podkreślić, że 



wprowadzono w tym względzie dualizm oddzielając część dotyczącą aktywów funduszy od 

podmiotów, które tymi aktywami zarządzają. Wydaje się, że nowy reżim prawny jest głównie 

wynikiem działania z pobudek politycznych niż z dogłębnego zrozumienia niedoskonałości 

dotychczasowego systemu. Z powodu ograniczeń czasowych chciałabym skupić się tylko na 

wybranych aspektach funkcjonowania funduszy hedge oraz wpływu nowych uregulowań na ich 

działania. 

 

IV. Unikalna struktura corporate governance funduszy hedge 

 

Struktura ładu korporacyjnego przyjęta w funduszach hedgingowych różni się od tych, które 

funkcjonują w regulowanych firmach inwestycyjnych czy przedsiębiorstwach publicznych ogólnie. 

Szczególne rozwiązania zaadaptowane przez fundusze hedge są wyrażone częściowo w teorii 

kosztów transakcyjnych przedsiębiorstwa, które mówią o przystosowaniu struktur ładu 

korporacyjnego do specyfiki dokonywanych transakcji w celu zredukowania kosztów transakcyjnych 

oraz poprawy wyników – w przypadku funduszy hedge są to przewidywane stopy zwrotu. Głównym 

źródłem kosztów transakcyjnych w przypadku funduszy hedge są ich zarządzający, którzy mogą 

podejmować nieodpowiednie ryzyko, czy niewłaściwie zarządzać majątkiem inwestorów. Struktura 

organizacyjna oraz relacje umowne mają za zadanie redukować ten rodzaj kosztów agencyjnych 

poprzez tworzenie zachęt.  

 

Fundusze hedgingowe w przeciwieństwie do innych przedsiębiorstw nie posiadają typowej struktury 

korporacyjnej. Zarządzanie funduszami hedge odbywa się w płaskiej strukturze organizacyjnej bez 

nadzoru zewnętrznego czy zaangażowania osób innych niż zarządzający. Mimo to zastosowane 

mechanizmy pozwalają rozwiązać problemy kosztów agencyjnych w sposób, który zapewnia 

inwestorom zyski z inwestycji. W funduszach hedge brak jest typowego rozdziału własności i 

zarządzania, a sami zarządzający posiadają często znaczące udziały w funduszach, którymi 

zarządzają. Wynagrodzenie menedżerów (w dalszej części będę ten termin stosowała wymiennie z 

terminem zarządzający) składa się ze stałego wynagrodzenia niezależnego od wyników, które jest 

relatywnie niskie w porównaniu do drugiego składnika, jakim są opłaty pobierane od 

wypracowanych zysków. 

 

Płaska struktura ładu korporacyjnego jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby funduszy hedge, które 

dzięki temu mogą wprowadzać innowacje w swoich strategiach i odnosić dzięki temu sukcesy. 

Innowacje, którymi zajmuję się w punkcie następnym, mają swoje źródło w odkrywaniu nowej 



wiedzy, która może być skumulowana wewnątrz firmy lub pozyskiwana ze środowiska zewnętrznego, 

a jej odkrywaniu sprzyja zdecentralizowana i elastyczna struktura organizacyjna. Zostało to 

udowodnione w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, które wykazywały działania bardziej 

innowacyjne, jeśli ich struktura była bardziej zdecentralizowana. Elastyczna forma ładu 

korporacyjnego pozwala funduszom hedge szybko adaptować swoje strategie inwestycyjne i inne 

aspekty działalności do zmieniających się warunków rynkowych. Narzędzia ładu korporacyjnego, 

takie jak opłaty za wyniki, zwiększają zachęty oraz własne zaangażowanie finansowe menedżerów, 

sprzyjając tym samym działaniom innowacyjnym. Natomiast większa zgodność interesów 

inwestorów i zarządzających redukuje koszty transakcyjne związane z delegacją decyzji 

inwestycyjnych do zarządzających portfelami.  

