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Greed as an excessive desire for wealth returned as a popular catchword after the fall of Lehman
Brothers in 2008. Because it was only the beginning of the global financial crisis, the notion of greed
has been present in public discourse since that time. A legitimate question arises to what extent it
could have really contributed to economic instability. But equally important are the questions of
semantics. Of course, the notion of greed has its ancient roots and has been always present in religious writings and philosophical works, but today’s use of this notion requires an analysis. What do
we mean when we say “greed”? What do we want to achieve (pragmatic aspect), and what are the
motives of those writers who include greed into their diagnoses of economic downturns?
The major claim of this article is that greed as an individual desire cannot be a proper explanation of
the crisis. More important factors are the political and social mechanisms, esp. the role of the regulators of the mortgage industry in the US. Sociological analysis of that industry, which triggered the
whole crisis, shows that the crisis was not an example of the excess of the free market and deregulation but rather something created by the politicians. Paradoxically an analysis of the systemic social
and political factors which had led to the crisis allow us to reflect on greed as a notion which is a part
of the so-called culture of excess – characterized, among others, by the process of the “democratization of desires”.
Jacek Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziaã Nauk Spoãecznych, Instytut
Kulturoznawstwa, Zakãad Etyki Gospodarczej, ul. Szamarzewskiego 89a, 60-568 Poznaę, Poland.

WSTČP
Sporo pisano i mówiono o chciwoĤci w zwiĈzku z niedawnym kryzysem
finansowym. ChciwoĤþ miaãaby byþ nawet gãównĈ przyczynĈ upadku Wall
Street, który daã poczĈtek globalnym zawirowaniom na rynkach finansowych. Papieİ Benedykt oraz Dalajlama, filozof Alasdair MacIntyre oraz aktywista konsumencki Ralph Nader, dziennikarze, ekonomiĤci i literaci –
zgodnym chórem potčpiali tč ludzkĈ przywarč, a jednoczeĤnie, nierzadko,
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sam kapitalizm jako podstawowĈ przyczynč jej ujawniania sič. MyĤlč, İe jest
to dobra okazja do zastanowienia sič nad sensem tego sãowa i powodami
jego uİywania w tym kontekĤcie. PodkreĤlč, iİ chodzi mi tutaj o sens tego
wyraİenia oraz uİytek z niego robiony, nie zaĤ o istotč ludzkich pragnieę
i İĈdzy, o których nie da sič zbyt wiele powiedzieþ w oderwaniu od historyczno-kulturowych kontekstów. Nawet badania empiryczne bčdĈ dotyczyãy konkretnej próby i konkretnych pytaę zadanych ludziom i nie dadzĈ nam
esencjalnego wglĈdu w istotč chciwoĤci. MówiĈc o chciwoĤci na przykãad
w kontekĤcie Ĥredniowiecznej kultury, odnosimy sič nie do ludzkich, ponadczasowych przywar, lecz do pewnego dyskursu w znaczeniu M. Foucaulta przejčtym przez studia kulturowe, jako czegoĤ jednoczĈcego jčzyk
i praktykč1.
Nie chciaãbym teİ zmagaþ sič niepotrzebnie ze starym problemem, co
powoduje ludĮmi: pasje i namičtnoĤci czy teİ wzorce i instytucje spoãeczne.
OczywiĤcie kulturoznawca wskaİe na ponadjednostkowe systemy przekonaę, które ukierunkowujĈ indywidualne dziaãania, nawet jeĤli towarzyszĈ
im silne emocje. Moİna jednak zastanawiaþ sič, czy ta ponadjednostkowa
sfera nie zawiera w sobie takich wartoĤci i norm, które nie tylko rozgrzeszajĈ
jednostkč z ulegania „niezdrowym” popčdom (tzn. nieakceptowanym w Ĥwietle wczeĤniejszych, usankcjonowanych przez tradycjč norm), lecz wrčcz zachčcajĈ do przekraczania granic tradycyjnie rozumianej przyzwoitoĤci czy racjonalnoĤci. Przykãadem mogĈ byþ tzw. sporty ekstremalne uprawiane przez
amatorów, do czego zachčtč moİna odnaleĮþ w kulturze masowej i medialnym kulcie ryzyka oraz poszukiwania przygody za wszelkĈ cenč. Byþ moİe
podobny mechanizm funkcjonuje w sferze gospodarczej, na rynkach finansowych. W kulturze danej branİy zdaje sič tkwiþ pewien bodziec czy zachčta do zachowaę, które – po fakcie, gdy znane sĈ juİ wszystkie okolicznoĤci –
uwaİa sič za przejaw tego, co potocznie nazywamy chciwoĤciĈ.
Brady Willett twierdzi, İe to narastajĈca fala dziaãaę nielegalnych i nieracjonalnych decyzji inwestorów oraz zaniedbaę regulatorów doprowadziãa
do kryzysu 2007-2009. Powoãywanie sič na chciwoĤþ byãoby wynikiem ludzkiej skãonnoĤci do „antropomorfizowania ducha kapitalizmu”. Skomplikowane mechanizmy gospodarcze nabierajĈ wówczas cech ludzkich i stajĈ sič
zrozumiaãe2. Niemniej niedomagania tych mechanizmów wciĈİ sĈ wyzwaniem dla nauk spoãecznych, a problem „chciwoĤci” jest raczej zachčtĈ do
dociekaę aniİeli ostatecznĈ diagnozĈ.
________________
1 C. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloęskiego, Kraków 2005, s. 115.
2 B. Willett, Financial Crisis Blaming the Culture of Greed?, „The Market Oracle” 7.04.2009,
http:/www.marketoracle.co.uk [dostčp: 1.01.2014].
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1. ZNACZENIA TERMINU
InteresujĈ mnie – przypomnč – znaczenia sãów odzwierciedlajĈce historyczne uwarunkowania, czyli to, co mamy na myĤli, kwalifikujĈc pewne
zachowania jako przejaw chciwoĤci. Pojčcie chciwoĤci, oczywiĤcie, odnosi
sič do okreĤlonych ludzkich przywar, ale jednoczeĤnie jest usytuowane
w systemie innych pojčþ i jego sens ksztaãtowany jest przez kontekst kulturowy. (Abstrahujč w tym momencie od usytuowania pojčþ w obrčbie praktyki i od problemu uchwytnego efektu ich uİywania, czyli od ich miejsca
w ramach dyskursu – w szczególnoĤci wykluczajĈcego).
A zatem „chciwoĤþ”, wedãug sãownika Witolda Doroszewskiego, to „bycie chciwym, pragnienie, poİĈdanie czego; poİĈdliwoĤþ, ãapczywoĤþ, ãakomstwo, zachãannoĤþ: A po cóİ poİeraþ ogromne kčsy? Toþ to chciwoĤþ
i İarãoctwo”3. „ChciwoĤþ” w jčzyku polskim odnosi sič nie tylko do pragnienia posiadania dóbr materialnych, ale do wszelkiego rodzaju zachãannoĤci, w szczególnoĤci do ãakomstwa i wszelkich jego skutków. Ten niefinansowy wymiar chciwoĤci sprawia, İe w pewnych kontekstach wyraİenie to
moİe mieþ konotacjč nad wyraz pozytywnĈ. „Archanielskie blednĈ twarze,
gdy na sãoęce sič ukaİe chciwoĤþ İycia i zawzičtoĤþ” – pisaã Adam Asnyk.
Jan Lam wspominaã: „Poİeraãem z chciwoĤciĈ, doĤþ rzadkĈ w tym wieku,
opisy podróİy, powiastki i dzieãa traktujĈce o historii narodów”4.
Podobne znaczenie ma sãowo „greed” w jčzyku angielskim. „1. nadmierna konsumpcja lub pragnienie jedzenia; İarãocznoĤþ. 2. nadmierne poİĈdanie, np. bogactwa lub wãadzy”5. Kontekst stoãu jest tutaj nawet bardziej
wyeksponowany. W sumie, w znaczeniu przenoĤnym, moİna byþ chciwym
w stosunku do bardzo wielu poİytecznych rzeczy, takich jak wiedza, uznanie innych ludzi, miãoĤþ. O tym wãaĤnie mówiã Ivan Boesky, sãynny w latach
osiemdziesiĈtych ubiegãego wieku bankier inwestycyjny, w swoim przemówieniu do studentów zarzĈdzania podczas uroczystoĤci absolutoryjnej.
„Moİecie byþ chciwi, a jednak czuþ sič z tym dobrze”6. Problemem byão
jednak to, o jakich przejawach chciwoĤci mógã byã wówczas myĤleþ. Kilka
miesičcy póĮniej zostaã bowiem skazany na trzy lata wičzienia za oszustwa
gieãdowe.