 

V. Innowacyjność funduszy hedge 

 

Innowacje finansowe pozwalają na redukowanie ryzyka inwestycyjnego oraz ograniczanie kosztów 

transakcyjnych związanych z inwestowaniem. Fundusze hedgingowe rozwijają tę innowacyjność 

poprzez angażowanie nowoczesnych i złożonych strategii inwestycyjnych zmniejszając tym samym 

ryzyko rynkowe dla swoich inwestorów. Regulacje prawne mogą przyczyniać się do rozwoju tej 

innowacyjności poprzez nieograniczanie działań podejmowanych przez fundusze hedge. 

 

Nadrzędnym celem systemu finansowego jest alokacja zasobów ekonomicznych w czasie i 

przestrzeni, w niepewnym środowisku w taki sposób, aby optymalnie dopasować oferty inwestorów 

poszukujących zwrotów z zainwestowanego kapitału z ofertami firm poszukujących tego kapitału. 

Innowacje zwiększają wachlarz potencjalnych możliwości inwestycyjnych i dzięki temu lepiej 

zaspokajają potrzeby inwestorów oraz polepszają wartość informacji o potencjalnych ryzykach czy 

przewidywanych stopach zwrotu. Tym samym więcej działań inwestycyjnych może zostać podjętych, 

ponieważ innowacje ograniczają koszty transakcyjne. 

 

Z drugiej strony korzyści związane z inwestowaniem w fundusze hedge wiążą się z kosztami oraz 

ryzykiem specyficznym dla tej grupy pośredników inwestycyjnych. Po pierwsze koszty transakcyjne 

funduszy hedge obejmują, w przeciwieństwie do depozytów bankowych czy udziałów w funduszach 

tradycyjnych, relatywnie wysoką opłatę za zarządzanie oraz ograniczone możliwości wyjścia z 

inwestycji. Poza tym, w przeciwieństwie do tradycyjnych akcji i obligacji, których dystrybucja 

przyjmuje rozkład normalny, zyski z funduszy hedge są bardziej asymetryczne.   

 



Mimo to, biorąc pod uwagę rezultat końcowy, fundusze hedge wykazują mniejsze ryzyko niż ogólnie 

rynek kapitałowy. Fundusze hedgingowe wprowadzają innowacje wykorzystując do tego celu szeroki 

wachlarz instrumentów finansowych oraz metody inżynierii finansowej. Mimo że odbywa się to 

kosztem zwiększonych kosztów transakcyjnych, które zostały przedstawione wyżej, to rezultat 

końcowy prowadzi do zmniejszenia ryzyka rynkowego oraz specyficznych ryzyk systemowych, 

pozwalając ostatecznie na optymalne zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego i osiąganie zysków 

niezależnie od zachowania rynku. Jest to opinia powszechnie przyjmowana w literaturze finansowej. 

Wiele analiz potwierdza, że fundusze hedge wykazują wyższe stopy zwrotu dostosowane do ryzyka 

(alpha) w porównaniu do tradycyjnych inwestycji długoterminowych. Jednym źródłem zwrotów 

alpha są umiejętności zarządzających, innym specyficzne ryzyko, które fundusze podejmują poprzez 

wprowadzanie innowacyjnych strategii. Te z kolei są możliwe w dużej mierze dzięki reżimowi 

prawnemu, który zapewnia zachęty dla inwestorów, aby takie ryzyko podejmować. Dlatego 

wykluczenie funduszy spod restrykcyjnych uregulowań i ich działanie regulowane tylko 

wewnętrznym ładem korporacyjnym prowadzi do osiągania lepszych wyników. Wynika stąd, że 

odpowiednie regulacje są źródłem zwrotów alpha funduszy hedgingowych. 

 

Fundusze hedge muszą wprowadzać innowacje do swoich strategii ze względu na ciągle zmieniające 

się otoczenie ekonomiczne. Dlatego innowacyjność finansowa stanowi odpowiedź na zmiany w 

poziomach cen, stopy procentowe czy kursy wymiany walut. Pozwala na unikanie ryzyka 

wynikającego z takich zmian. 

 

VI. Ochrona inwestorów 

 

Jednym z nadrzędnych celów, jakie przyświecają regulatorom, jest ochrona inwestorów. Mają być 

oni zabezpieczeni przed możliwością poniesienia strat wynikających z nadużycia czy zachowań 

oportunistycznych zarządzających funduszami czy ogólnie innych uczestników rynku. Reżim 

nakazujący ujawnianie informacji ma pozwolić inwestorom na dokonywanie świadomych decyzji 

inwestycyjnych opartych na kompletnych, dokładnych i terminowych danych udostępnianych przez 

zarządzających funduszami hedge. Tym samym podniesione zostaje zaufanie inwestorów do rynku, 

którzy chętniej podejmują na nim jakiekolwiek działania i przyczyniają się do jego rozwoju. Z punktu 

widzenia ekonomii finansowej nadrzędnym celem ochrony inwestorów jest maksymalizacja stóp 

zwrotu dostosowanych do ryzyka. Dzięki uzyskanym informacjom inwestorzy są w stanie 

zminimalizować straty poprzez podjęcie właściwych decyzji dotyczących potencjalnych ryzyk. 

 



Nowa dyrektywa dotycząca zarządzających funduszami alternatywnymi wprowadza szereg 

wymogów odnośnie przejrzystości oraz ujawniania informacji. Przede wszystkim podmioty objęte 

dyrektywą będą podlegały obowiązkowi rejestracji, z czym wiąże się dalej szereg obowiązków 

informacyjnych. Obejmują one roczne zaudytowane sprawozdania, które są udostępnianie 

nadzorcom oraz na żądanie inwestorów. Poza tym zarządzający funduszami muszą regularnie 

zgłaszać nadzorcom informacje o głównych rynkach, na których działają, zaangażowanych 

instrumentach, udziale aktywów płynnych i niepłynnych, profilu ryzyka oraz wynikach 

przeprowadzonych stress test. Inwestorzy mają z kolei prawo do wszelkich informacji, zanim 

podejmą jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, oraz do regularnych sprawozdań.  

 

Fundusze hedge są znane ze swojej mało przejrzystej struktury, gdyż do tej pory były one zwolnione 

z obowiązków informacyjnych. Zarządzający korzystając z tego wyłączenia nie ujawniali 

podejmowanych przez siebie strategii inwestycyjnych, dlatego regulatorzy rynków zdecydowali się 

na wprowadzenie nadzoru i restrykcyjnych wymogów. Jakkolwiek obawa o bezpieczeństwo 

inwestorów jest zrozumiała, w przypadku funduszy hedge nie znajduje ona uzasadnienia. Pierwszym 

argumentem przemawiającym za takim twierdzeniem jest grupa inwestorów, do których kierowana 

jest oferta funduszy hedge. Nie są one dostępne dla drobnych inwestorów, których ochrona stanowi 

główny przedmiot obaw. Natomiast zamożni inwestorzy nie muszą inwestować w fundusze hedge 

nota bene zdając sobie sprawę ze związanego z tym ryzyka. Nie zostało udowodnione, że straty 

funduszy hedge powodują jakiekolwiek koszty społeczne. Model biznesowy funduszy hedge opiera 

się na umiejętnościach zarządzających w zdobywaniu nowej i unikalnej wiedzy o przyszłych cenach 

instrumentów finansowych oraz wypracowywaniu strategii, które najlepiej tą wiedzę wykorzystują. 