________________
3 Sãownik jčzyka polskiego, t. 1, red. W. Doroszewski, Paęstwowe Wydawnictwo „Wiedza
Powszechna”, Warszawa 1958, s. 844; przykãad uİycia sãowa zaczerpničty z: J. Iwaszkiewicz,
Nowa miãoĤþ, Czytelnik, Warszawa 1947, s. 92.
4 A. Asnyk, Poezje, t. 1, Nasza Ksičgarnia, Warszawa 1938, s. 237; J. Lam, Wybór pism, t. 1,
Gãowy do pozãoty, Redakcja Gazety Polskiej, Warszawa 1899, s. 13, cyt. za: Sãownik…, s. 844.
5 Collins English Dictionary, Harper Collins Publisher, Glasgow 1991, s. 679.
6 B. Greene, Million Idea. Use Greed for Good, „Chicago Tribune” 15.12.1986,
http://articles.chicagotrubune.com [dostčp: 15.05.2014].
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Atmosferč na Wall Street w tym okresie bardzo realistycznie odmalowaã
Oliver Stone w znanym filmie z 1987 roku. Jeden z gãównych bohaterów,
wzorowany zresztĈ na Boeskym, rozwija jego myĤl w sãynnym przemówieniu do akcjonariuszy Teldar Paper: „ChciwoĤþ – a nie mamy lepszego sãowa –
jest dobra. ChciwoĤþ ma racjč. ChciwoĤþ jest skuteczna. ChciwoĤþ oczyszcza,
porzĈdkuje, wyraİa istotč ducha ewolucji. ChciwoĤþ we wszystkich jej przejawach, w odniesieniu do İycia, pieničdzy, miãoĤci, wiedzy, byãa zawsze
oznakĈ wzlotu gatunku ludzkiego. A zatem chciwoĤþ – zapamičtajcie moje
sãowa – nie tylko uratuje Teldar Paper, lecz takİe tč innĈ niedomagajĈcĈ
firmč zwanĈ Stanami Zjednoczonymi”7. Cytat ten powraca w bardzo wielu
opracowaniach poĤwičconych chciwoĤci; nie mogão go zabraknĈþ i tutaj.
Gordon Gekko wypowiadajĈcy pochwaãč chciwoĤci – podobnie jak Boesky –
koęczy w wičzieniu. Duch ewolucji, nawet jeĤli to spoãeczny darwinizm
miaãby go wyraİaþ najlepiej, nie toleruje oszustwa. To przekonanie rozstrzyga wszelkie dylematy semantyczne. Moİna byþ chciwym İycia, wiedzy, przygody, miãoĤci, lecz problemem Wall Street w tamtych latach byã nie
tylko nadmiar poİĈdania szybkich zysków, ãatwych prowizji, wysokich
premii i jeszcze wyİszych odpraw, gdy juİ trzeba byão rozstaþ sič z firmĈ,
lecz przede wszystkim dziaãania niezgodne z prawem (o czym sami zainteresowani dobrze wiedzieli).
Gordon Gekko nie jest ani filozofem, ani teologiem, nie proponuje İadnej
wizji Ĥwiata; sãowa, które wypowiada, podporzĈdkowane sĈ podejmowanym dziaãaniom – przez niego i jemu podobnych8. „PoİĈdanie”, „İĈdza”,
„wzrost” funkcjonujĈ tutaj w ramach okreĤlonego dyskursu. Jčzyk spoãecznego darwinizmu, przywoãywana przez Gekka historia gospodarki amerykaęskiej (Mellon i Rockefeller) oraz wskazanie na kãopoty Įle zarzĈdzanej
firmy – wszystko to sãuİy perswazji i zjednywaniu sobie akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia. Zawoãanie „chciwoĤþ jest dobra” znaczy mniej
wičcej: „bĈdĮmy jak kapitanowie przemysãu z poczĈtku wieku”, „zaryzykujmy”, „znajdĮmy w sobie zapomniane cnoty pionierów”.

2. ģREDNIOWIECZNA WIZJA ģWIATA
Znaczenia sãów nie istniejĈ bez kontekstu. MówiĈc o chciwoĤci, nie sposób abstrahowaþ od antycznej historii samego pojčcia i jego uwikãania
w konteksty religijne. We wszystkich wielkich systemach religijnych pro________________
7
8

Wall Street, reİ. O. Stone, scen. S. Weiser, O. Stone, Twentieth Century Fox, 1987.
Dyskurs i ideologia sĈ sobie bliskie.
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blem ten sič pojawia. Czy to bčdzie hinduizm czy chrzeĤcijaęstwo, chciwoĤþ
uwaİana jest za jeden z najpowaİniejszych grzechów9. Gdy jednak myĤlimy
o „duchu kapitalizmu”, tradycja judeochrzeĤcijaęska jest dla nas zasadnicza.
ģredniowieczna nauka o grzechu z dzisiejszej kulturoznawczej perspektywy byþ moİe widziana jako kulturowe konstruowanie moralnoĤci. Mniej
waİne sĈ aspekty teologiczne, bowiem istotniejsze jest to, co Richard Newhauser nazywa formuãowaniem spoãecznie akceptowanych form poİĈdania
(desire) czy teİ socjalizacjĈ poİĈdania10. W pierwszej kolejnoĤci nakazy te
adresowane byãy do przedstawicieli İycia zakonnego, bowiem namičtnoĤci
jako podszepty demonów odciĈgaãy mnichów od modlitwy i uniemoİliwiaãy osiĈgničcie wewnčtrznej wolnoĤci od wszelkich pasji (apatheia). Z czasem
jednak krĈg adresatów poszerza sič, a nauka o grzechu i cnocie staje sič podstawĈ „Ĥwieckiej” moralnoĤci11.
Zapytaþ jednak naleİy, dlaczego wãaĤnie chciwoĤþ (avaritia) byãa tym
najcičİszym grzechem. Grzech ten powinien byþ widziany na tle licznych
wĈtków charakterystycznych dla chrzeĤcijaęskiej wizji Ĥwiata: odchodzenia
od pierwotnej równoĤci wszystkich ludzi, podziaãu dóbr w İyciu doczesnym
oraz perspektywy zbawienia. W odróİnieniu od reguã İycia zakonnego nie
wymagano nadmiernej ascezy od wszystkich. WczesnochrzeĤcijaęskie poglĈdy ewoluowaãy i z czasem bogactwo przestaão byþ przeszkodĈ w osiĈgničciu İycia wiecznego. Niemniej obowiĈzkiem bogatych byão dzielenie sič
z biednymi. Juİ we wczesnej literaturze tego okresu pojawia sič przypowieĤþ o wiĈzie i winoroĤli, która szkicuje pewien ideaã porzĈdku spoãecznego. Biedni i bogaci potrzebujĈ siebie nawzajem: bogaci wspomagajĈ biednych – ci zaĤ rewanİujĈ sič modlitwĈ, której bogaci potrzebujĈ bardziej niİ
ktokolwiek. WinoroĤl – aby mogãa wydaþ wartoĤciowy owoc – potrzebuje
wiĈzu, po którym pnie sič w górč12.
W Ĥredniowieczu gospodarka byãa widziana jako gra o sumie zerowej.
Bogactwo jednych oznaczaão ubóstwo drugich, tak wičc problem opanowywania İĈdzy bogactwa wydawaã sič podstawĈ porzĈdku spoãecznego
(zwãaszcza w perspektywie eschatologicznej). Problem chciwoĤci potčpiany
byã ostrzej w pismach Ojców KoĤcioãa szczególnie w okresach kryzysowych
(np. w III wieku n.e.)13. Trudno oprzeþ sič wraİeniu, İe tak sič dzieje przez
________________

P. Tickle, Greed. The Seven Deadly Sins, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 12.
R. Newhauser, The Seven Deadly Sins as Cultural Constructions in the Middle Ages,
www.trinity.edu/rnewhaus/outline.html [dostčp: 1.03.2014].
11 Ibidem; ta podstawa „Ĥwieckiej” moralnoĤci, zwaİywszy na jej funkcjč socjalizacyjnĈ,
moİe byþ ujmowana jako forma dyskursu.
12 R. Newhauser, The Early History of Greed. The Sin of Avarice in Early Medieval Thought and
Literature, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 5.
13 Ibidem, s. 22.
9

10
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wszystkie wieki. Gdy spoãeczeęstwo biednieje, szuka sič tych, którzy „zabrali” to, czego ludziom teraz brakuje. I nie ma znaczenia, jakich sãów uİywa sič w tym kontekĤcie. Sãowa i dziaãania skãadajĈ sič na dyskurs wykluczajĈcy: winowajcy powinni zostaþ wykluczeni ze spoãeczeęstwa i znaleĮþ
sič na przykãad w piekle niczym Ĥredniowieczni lichwiarze (ale i dla nich
w okresie renesansu znajdzie sič lepsze miejsce – w czyĤþcu).
Do dzisiaj chrzeĤcijaęska wizja Ĥwiata opiera sič – jak pisaã Jack Mahoney – na tych „aspektach wiary, które zajmujĈ sič stworzeniem, grzechem,
zbawieniem oraz doskonaãoĤciĈ, a takİe ich etycznymi implikacjami”. PrzedsičbiorczoĤþ jednostek nie jest juİ jednak „podejrzana”, jeİeli oczywiĤcie
oznacza wspóãpracč z Bogiem „w twórczym dziele pomnaİania zasobów
ziemskich i ludzkich we wspólnym interesie nas wszystkich”. PrzedsičbiorczoĤþ oznacza wičc obietnicč polepszenia bytowania ludzi, lecz jednoczeĤnie
budzi zniecierpliwienie, jeĤli niedostatecznie realizuje ideaã wspólnego dobra. Istnieje zatem w tej wizji Ĥwiata trwaãe moralne napičcie „pomičdzy
Boİym celem wspóãpracy ludzi w dziele pomnaİania ziemskich zasobów
w interesie dobrobytu wszystkich a historycznie objawiajĈcĈ sič ludzkĈ
skãonnoĤciĈ do zaspokajania wãasnych interesów kosztem innych i przez to
znieksztaãcania ostatecznego celu Boİego stworzenia”14.
3. GOSPODARKA NOWOįYTNA
Gospodarka tego okresu oznaczaãa nowe spojrzenie na problem wytwarzania i dystrybucji dóbr. W przeciwieęstwie do agrarnej kultury Ĥredniowiecza nie chodzião juİ o sprawiedliwy podziaã plonów i potčpianie tych,
którzy gotowi byli zagarnĈþ wičcej kosztem swoich bliĮnich. „ChciwoĤþ”
przestaje sič pojawiaþ jako zagroİenie ãadu spoãecznego i – w sumie – apel
o wykluczenie kogokolwiek. Raczej – w zgodzie z ówczesnymi osiĈgničciami
nauki – szukano mechanizmów, które napčdzaãy gospodarkč. Spoãeczeęstwo
skãadaþ sič miaão z wzglčdnie autonomicznych jednostek, a ãad spoãeczny
w tej sytuacji mógã sič opieraþ jedynie na serii kontraktów zawieranych przez
te jednostki, które kierowaãy sič przede wszystkim tzw. interesem wãasnym.
RolĈ wãadcy czy teİ rzĈdu byão sprawne koordynowanie i kontrolowanie
tak rozumianej dynamiki spoãecznej. Interes wãasny byã tym czynnikiem,
który rozpoznawano jako siãč sprawczĈ rozwoju spoãeczeęstwa, przy czym
to rozpoznanie inspirowane byão mechanikĈ Newtona jako wzorem naukowego podejĤcia.
________________
14 J. Mahoney, ChrzeĤcijaęstwo a etyka przedsičbiorczoĤci, [w:] Etyka w biznesie, red. P.M. Minus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 110-111.
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Pytanie, które w kontekĤcie tych rozwaİaę nad chciwoĤciĈ naleİy postawiþ, brzmi: czy racjč majĈ ci badacze, którzy interes wãasny uznajĈ za
nowoİytnĈ formč chciwoĤci. Gdyby tak byão, chciwoĤþ rzeczywiĤcie byãaby
przyczynĈ wielu kryzysów gospodarczych. Czy zatem „interes wãasny” jest
tylko nowĈ nazwĈ starego grzechu? Czy teİ pomimo pewnych podobieęstw
przynaleİy do caãkiem innego systemu myĤlowego, m.in. pozbawionego napičcia pomičdzy grzechem zachãannoĤci a cnotĈ umiarkowania? Twierdziãbym, iİ naleİy ono do caãkiem nowego dyskursu i nowego obrazu Ĥwiata.
Tradycyjnie juİ cytuje sič Adama Smitha, aby wykazaþ, İe szkicuje on
wizjč spoãeczeęstwa, w którym – za sprawĈ niewidzialnej rčki rynku – egoistycznie pojčte interesy stajĈ sič zbiorowĈ korzyĤciĈ. RzeĮnik, piwowar
i piekarz oferujĈ nam swoje produkty, majĈc na wzglčdzie swój wãasny interes. Bardzo czčsto poprzestaje sič na cytowaniu tego fragmentu znanego
dzieãa Smitha, uznajĈc, iİ oto znamy caãĈ prawdč: Smith pochwala egoizm
i nie zauwaİa problemu dobra wspólnego (podobnie jak jego wspóãczeĤni
wyznawcy).
Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, a caãe dzieão Smitha nie da
sič sprowadziþ do tego cytatu, skĈdinĈd jednego z najczčĤciej przywoãywanych w literaturze Ĥwiatowej. Smith bowiem dopuszczaã moİliwoĤþ niezrozumienia wãasnego interesu i na przykãad dĈİenia do bogactwa w celu zapewnienia sobie spokoju, który moİna przecieİ osiĈgnĈþ bez nadmiernej
zamoİnoĤci. Wynikaãoby z tego, İe czãowiek rzeczywiĤcie (jak powiedziaãby
esencjalista) jest stworzeniem niedoskonaãym, niemniej tego typu zãudzenia
sprawiajĈ, iİ – niejako wbrew sobie – pracujemy wičcej, a to przyczynia sič
do ogólnego postčpu15. Pytanie podstawowe brzmi jednak, czy interes wãasny miaãby byþ formĈ tego, co kiedyĤ nazywano chciwoĤciĈ. Jak uwaİa
znawca twórczoĤci Smitha, Jonathan B. Wight, jeİeli chciwoĤþ oznacza nadmierne poİĈdanie bogactwa lub czegokolwiek, to akurat Adam Smith byãby
pierwszym myĤlicielem, który potčpiã takĈ postawč jako prowadzĈcĈ do
utraty równowagi mentalnej i kontroli nad samĈ sobĈ. Przede wszystkim
jednak nie zgadzaã sič na zaspokajanie wãasnych potrzeb kosztem innych
ludzi, na osiĈganie sukcesu z pogwaãceniem zasad moralnych. MiãoĤþ wãasna – oczywiĤcie – prowadziþ moİe do przedkãadania korzyĤci jednostki nad
dobro wielu ludzi, ale nie to byão postulatem, lub choþby zaãoİeniem, filozofii Smitha. Jego Teoria uczuþ moralnych o tym najlepiej Ĥwiadczy. Tak wičc dla
Smitha „interes wãasny oznacza szczegóãowy namysã nad wãasnymi korzyĤciami i wãasnym bezpieczeęstwem w chwili podejmowania decyzji. Chci________________
15

s. 50.

J.B. Wight, Adam Smith and Greed, „Journal of Private Enterprise” 2005, vol. XIX, Fall,
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woĤþ, przeciwnie, oznacza w takiej sytuacji branie pod uwagč jedynie wãasnego, wĈsko rozumianego, interesu, bez wzglčdu na potrzeby i prawa innych osób”16.
Warto zatem wnikliwiej czytaþ prace Smitha, a nawet dokãadniej przyjrzeþ sič temu najczčĤciej przywoãywanemu fragmentowi Bogactwa narodów.
Pierwsze zdanie mówi, İe to nie dobroczynnoĤþ decyduje o skierowanej do
nas ofercie rzeĮnika, piwowara i piekarza, lecz ich wãasny interes. Drugie
zaĤ, iİ my – jako klienci – nie zwracamy sič (nie apelujemy) do ich poczucia
wspólnoty z wszystkimi ludĮmi i nie opowiadamy im o naszych potrzebach,
lecz liczymy na ich zainteresowanie wãasnym zyskiem: przychodzč do ciebie, gdyİ wiem, İe chcesz zarobiþ na tym, czego ja akurat potrzebujč17. Oni
potrzebujĈ pieničdzy, my zaĤ – ich towarów. Tak wičc potrzeba zaspokojenia wãasnych potrzeb jest podstawĈ wymiany i o tym mówi ten cytat. Jak
podkreĤla Amartya Sen, oprócz problemu wymiany istnieje jeszcze kwestia
produkcji i podziaãu, których sãynny cytat Smitha nie dotyczy. Sam autor,
zwãaszcza w Teorii uczuþ moralnych, opowiadaã sič za poczuciem wspólnoty
z innymi ludĮmi, wspaniaãomyĤlnoĤci i obywatelskoĤci jako podstawach
gospodarki18.