Taki model może odnieść sukces tylko wtedy, gdy strategie inwestycyjne są unikalne i 

nieudostępnianie ogółowi, aby nie mogły zostać skopiowane, a konkurencja na rynku funduszy 

hedge jest coraz większa. Pojawia się coraz więcej podmiotów, które mogą stanowić substytuty dla 

funduszy hedge, jak np. fundusze tradycyjne stosujące podobne do nich praktyki  

 

W realnym świecie występują pewne niedoskonałości, jak asymetria informacji, potencjalne konflikty 

interesów oraz zróżnicowane możliwości inwestorów. Nie wszyscy posiadają takie same informacje, 

a te, które posiadają, nie wszyscy ocenią jednakowo. Można przypuszczać, że oferujący określone 

produkty informacyjne posiadają większą wiedzę na ich temat niż nabywcy oraz że nie wszystkie 

informacje są przez nich udostępniane. Nawet gdyby chcieli udostępniać w pełni posiadane 

informacje, często byłoby trudno zrobić to w sposób dokładny i wiarygodny. Na pewno ze złożoności 

tych problemów lepiej zdają sobie sprawę zamożni inwestorzy mający duże doświadczenie na rynku. 



Natomiast drobni inwestorzy indywidualni nie są świadomi wszystkich zagrożeń i problemów 

związanych z inwestowaniem na rynku. Dlatego rozwiązaniem są pośrednicy inwestycyjni, którzy 

reprezentują interesy inwestorów oraz zapewniają profesjonalne doradztwo, ponieważ posiadają 

większą wiedzę. Jednakże instytucja pośredników również nie eliminuje wszystkich niedoskonałości 

rynku. Nadal mamy do czynienia z asymetrią informacji, zróżnicowaniem możliwości inwestorów, czy 

innymi dodatkowymi problemami, jak chociażby działanie na własny interes niż w długofalowym 

interesie klienta.  

 

Regulatorzy zostali więc pozostawieni z problemem minimalizowania rynkowych niedoskonałości. 

Każda interwencja regulacyjna niesie za sobą konkretne koszty związane z wprowadzeniem czy 

dostosowaniem do nowych przepisów, potencjalne ryzyko zahamowania rozwoju w związku z 

nowymi barierami czy zakazami, oraz odchylenie w zakresie ekonomicznych zachęt. Dlatego należy 

znaleźć odpowiedni balans pomiędzy regulacjami chroniącymi inwestorów a kosztami, które mogą z 

takich działań wynikać.   

 

Nowe uregulowania nie zmieniają grupy docelowej, której oferowane są usługi funduszy hedge. 

Nadal jest to grupa zamożnych inwestorów profesjonalnych. Rejestracja funduszy, czy obowiązki 

informacyjne nie zapewnią całkowitej ochrony przeciwko oszustwom i manipulacjom. Nawet jeśli 

przyjmiemy, że zagrożenie zostanie zminimalizowane to koszty rejestracji i dostosowania wydają się 

być znacząco większe niż korzyści wynikające z większej ochrony inwestorów, którzy będąc 

inwestorami profesjonalnymi są świadomi zagrożeń oraz mogą sobie poradzić w sytuacjach 

kryzysowych. Koszty związane ze zwiększona regulacją obejmują koszty wprowadzenia przepisów, 

czy koszty dostosowawcze dla funduszy hedge, które zostaną przerzucone na inwestorów 

zmniejszając tym samym ich zyski. Nie ma żadnych udowodnionych argumentów, że straty 

poniesione przez profesjonalnych klientów funduszy hedge pociągają za sobą jakieś znaczące koszty 

społeczne. Nie wydaje się, że takie straty są w stanie zmniejszyć zaufanie do rynków finansowych lub 

spowodować zagrożenia systemowe, które byłyby niebezpieczne dla innych instytucji finansowych. 

Natomiast podniesienie kosztów dla inwestorów, na pewno nie zwiększy popytu na inwestowanie w 

fundusze hedge. Co więcej może spowodować exodus funduszy hedge na szeroką skalę, które będą 

szukały bardziej przyjaznych jurysdykcji poza obszarem Unii Europejskiej, np. w Azji.       