Krótko mówiĈc, nie ma sensu twierdzenie, İe interes wãasny jest tym
samym co chciwoĤþ. Chodzi bowiem o róİne wizje Ĥwiata i róİne dyskursy.
Po pierwsze, Adam Smith nie tak to ujmowaã, a po drugie, pojčcie chciwoĤci
zwiĈzane jest z okreĤlonym systemem pojčþ (w szczególnoĤci z chrzeĤcijaęskĈ naukĈ o grzechu), zaĤ interes wãasny dotyczy motywacji tych, którzy
decydujĈ sič na transakcje gospodarcze, naturalnie korzystne dla siebie (co
byão przecieİ ich celem), ale jednoczeĤnie korzystne dla drugiej strony.
OczywiĤcie zawsze moİna twierdziþ, iİ interes wãasny to inna, wspóãczesna
forma chciwoĤci, lecz stwierdzenie to nie ma wičkszego sensu, a poza
wszystkim obciĈİone jest grzechem esencjalizmu. To, co nazywa sič od czasów oĤwiecenia interesem wãasnym, odnosi sič do motywacji jednostki, dowartoĤciowanej przez nowoİytny, zachodni ĤwiatopoglĈd, zaĤ chciwoĤþ
rozumiana byãa jako grzech i sãaboĤþ i pičtnowana przez wiele religii z powodu spoãecznie destrukcyjnego jej charakteru.
Moİna oczywiĤcie twierdziþ, İe nowoİytne pojmowanie indywidualnych motywacji celowo zafaãszowuje grzeszne pragnienia jednostek, nie________________

Ibidem, s. 51.
„We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to
them of our own necessities but of their advantages”, A. Smith, An Inquiry Into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations, [w:] Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam
Smith, eds R.H. Campbell, A.S. Skinner, Liberty Press, Indianapolis 1981, s. 26-27; cyt. za:
J.B. Wight, op. cit., s. 49.
18 A. Sen, Czy pojčcie etyki biznesu ma sens ekonomiczny?, [w:] Etyka…, s. 61.
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mniej trudniej byãoby to wykazaþ (a w szczególnoĤci owĈ celowoĤþ), opierajĈc sič na materiale historycznym. W zwiĈzku z tym trudno zgodziþ sič
z A.F. Robertsonem, który twierdzi, iİ akademicy wymyĤlili „interes wãasny” czy teİ „wybór racjonalny”, aby tolerowaþ chciwoĤþ, przez co tego typu decyzja terminologiczna ma oczywisty charakter moralny. Robertson
pisze o interesie wãasnym jako forgiving notion, czyli jako o usprawiedliwieniu moralnym egoizmu jednostki19. Czy ma racjč? Gdyby tak byão, oznaczaãoby to tylko jedno: powstaã system gospodarczy oparty na negatywnych
cechach jednostek, oparty teİ na zakãamywaniu swojej wãasnej natury, na
jakimĤ ideologicznym zafaãszowaniu, czyli ukryciu podstawowego mechanizmu. SkĈd jednak mielibyĤmy wiedzieþ, jaka jest natura ludzka? „Interes
wãasny” naleİy do nowego typu dyskursu. Nie sãuİy juİ socjalizowaniu
popčdów, lecz jest wyrazem ĤwiatopoglĈdu oĤwieceniowego i wiary w moİliwoĤþ odkrycia podstawowych mechanizmów w kaİdej nieomal dziedzinie
İycia.

4. „CHCIWOģý” I KRYZYS
Co zawiodão w globalnej gospodarce, która pod koniec ubiegãego dziesičciolecia pogrĈİyãa sič w kryzysie? Czy chciwoĤþ (jakkolwiek rozumiana)
jest tu mechanizmem podstawowym? W tym momencie wãaĤnie naleİaãoby
sič przyjrzeþ tym wszystkim mechanizmom, które mogãy mieþ znaczenie.
Hansen i Movahedi piszĈ o „micie indywidualnej chciwoĤci” i przypominajĈ
Millsa, który przestrzegaã przed tãumaczeniem spoãecznych zjawisk – problemami jednostek. WskazujĈ raczej na fakt, İe chciwoĤþ moİe byþ pochodnĈ strukturalnego problemu, który sprawia, iİ wszelki brak zachãannoĤci
mógãby byþ traktowany jako oznaka sãaboĤci20.
Nie tyle chodzi mi tutaj o tradycyjnĈ dyskusjč dotyczĈcĈ tego, czy cechy
jednostek decydujĈ o zjawiskach spoãecznych czy odwrotnie (kulturoznawcza
analiza z natury rzeczy jest antyindywidualistyczna), ile przede wszystkim
o to, İe ewentualne przyznawanie prymatu pragnieniom i cechom jednostek
pragnienia te przedstawia esencjalistycznie jako stale obecne wyposaİenie
istot ludzkich, niezaleİne od historii i jakiegokolwiek schematu pojčciowego. Dlatego zastanawiamy sič raczej nad tym, co znaczy „chciwoĤþ” dzisiaj,
a w szczególnoĤci co znaczy w odniesieniu do niedawnego kryzysu. Innymi
________________
19

A.F. Robertson, Greed. Gut Feelings, Growth, and History, Polity Press, Cambridge 2001,

s. 14.
20 L.L. Hansen, S. Movahedi, Wall Street Scandals. The Myth of Individual Greed, „Sociological Forum” 2010, vol. 25, no. 2, June.
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sãowy, co majĈ na myĤli ci, którzy dzisiaj mówiĈ o chciwoĤci. I nie chodzi
o odkrycie czegoĤ, co przypominaãoby grawitacjč, której podlegajĈ wszystkie ciaãa na powierzchni Ziemi. Raczej o spoãeczne uwarunkowania tego, co
sič staão, a takİe o znaczenie sãowa „chciwoĤþ” w tych dyskusjach nad Įródãami kryzysu.
MówiĈc o mechanizmach, nie sposób nie widzieþ zwiĈzku tego, o czym
mówimy, z pojčciem rynku jako formy İywioãowej koordynacji dziaãaę jednostek. Nie jest to jednak obszar pozakulturowy i – niczym procesy przyrodnicze – poza skutecznĈ kontrolĈ zorganizowanych grup ludzkich. Neil
Fligstein traktuje rynki jako twory polityczno-kulturowe21. Przedsičbiorcy,
menedİerowie, szeregowi pracownicy zawsze dziaãajĈ w pewnym otoczeniu
spoãecznym, którego wpãyw odczuwajĈ. Firmy, dla których zawsze liczy sič
stabilnoĤþ, oczekujĈ okreĤlonych dziaãaę od rzĈdów, parlamentów i wymiaru sprawiedliwoĤci, bowiem od tych wãadz zaleİy „architektura rynków”.
Koncepcjč tč zastosowaã Fligstein do analiz kryzysu na amerykaęskim rynku kredytów hipotecznych, od którego zaczčão sič to globalne zamieszanie,
którego skutki odczuwamy wszyscy do dzisiaj22.
Nie trzeba nikogo przekonywaþ co do tego, İe wãasne mieszkanie lub
dom nie tylko sĈ marzeniem ludzi, którzy ich nie posiadajĈ, ale teİ ciĈgãym
wyzwaniem dla polityków, którzy lubiĈ obiecywaþ wyborcom speãnienie ich
marzeę. Wãasny dom to podstawowy skãadnik zwãaszcza „amerykaęskiego
marzenia”. W poãowie ubiegãego stulecia Amerykanin znajdowaã dom, który byã akurat na sprzedaİ, szedã do banku i po przedstawieniu stosownych
zaĤwiadczeę (zwãaszcza o zarobkach) otrzymywaã kredyt hipoteczny, np. na
trzydzieĤci lat. SpãacajĈc kredyty, on i ogromna liczba jemu podobnych zasilali bank w gotówkč, która umoİliwiaãa udzielanie dalszych kredytów.
W razie niewypãacalnoĤci dãuİnika bank eksmitowaã mieszkaęców i przejmowaã nieruchomoĤþ, którĈ mógã sprzedaþ i odzyskaþ wyãoİone pieniĈdze.
Nowy system, który pod koniec XX wieku zdominowaã rynek nieruchomoĤci, byã bardziej wydajny, bowiem generowaã wičkszĈ iloĤþ pieniĈdza,
który mógã byþ przeznaczony na kredyty mieszkaniowe. Bank nie czekaã na
spãatč kredytu przez dãuİnika, lecz odsprzedawaã wierzytelnoĤci, co umoİliwiaão dalsze udzielanie kredytów hipotecznych. Tzw. sekurytyzacja byãa
zamianĈ wierzytelnoĤci na papiery wartoĤciowe, których sprzedaİ oznaczaãa zbycie przyszãych naleİnoĤci z tytuãu udzielonego kredytu (zresztĈ nie
tylko hipotecznego). Bank stawaã sič w ten sposób pierwszym ogniwem
________________
21 N. Fligstein, The Architecture of Markets. An Economic Sociology of the Twenty-first-century
Capitalist Societies, Princeton University Press, Princeton 1996.
22 N. Fligstein, A. Goldstein, The Anatomy of the Mortgage Securitization Crisis, [w:] Markets
on Trial, eds M. Lounsbury, P.M. Hirsch, Emerald, Bingley 2010.
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w caãym ãaęcuchu organizacji, który ãĈczyã kredytobiorcč z rynkami finansowymi. Kredyty hipoteczne byãy zabezpieczeniem obligacji sprzedawanych
na caãym Ĥwiecie (MBS – mortgage backed securities). Same te obligacje –
w ramach specjalnych funduszy – mogãy znowu byþ zabezpieczeniem kolejnych obligacji – jeszcze bardziej „oddalonych” od pierwotnych kredytobiorców.
Sekurytyzacja znana byãa juİ pod koniec XIX wieku i dopiero Wielki
Kryzys zakoęczyã pierwszy etap rozwoju tego typu innowacji finansowych.
JednoczeĤnie wãaĤnie w latach trzydziestych XX wieku rzĈd federalny zaczĈã
angaİowaþ sič we wspieranie rynku kredytów hipotecznych. Z kolei w latach
szeĤþdziesiĈtych narastaãy obawy przed nadmiernym powičkszaniem deficytu budİetowego i rzĈd nie mógã bezpoĤrednio finansowaþ akcji kredytowych.
Mógã jednak wspieraþ organizacje zajmujĈce sič udzielaniem kredytów hipotecznych poprzez objčcie ich swoimi gwarancjami. Ten polityczny wymiar caãego procesu byã wãaĤnie takim elementem tworzenia architektury
rynku, o którym pisaã Fligstein. Warto pamičtaþ, İe to rzĈd ratowaã firmy
i banki „zbyt duİe, İeby upaĤþ” w latach 2007-2008.
Dlaczego jednak doszão do kryzysu? PoczĈtkiem caãego ãaęcucha sekurytyzacji byã zawsze indywidualny kredytobiorca. Popyt na obligacje zabezpieczane kredytami hipotecznymi byã ogromny, i to na caãym Ĥwiecie.
W pewnym sensie uruchomiona machina funkcjonowaãa zbyt dobrze, bowiem juİ w 2004 roku zaczčão brakowaþ kredytobiorców posiadajĈcych tradycyjnie rozumianĈ zdolnoĤþ kredytowĈ (staãa praca, wkãad wãasny, brak
przypadków niewypãacalnoĤci w przeszãoĤci). Firmy poİyczkowe oraz banki udzielajĈce kredytów zdecydowaãy sič zãagodziþ swoje wymagania
i udzielaþ kredytów osobom, które w przeszãoĤci nigdy by ich nie dostaãy
(kredyty niekonwencjonalne – subprime). Wzrastaão ryzyko, którym jednak
nie przejmowano sič w sytuacji, gdy ceny nieruchomoĤci stale rosãy. Bank
zawsze mógã odzyskaþ swoje pieniĈdze. Ponadto nowatorskie instrumenty
finansowe potrafiãy przeksztaãciþ ryzykowne kredyty w pozornie pozbawione ryzyka i wysoko oceniane przez agencje ratingowe papiery wartoĤciowe, chčtnie kupowane na caãym Ĥwiecie. Gdy baęka na rynku mieszkaniowym pčkãa i ceny domów zaczčãy spadaþ, a skomplikowane instrumenty
finansowe straciãy swoje wsparcie z powodu niewypãacalnoĤci dãuİników,
którzy stanowili podstawč caãej piramidy, tylko interwencja rzĈdu federalnego uchroniãa Ĥwiatowy system finansowy przed kompletnym zaãamaniem. Pytanie, które nas tutaj interesuje, brzmi zatem, w którym momencie
moİna mówiþ o potocznie rozumianej chciwoĤci jako przyczynie kryzysu23.
________________
23 OdpowiadajĈc na to pytanie, czerpič z N. Fligstein, A. Goldstein, op. cit., oraz z R.T. Miller, Morals in a Market Bubble, „University of Dayton Law Review” 2009, vol. 35, no. 1, Fall
(portal Social Science Research Network), http://ssrn.com [dostčp: 12.04.2014].
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PoczĈtkiem caãego ãaęcucha sĈ oczywiĤcie klienci firm poİyczkowych
i banków, którzy wiedzĈc, İe ceny nieruchomoĤci caãy czas rosnĈ – chčtnie
ulegali namowom urzčdników oferujĈcych im kredyt, nie zwaİajĈc na fakt,
İe ówczesne ich zarobki nie pozwalaãy na spãatč tego zadãuİenia. SĈdzili
jednak, iİ za rok lub dwa wartoĤþ kupionej nieruchomoĤci wzroĤnie na tyle,
İe bčdzie moİliwa sprzedaİ domu lub zaciĈgničcie nowego kredytu pod
zastaw tej nieruchomoĤci i ãatwa spãata kredytu pierwotnego. A zatem wiele
z tych osób braão kredyty w celach spekulacyjnych (czčsto nawet kilka, aby
kupiþ wičkszĈ liczbč domów). Czy moİemy mówiþ tutaj o nadmiernym
poİĈdaniu bogactwa? Czy ci klienci, pomnaİajĈc majĈtki w okresie boomu,
odbierali innym szanse na bogacenie sič? Zdecydowanie nie, bowiem ich
dziaãania nakrčcaãy jeszcze bardziej spiralč wzrostu cen nieruchomoĤci.
Podstawowa przesãanka uznania ich dziaãaę za „grzeszne”, czyli bogacenie
sič kosztem innych, tutaj nie zachodzi. W szczególnoĤci nie dotyczy to
mniejszoĤci etnicznych, dla których liberalizacja zasad udzielania kredytów
byãa szansĈ na pierwszy wãasny dom i – popieranĈ przez polityków – stabilizacjč za sprawĈ speãnienia sič amerykaęskiego marzenia.
Amerykaęscy konsumenci pod koniec XX wieku dawno juİ przestali
oszczčdzaþ i nastawili sič na wydawanie. Po II wojnie Ĥwiatowej przecičtne
gospodarstwo domowe utrzymywaão swoje zadãuİenie na poziomie 20%
wãasnych dochodów. W okresie boomu mieszkaniowego zadãuİenie przekraczaão o jednĈ trzeciĈ ich zarobki24. Mamy wičc do czynienia z zasadniczĈ
zmianĈ kulturowĈ, której podporzĈdkowany byã styl İycia przecičtnej rodziny. OczywiĤcie, ktoĤ musiaã finansowaþ tč konsumpcjč, czyli kupowaþ
zabezpieczone kredytem hipotecznym obligacje, ktoĤ zazwyczaj dysponujĈcy nadmiarem gotówki. W przewaİajĈcej mierze byãy to Chiny, które produkowaãy wičkszoĤþ tanich i masowo kupowanych w Europie i Stanach
Zjednoczonych produktów.
Czy moİna mówiþ o chciwoĤci inwestorów? Raczej nie. RzĈd Chin postčpowaã roztropnie, inwestujĈc w amerykaęskie obligacje paęstwowe
i prywatne. Trudno tu mówiþ o zabieraniu innym (chyba İe mamy na myĤli
zabieranie innym pracy, ale to juİ inna historia). Wãadze Narwiku, które
poİyczone w banku pieniĈdze zainwestowaãy w egzotyczne dla nich instrumenty finansowe, nie robiãy tego dla siebie, lecz z myĤlĈ o miejskich
inwestycjach, które miaãy sãuİyþ wszystkim. Nie ma tu İadnej chciwoĤci,
lecz jedynie brak rozwagi25.
________________

R. Lowenstein, The End of Wall Street, Penguin Press, New York 2010, s. 3.
House of cards, scen. i prod. J. Jacoby, CNBC, Inc. 2009 (film dokumentalny emitowany
przez CNBC Europe oraz dostčpny w Internecie).