 

Strategie inwestycyjne funduszy zapewniają lepsze możliwości dywersyfikacji oraz pozwalają na 

uzyskiwanie stóp zwrotu dostosowanych do ryzyka rynkowego. Na przykład w czasie załamania 

rynkowego w latach 2000 – 2002 wyniki funduszy hedge były o wiele lepsze niż funduszy 



tradycyjnych. Dzięki temu inwestorzy mogą uniknąć lub zredukować ryzyko znaczących strat. 

Innowacyjność funduszy hedge w rezultacie chroni majątek inwestorów podczas zawirowań na 

rynkach finansowych. Ponieważ innowacyjne strategie pozwalające na dywersyfikację portfela 

zabezpieczają przed ryzykiem rynkowym, fundusze hedge tak naprawdę spełniają ten sam cel, który 

przyświeca regulacjom chroniącym inwestorów. Fundusze hedge zazwyczaj regularnie raportują 

swoim inwestorom ważniejsze informacje. Ankieta przeprowadzona przez PwC pokazała, że 89% 

ankietowanych funduszy hedge co najmniej raz w miesiącu przedstawia dane inwestorom. Poza tym 

strony trzecie takie jak brokerzy czy banki powiernicze mają bezpośredni dostęp do pozycji 

inwestycyjnych funduszu i są w stanie zweryfikować informacje dotyczące faktycznych stóp zwrotu. 

Ponadto konkurencja na rynku jest coraz większa i fundusze podejmują działania przyciągające 

kapitał inwestorski. Ponieważ inwestorzy wymagają coraz większej liczby informacji, fundusze starają 

się zaspokoić ich wymagania, poprzez ujawnianie danych dotyczących typu inwestycji, procedur 

zarządzania ryzykiem czy innych swoich działań. Ujawnianie informacji weszło w kanon polityki 

dobrych praktyk i jest powszechnie rekomendowane. Cały sektor w ostatnich latach stał się bardziej 

zinstytucjonalizowany , konkurencja o kapitał wzrosła, w związku z czym fundusze hedge są bardziej 

skłonne do ujawniania informacji, aby uniknąć odpowiedzialności oraz spełnić wymagania 

inwestorów. Praktyka ta stała się szczególnie istotna po skandalu z udziałem Madoffa, w wyniku 

którego inwestorzy stracili znaczne aktywa.  

 

VII. Podsumowanie 

 

Podsumowując nie ma żadnych silnych podstaw, które uzasadniałyby wprowadzenie bardziej 

restrykcyjnych uregulowań prawnych obejmujących sektor funduszy hegingowych. Jeśli reżim 

prawny pozwala instytucjom finansowym na elastyczność w zakresie strategii inwestycyjnych oraz 

zbliża interesy inwestorów z interesami zarządzających funduszami poprzez takie rozwiązania jak 

opłaty za wyniki czy współzaangażowanie finansowe menedżerów, innowacje finansowe, które w 

wyniku tego powstaną, uzupełniają w dużym stopniu ochronę inwestorów. Potwierdzają to wyniki, 

jakie fundusze uzyskiwały na przestrzeni lat, nawet w czasach zawirowań na rynkach finansowych, 

które przewyższały wyniki restrykcyjnie uregulowanego sektora funduszy tradycyjnych. W 

przeciwieństwie do banków czy innych instytucji finansowych sektor funduszy hedge nigdy nie był 

zagrożony upadkiem czy zagrażał stabilizacji na rynkach. Potwierdza to tylko tezę, że restrykcyjne 

obowiązki informacyjne, bezpośredni nadzór finansowy, czy ograniczenia podejmowanego ryzyka nie 

są niezbędne dla ochrony stabilności czy ochrony inwestorów.  Fundusze hedge ujawniają informacje 

wystarczające dla ich inwestorów, aby dokonać świadomych decyzji inwestycyjnych. Analiza 



prawdopodobnych kosztów i korzyści sugeruje, że koszty byłyby większe niż wynikające z takich 

uregulowań korzyści.  

 

 

 