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Czy firmy poİyczkowe namawiajĈce klientów do zaciĈgania kredytów
odznaczaãy sič chciwoĤciĈ? Do pewnego stopnia. Czčsto proceder ten graniczyã z przestčpstwem: urzčdnicy gonili za prowizjĈ, wãaĤciciele tych firm
zarabiali miliony. Niemniej wszystko odbywaão sič zgodnie z prawem, a co
wičcej, wãĈczanie mniejszoĤci etnicznych do grupy posiadaczy domów mogão uchodziþ za pracč na rzecz demokratyzacji kapitalizmu i stworzenia
„spoãeczeęstwa wãaĤcicieli”, czyli coĤ pochwalanego przez polityków na
kaİdym szczeblu oraz opinič publicznĈ. Angelo Mozilo, wspóãtwórca Countrywide (jednej z takich firm), syn wãoskiego imigranta, uwaİaã, İe kaİdy
obywatel ma prawo do kredytu. Wiedziaã jednoczeĤnie, iİ trzeba podretuszowaþ dokumentacjč kredytowĈ, np. w zakresie zarobków (czčsto nieistniejĈcych), jednak rosnĈce ceny nieruchomoĤci stanowiãy rodzaj zabezpieczenia
przed stratami firmy w razie niewypãacalnoĤci dãuİnika. Jak pisaã Roger
Lowenstein, ãatwy kredyt usprawiedliwiany wizjĈ refinansowania przypominaã piramidč finansowĈ Ponziego: stare kredyty miaãy byþ spãacane nie
z zarobków kredytobiorców, lecz dzički nowym kredytom26.
Czy banki dokonujĈce wielopičtrowej czčsto sekurytyzacji kredytów hipotecznych byãy chciwe? Czy odebraãy komuĤ naleİnĈ mu czčĤþ zysków?
Moİna powiedzieþ, İe staraãy sič zaspokoiþ globalny popyt na obligacje zabezpieczane hipotecznie, a takİe korzystaãy z niskich stóp procentowych.
UprzedzajĈc zarzut, iİ wykorzystywaãy naiwnoĤþ inwestorów, powiedzieþ
naleİy, İe czčsto wystčpowaãy zarówno w roli emitentów, jak i inwestorów,
zachowujĈc emitowane papiery dla siebie. Nie ma sensu nazywaþ tego typu
logiki chciwoĤciĈ, chyba İe kaİdĈ dziaãalnoĤþ zarobkowĈ banków okreĤlimy
w ten sposób. WrócilibyĤmy jednak do ĤwiatopoglĈdu Ĥredniowiecznego
potčpiajĈcego poİyczanie pieničdzy na procent. W ostatecznym rozrachunku firmy te ukaraãy same siebie. Dobrze obrazuje to znany film zatytuãowany w oryginale Margin call, co oznacza koniecznoĤþ zbilansowania rachunku
inwestycyjnego i wezwanie do uzupeãnienia Ĥrodków. Moİna by to przetãumaczyþ na przykãad jako „Rozliczmy sič” lub „Czas rozliczeę”. âatwiej
jednak byão sičgnĈþ po sãowo powszechnie zrozumiaãe i nadaþ filmowi tytuã
ChciwoĤþ, pod jakim byã wyĤwietlany w Polsce.
Paradoksalnie, najtrudniej byãoby zarzucaþ chciwoĤþ regulatorom,
z Alanem Greenspanem na czele, których zadaniem byão czuwaþ nad funkcjonowaniem amerykaęskiej gospodarki, a w szczególnoĤci rynków finansowych. Ich neoliberalne poglĈdy pozwalaãy na ignorowanie niepokojĈcych
sygnaãów i umacniaãy wiarč w samoregulacyjny potencjaã rynku. Greenspan
wielokrotnie podkreĤlaã, İe bardzo trudno okreĤliþ, czy mamy do czynienia
________________
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z baękĈ spekulacyjnĈ wtedy, gdy ona sič tworzy. (Nie mówiĈc juİ o tym, iİ
ktoĤ mógãby pozwoliþ sobie na przekãucie jej). Dopiero gdy rynek dokonuje
korekty – wszyscy wiedzĈ, co sič staão27. Moİna zarzucaþ regulatorom wiele
rzeczy, przede wszystkim ideologiczne zaĤlepienie, jednak nadmierna İĈdza
posiadania nie mogãa byþ ich podstawowĈ motywacjĈ. Twierdzi sič, İe Įródãa
kryzysu majĈ charakter systemowy. Co to jednak znaczy? O jakie powiĈzania
poszczególnych elementów moİe chodziþ? SzczególnĈ uwagč warto zwróciþ
na zwiĈzki Wall Street z rzĈdem federalnym, bankierów z politykami. To
takİe moİe tãumaczyþ pasywnĈ rolč regulatorów oraz poczucie bezkarnoĤci
wielu przedstawicieli nowojorskiej finansjery, a dokãadniej: przekonanie, iİ
dysponujĈ rodzajem przyzwolenia na ryzyko. Poczucie wãadzy dodawaão
im odwagi. Przykãadem moİe byþ kariera Jona Corzine’a, prezesa banku
Goldman Sachs, nastčpnie senatora oraz gubernatora stanu New Jersey
i wreszcie ponownie prezesa firmy MF Global, którĈ jednak doprowadziã do
bankructwa w 2011 roku28. Jay Richards twierdziã, İe to nie chciwoĤþ, lecz
kolesiostwo (cronyism) przyczynião sič do kryzysu finansowego29. John Allison wprost obwinia interwencje rzĈdu i zwiĈzane z nim organizacje: nie tyle
rynek zawiódã, ile wãaĤnie rzĈd rynkiem manipulujĈcy. Politycy powoãywali
sič na „wolny” rynek, lecz jednoczeĤnie go wspóãtworzyli30.
Ciekawe Ĥwiatão na problem chciwoĤci w dobie kryzysu rzucajĈ opracowania Steve’a Suranovica31. Twierdzi on, İe chciwoĤþ rzeczywiĤcie istnieje,
jednak obok swojego przeciwieęstwa – dobroczynnoĤci, dzielenia sič z innymi. ChciwoĤþ definiuje esencjalistycznie jako İĈdzč bogactwa, lecz jednoczeĤnie uwaİa, iİ spoãeczna ocena tego zjawiska zaleİy od okolicznoĤci,
czyli od tego, czy mamy do czynienia z wymianĈ dobrowolnĈ czy niedobrowolnĈ, z uczciwĈ transakcjĈ handlowĈ czy kradzieİĈ. Przedsičbiorca,
bogacĈc sič dzički cičİkiej pracy i oferowaniu produktu, który zaspokaja
ludzkie potrzeby, byãby chciwy w dobrym sensie, niebudzĈcym niczyjego
sprzeciwu. BogacĈc sič kosztem innych, okradajĈc ich, nie uzyska jednak
rozgrzeszenia ze strony tych, których zmusza do niechcianej wymiany.
________________

Ibidem, s. 7.
M. Kolakowski, Jon Corzine, http://financecareers.about.com [dostčp: 1.03.2014].
29 Jego poglĈdy prezentuje T. O’Neil, Christian Scholar: Financial Crisis Caused by ‘Cronyism’
More Than Greed, „The Christian Post” 18.08.2013, www.christianpost.com [dostčp: 12.03.2014].
30 Pracč J.A. Allisona The Financial Crisis and the Free Market Cure (2013) omawia R.M. Salsman, The Financial Crisis Was a Failure of Government, Not Free Market, „Forbes” 19.09.2013,
www.forbes.com [dostčp: 25.04.2014].
31 S. Suranovic, Greed, Capitalism and the Financial Crisis, Working paper IIEP-WP-2010-22,
Institute for the International Economic Policy, The George Washington University, Washington 2010, www.gwu.edu/~iiep [dostčp: 22.11.2013].
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Suranovic, rozróİniajĈc dobrĈ i zãĈ chciwoĤþ, popeãnia – moim zdaniem –
bãĈd polegajĈcy na tym, İe zakãada ponadhistorycznĈ charakterystykč okreĤlonego zjawiska opartĈ na rozpoznaniu natury ludzkiej (imperfect being).
Niemniej wnioski, do których dochodzi – wbrew swojej oczywistoĤci – sĈ
bardzo ciekawe. „Dobra chciwoĤþ” nie budzi sprzeciwu, jest podstawĈ
przedsičbiorczoĤci, cičİkiej pracy, ambicji w dĈİeniu do celu itd. Spoãeczeęstwo potčpia chciwoĤþ zmuszajĈcĈ ludzi do niedobrowolnej wymiany,
w efekcie której czujĈ sič okradani. Przecičtny podatnik amerykaęski nie
miaã wpãywu na rozwój wydarzeę, które doprowadziãy do zaãamania rynków finansowych (dodaãbym: nawet jeĤli wziĈã kredyt hipoteczny w celach
spekulacyjnych). Wpãyw miaãy natomiast ryzykowne operacje banków
i innych firm, które liczyãy na wsparcie przychylnego im rzĈdu (zawsze za
pieniĈdze podatnika) i które byãy Ĥwiadectwem zjawiska nazywanego pokusĈ naduİyþ (moral hazard): skoro jesteĤmy tacy duzi, rzĈd nie pozwoli nam
upaĤþ. StĈd teİ bierze sič znane hasão krytyków polityki ratowania prywatnych firm przez paęstwo: prywatyzacja zysków – nacjonalizacja strat.
Nie warto jednak – moim zdaniem – mówiþ o konstruktywnej czy dobrej
chciwoĤci. Pojčcie to pochodzi z innej epoki, w której pojčcie grzechu peãnião
istotne funkcje kontrolne w spoãeczeęstwie. Grzech rzeczywiĤcie wykluczaã.
Dzisiaj grzech nie wyklucza – czyni to udowodnione przestčpstwo pociĈgajĈce za sobĈ karč, a zatem prawo ma tutaj najwičcej do powiedzenia. Dzisiaj
sãowo „chciwoĤþ” ma pičtnowaþ dziaãalnoĤþ przestčpczĈ, aczkolwiek nie
wszyscy przekonani o kryminalnych Įródãach kryzysu uİywajĈ tego sãowa.
Co jednak oznacza to sãowo w 2014 roku? Dlaczego jest tak popularne?
Czemu sãuİy? Czy pewnej opowieĤci z moraãem?

5. CO „CHCIWOģý” ZNACZY DZISIAJ?
W antyku i Ĥredniowieczu chciwy byã bogacz, bowiem to on zabieraã caãy plon, nie zostawiajĈc innym zbyt wiele. Dzisiaj, gdy myĤlimy o gospodarce w innych kategoriach (gra o sumie dodatniej), bohaterem, i to raczej pozytywnym, jest przedsičbiorca, a nie czãowiek bogaty. OczywiĤcie, zdarza sič,
İe ktoĤ odbiera coĤ innym, okrada ich, oszukuje. NieuczciwoĤþ w biznesie
zazwyczaj polega na tym, iİ ktoĤ inny traci. Oszustwo zamienia kapitalizm
w lokalnĈ grč o sumie zerowej: w danym momencie, na okreĤlonym rynku
moja wygrana to twoja strata. Moja firma powinna zutylizowaþ przeterminowane wčdliny (czyli musiaãaby ponieĤþ stratč – co sič zdarza w gospodarce czčsto), jednakİe decydujč sič na ich obmycie i ponowne zapakowanie,
lecz juİ z nowĈ datĈ waİnoĤci. Moja firma wĤród swoich aktywów posiada
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zbyt duİo „toksycznych” papierów wartoĤciowych – trzeba wičc kogoĤ namówiþ, aby je od nas kupiã32. Stratč – w takiej lub innej postaci – poniesie
kupujĈcy. SkĈd biorĈ sič takie zachowania?
Esencjalistyczne myĤlenie zakãada, İe taka jest natura ludzka (np. z gruntu egoistyczna, jak u Hobbesa czy Hume’a). Jeİeli jednak tak jest – przyczyna, która stale wystčpuje, nie tãumaczy konkretnych skutków. Dlaczego tym
razem wãaĤnie chciwoĤþ miaãaby doprowadziþ do kryzysu?33 Jeİeli jednak
odrzucimy to ponadczasowe rozpoznanie natury ludzkiej i prowadzimy
analizy systemowe, wyãania sič caãkiem inny obraz. Uwarunkowania systemowe mogĈ „zachčcaþ” jednostki do okreĤlonych zachowaę, mogĈ umacniaþ pewne postawy, upowszechniaþ motywacje. „Wszyscy tak robiĈ – mnie
teİ sič uda. Kto nie ryzykuje, ten nic nie osiĈgnie”. Thomas Donaldson pisze
w tym kontekĤcie o spowszednieniu wĈtpliwych moralnie zachowaę (normalization of questionable behavior). Dodaje jednak sãusznie, İe firma, która
chciaãaby roztropnie wycofaþ sič z tego wyĤcigu, naraziãaby sič na duİe straty, przynajmniej w krótkim okresie. To miaã na myĤli Chuck Prince, gdy
wygãaszaã sãynne juİ zdanie: „Dopóki muzyka gra, naleİy wstaþ i taęczyþ”.
TwierdzĈc, iİ chciwoĤþ niewiele nam wytãumaczy z tego, co sič staão,
Donaldson sãusznie twierdzi, İe „chciwoĤþ zaleİy raczej od okazji oraz racjonalizacji”34. Innymi sãowy, nie moİna nie zauwaİaþ, iİ uwarunkowania
systemowe wytwarzajĈ okreĤlone subiektywne struktury, czyli, w sumie,
rozumowania indywidualnych podmiotów.
Karen Ho powiada: „Kryzys z 2007 roku byã dzieckiem kultury Wall
Street”. Nie tworzĈ jej Įli (chciwi) bankierzy, lecz proces socjalizacji, który
w taki sposób od poczĈtku kariery ich ksztaãtuje. Liczy sič spryt (smartness):
charakteryzuje sič on „agresywnoĤciĈ i determinacjĈ, chociaİby do tego,
İeby pracowaþ od 9 rano do 1 w nocy siedem dni w tygodniu i spaþ pod
wãasnym biurkiem”35. Duİo wiemy o tego rodzaju sprycie chociaİby
w zwiĈzku z upadkiem Enronu, czemu poĤwičcono wiele opracowaę, m.in.
pracč The Smartest Guys in the Room36. I w tym przypadku sãowo „chciwoĤþ”
pojawiaão sič bardzo czčsto. Nie da sič jednak wyjaĤniþ przyczyn upadku tej
________________
32 O takie praktyki oskarİaã wãasnego pracodawcč Greg Smith, Why I Am Leaving Goldman
Sachs, „The New York Times” 14.03.2012, www.nytimes.com [dostčp: 14.12.2013].
33 A. Argandoña, Three Ethical Dimensions of the Financial Crisis, Working paper WP-944,
IESE Business School, University of Navarra, Pamplona 2012, January, s. 4.
34 T. Donaldson, Three Ethical Roots of the Economic Crisis, „Journal of Business Ethics” 2012,
vol. 106, no. 1, s. 8.
35 Wywiad Aleksandry Kaniewskiej z Karen Ho (autorkĈ Liquidated. An Ethnography of
Wall Street), Antropolog na Wall Street, Instytut Obywatelski, www.instytutobywatelski.pl
[dostčp: 12.12.2013].
36 B. McLean, P. Elkind, The Smartest Guys in the Room. The Amazing Rise and Scandalous Fall
of Enron, Portfolio, London 2003.
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firmy bez wskazania na kulturč organizacyjnĈ, w ramach której odnaleĮþ
moİna prawdziwĈ mieszankč wybuchowĈ: wartoĤciĈ najwyİszĈ byã wysoki
poziom adrenaliny, skãonnoĤþ do ryzyka, seks w miejscu pracy oraz sporty
ekstremalne jako forma odreagowania stresu, a jednoczeĤnie panowaã kult
ryzyka i wyczynu za wszelkĈ cenč.
W okresie przed kryzysem 2007-2009 istniaãa takİe specyficzna kultura
Wall Street. PodkreĤla sič czčsto jego bliskie powiĈzania ze Ĥwiatem polityki
i wãadzĈ zarówno wykonawczĈ, jak i ustawodawczĈ, co dawaão poczucie
siãy i – czasami – bezkarnoĤci. Zniesienie ustawy Glass-Steagall z 1933 roku,
zakazujĈcej ãĈczenia tradycyjnej dziaãalnoĤci bankowej z bankowoĤciĈ inwestycyjnĈ, byão rezultatem lobbingu przedsičbiorców i bankierów. Z kolei
wielu polityków i funkcjonariuszy paęstwowych miaão swoje korzenie na
Wall Street. Alan Greenspan, Arthur Levitt (szef SEC) oraz Robert Rubin
i Henry Paulson (Sekretarze Skarbu) byli tego najlepszymi przykãadami.
Socjologowie mówiliby tutaj o oddziaãywaniach Ĥrodowiskowych i wzajemnych powiĈzaniach (social networks). Regulatorzy rynków finansowych, którzy przymykali oczy na wiele nieprawidãowoĤci, robili to nie dlatego, İe nie
rozumieli pewnych mechanizmów, lecz raczej z tego powodu, iİ rozumieli
Wall Street zbyt dobrze. I nawet jeĤli gãosili skrajnie wolnorynkowe poglĈdy
i nie byli skãonni do ingerencji – byli jednak architektami tego rynku.
A zatem chciwoĤþ, ahistorycznie rozumiana, nie na wiele sič przydaje,
jeİeli szukamy przyczyn kryzysu. Powtórzmy: stale wystčpujĈca przyczyna
nie tãumaczy konkretnego, usytuowanego w czasie skutku. Steve Suranovic
twierdzi, İe nie warto demonizowaþ chciwoĤci – ja dodaãbym, iİ nie warto
takİe jej esencjalizowaþ. Ponadto trzeba teİ odróİniaþ racjonalnoĤþ ekonomicznĈ (kupowaþ tanio – sprzedawaþ drogo) od zachãannoĤci i myĤlenia
w kategoriach krótkoterminowych – w gruncie rzeczy szkodliwych dla
przedsičbiorstwa i jego wãaĤcicieli. W przeciwnym razie oznaczaãoby to, İe
sama racjonalnoĤþ ekonomiczna i wszelka kalkulacja kosztów i korzyĤci
bliska byãaby chciwoĤci, która w ten sposób stawaãaby sič elementem definiujĈcym sam kapitalizm.
Takie poglĈdy zdaje sič gãosiþ Alasdair MacIntyre, a jego wykãad na temat kryzysu finansowego, wygãoszony w Cambridge w 2010 roku, potwierdza to. Chciwi finansiĤci starajĈ sič przerzuciþ jak najwičcej ryzyka na innych, kryzysy sĈ w zwiĈzku z tym nieuchronne, podobnie jak pogãčbiajĈce
sič nierównoĤci spoãeczne. ChciwoĤþ staje sič ponadto zjawiskiem masowym, bowiem zachčcani do konsumpcji ponad stan ludzie rzeczywiĤcie
gotowi sĈ zadãuİaþ sič, aby posiadaþ coraz wičcej dóbr37. SwojĈ ksiĈİkč
________________
37 J. Cornwell, MacIntyre on Money, „Prospect” 20.10.2010, www.prospectmagazine.co.uk
[dostčp: 1.02.2014]; R.T. Miller, Waiting for St. Vladimir, „First Things” 2011, no. 1, www.first
things.com [dostčp: 28.02.2014].
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Dziedzictwo cnoty, podstawowy wykãad jego poglĈdów sprzed ponad trzydziestu lat, filozof koęczy porównaniem z upadajĈcym imperium rzymskim,
przy czym barbarzyęcy nie czekajĈ u wrót, lecz juİ wãadajĈ Ĥwiatem zachodnim, aczkolwiek nie wszyscy zdajĈ sobie z tego sprawč38. Nie sposób
w tym miejscu polemizowaþ z wizjĈ MacIntyre’a (rzecz wymagaãaby osobnego opracowania), lecz warto zauwaİyþ, İe pojčcie chciwoĤci jako grzechu,
a takİe pojčcie cnoty sãuİĈ zakwestionowaniu samych podstaw nowoİytnej
formy gospodarki: uwiĈd cnót oraz dominacja grzechu czyni kapitalizm
instytucjĈ z samej swojej natury wadliwĈ.
Dzisiaj takĈ schyãkowĈ wizjč prezentuje Martin Scorsese w swoim filmie
Wilk z Wall Street. Widzimy Ĥwiat pogrĈİony w grzechu, a nagromadzenie
jego przejawów przypomina wrčcz biblijne obrazy upadku. Nie pokazuje sič
tu ludzi, których gãówni bohaterowie oszukali, nie ma mowy o ofiarach
i kosztach spoãecznych, chociaİ dzieão jest artystycznym komentarzem do
niedawnego kryzysu w Ĥwiecie finansów. Zamiast tego film Scorsesego epatuje obrazami orgii i wymyĤlnych rozrywek odmalowanymi bardzo realistycznie. Gdy wyĤwietlany byã na Wall Street, wzbudzaã okrzyki zachwytu
i aprobaty39. Z drugiej strony, czy moİna sič byão spodziewaþ innych widzów? Takİe poza Wall Street na przecičtnego widza dziaãajĈ juİ tylko
mocne sceny, obrazy walki i przemocy, a w kwestiach obyczajowych coraz
Ĥmielsze ujčcia, na granicy pornografii. Obraz rozpadu pewnego Ĥwiata ma
przeraİaþ, ale i ekscytowaþ. Nie moİna zapominaþ o tym, İe to nie İĈdze
kapitalistów tworzĈ dzisiejszy kapitalizm. Raczej İĈdze mas – aczkolwiek
podsycane przez marketing wielkich firm oraz przekaz medialny. Nie chodzi jedynie o İĈdzč pieniĈdza, ale takİe o inne grzechy, np. obİarstwo. Czy
nadmierna konsumpcja hamburgerów napčdzana jest nieposkromionĈ İĈdzĈ, czy teİ wspomniany grzech jest konsekwencjĈ mãodzieİowej kultury
szybkich daę?
Kultura wspóãczesna „zapomniaãa”, czym jest grzech, a jednoczeĤnie
oferuje jego wizerunki w mediach. Sceny moralnego upadku przyciĈgajĈ
widzów. Od 2007 roku rekordy oglĈdalnoĤci bije wyĤwietlany w Stanach
Zjednoczonych dokumentalny serial telewizji CNBC American Greed poĤwičcony najwičkszym oszustwom, nie tylko gospodarczym. KsiĈİki napisane
przez skruszonych grzeszników sprzedajĈ sič w duİych nakãadach (Geraint
Anderson, Greg Smith czy w koęcu sam Jordan Belfort, ów „wilk z WS”).
________________
38 A. MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, Duckworth, London 1981, s. 245.
Wydanie polskie: A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralnoĤci, przeã. A. Chmielewski,
PWN, Warszawa 1996.
39 R. Syme, The Great Fratsby, „The New Yorker” 28.12.2013, www.newyorker.com [dostčp:
1.04.2014].
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Pojčcie „chciwoĤci” ma oczywiĤcie pičtnowaþ, trudno jednak powiedzieþ,
czy obrazy zãa skutecznie odstraszajĈ i wychowujĈ. W Ĥredniowieczu pojčcie
grzechu miaão dyscyplinowaþ, socjalizowaþ poİĈdanie. Dzisiejsza socjalizacja wspiera raczej uwalnianie osobowoĤci, dĈİenie do autentycznoĤci i intensyfikacjč doznaę. DwanaĤcie lat temu Brian McNair pisaã o demokratyzacji poİĈdania, majĈc na myĤli ãatwy dostčp do pornografii, aluzje do niej
zawarte w reklamie, a takİe zwiĈzane z seksualnoĤciĈ przemiany obyczajowe i ich wizerunki medialne40. Dzisiaj powiemy juİ wičcej: demokratyzacja
poİĈdania dotyczyþ moİe wszelkich İĈdzy i jak „prawdziwa” demokracja –
opiera sič na mediach.
Byþ moİe spoãeczeęstwo konsumpcyjne nie zasãuguje na przypisywanie
jego czãonkom chciwoĤci, bowiem poİĈdanie pewnego nadmiaru nie jest
aberracjĈ, lecz obowiĈzujĈcym trendem. Nie chodzi przy tym o posiadanie
duİej iloĤci ubraę, lecz o noszenie ubraę modnych. Kupuje sič zatem nie tyle
rzeczy, ile doznania, wartoĤci symboliczne; Swatch nie ma mierzyþ czasu,
lecz coĤ wyraİaþ. Paradoksalnie, nie dominuje „mieþ”, lecz „byþ”, bowiem
marki wspóãtworzĈ toİsamoĤþ swoich wyznawców. Trudno teİ byãoby
twierdziþ, İe masowa konsumpcja opiera sič na masowej chciwoĤci – cóİ
bowiem za znaczenie miaãaby „chciwoĤþ” w tym zestawieniu? KupujĈcy nie
odbierajĈ nikomu Ĥrodków do İycia. Przeciwnie, bez ich konsumpcji stančãaby gospodarka.
Paradoksalnie zatem, dzisiaj pojčcie chciwoĤci, wyjčte z pierwotnego
religijnego kontekstu, nie pičtnuje, lecz fascynuje, jest modnym tematem.
Demokratyzacja poİĈdania zakãada apel do indywidualnych pragnieę, pobudzanie ich i podtrzymywanie, co jest istotnym elementem kultury popularnej. OczywiĤcie, zawsze pojčcie to moİe byþ uİyte w dawnym znaczeniu,
gdy chce sič wyraziþ sprzeciw lub oburzenie. Nie pomaga jednak w zrozumieniu wspóãczesnych zjawisk, szczególnie gospodarczych.
ParafrazujĈc sãowa znanej piosenki, moİna by powiedzieþ, İe „chciwoĤþ
tak pičknie tãumaczy…”. Byþ moİe pičknie – lecz nieprecyzyjnie.
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