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KRZYSZTOF GRABOWSKI1

Komisja Nadzoru Finansowego

Czy warto być homo pecuniosus?

W referacie wygłoszonym na konferencji „Etyczne i prakseologiczne 
aspekty kryzysu fi nansowego” profesor Janina Filek przedstawiła koncepcję 
homo pecuniosus jako – cytuję w dużym uproszczeniu – człowieka, który 
w swoich działaniach kieruje się przede wszystkim motywem maksymali-
zacji zysku fi nansowego, na zasadzie pecunia non olet. Inaczej mówiąc, dla 
homo pecuniosus każda metoda osiągnięcia zysku jest dobra i usprawiedli-
wia wszelkie jego działania. Cecha ta została przypisana do szeroko rozumia-
nych „fi nansistów”, czyli osób zatrudnionych w instytucjach fi nansowych 
lub w jakikolwiek inny sposób oferujących produkty lub usługi fi nansowe.

Koncepcja ta jest bardzo pociągająca, gdyż tłumaczy wiele zachowań tak 
rozumianych fi nansistów, także w powiązaniu z tak zwaną (czy jednak tylko 
„tak zwaną”?) etyką biznesu. Zanim jednak przejdziemy do rozważań etycz-
nych, warto zatrzymać się nad zagadnieniem zakresu pojęcia homo pecunio-
sus – czy przypadkiem nie stosuje się ono do nas wszystkich, a nie tylko do 
fi nansistów?

Autor niniejszego artykułu od wielu lat zajmuje się zagadnieniami etyki 
biznesu od strony praktycznej, co wynika z charakteru jego doświadczenia 
zawodowego – kilkunastoletniej praktyki uczestnika rynku fi nansowego 
(„fi nansisty” według powyższej defi nicji), a od kilku lat urzędnika Komisji 
Nadzoru Finansowego, do której zadań należy między innymi nadzorowanie 

1kgrab@astercity.net. Poglądy wyrażone w artykule są poglądami osobistymi autora i nie 
wyrażają stanowiska instytucji, w której jest zatrudniony.
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działań uczestników rynku fi nansowego właśnie. Stąd i charakter artykułu, 
w którym prezentowane jest podejście bardzo praktyczne, oparte na konkret-
nych przykładach z życia codziennego.

Weźmy na początek głośną niedawno sprawę opcji walutowych, ocho-
czo ochrzczonych mianem „toksycznych opcji”. Wbrew „wyrobionej” opi-
nii mediów, opcje – z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika – należą do 
podstawowych, najprostszych i najbezpieczniejszych instrumentów fi nanso-
wych, jeżeli są stosowane wyłącznie jako instrument zabezpieczający. Oso-
ba kupująca opcje nie ponosi żadnego ryzyka, lecz zabezpiecza się przed 
niekorzystną dla niej zmianą ceny instrumentu bazowego, w przypadku 
opcji walutowych – przed zmianą kursu walut. Jest to instrument bardzo 
użyteczny dla przedsiębiorstw, w których działalności występuje przewaga 
eksportu nad importem, albo importu nad eksportem. Całe ryzyko przejmuje 
podmiot wystawiający (sprzedający) takie opcje – najczęściej bank. Czy-
li nieco trywializując, można powiedzieć, że przedsiębiorstwo wykupuje 
w banku ubezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursu walut. Jednak za 
ubezpieczenie, jak za każdy towar, trzeba zapłacić.

No i tu pojawia się homo pecuniosus. Naturalną reakcją kupującego jest 
bowiem chęć wynegocjowania jak najniższej ceny. Czasem jednak próbuje-
my pójść jeszcze dalej, więc niepomni znanej maksymy, że nie ma czegoś 
takiego, jak darmowy obiad2, zadajemy pytanie: „a czy nie dałoby się tak 
skonstruować tego zabezpieczenia, by nas to nic nie kosztowało?”. 

Odpowiedź banków była prosta i twierdząca. Tak, można skonstruować 
taki instrument, za który żaden z kontrahentów nie będzie musiał nic zapła-
cić w chwili zawierania transakcji. Wystarczy zestawić ze sobą dwa przeciw-
stawne pakiety opcji, których ceny wzajemnie się zniwelują, i zapakować je 
zgrabnie w jedną umowę opcyjną. Pierwszy z tych pakietów (w przypadku 
eksportera są to opcje zabezpieczające przed spadkiem kursu walut) kupu-
je od banku przedsiębiorstwo, tak jak w prostej transakcji zabezpieczającej 
opisanej wyżej. Drugi zaś pakiet kupuje bank od przedsiębiorstwa, po tej 
samej cenie, po jakiej został sprzedany pierwszy pakiet. Nasz homo pecu-
niosus (tak, tak, ten po stronie przedsiębiorstwa, czyli właśnie niefi nansista) 
jest zachwycony – uzyskał darmowy obiad, czyli bezpłatne zabezpieczenie 
przed spadkiem kursu!

2 “There ain’t no such thing as a free lunch”. Zob.: W.Safi re, On language; Words out in 
the cold, The New York Times, 14.02.1993.
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Niestety poniewczasie okazało się, że ten obiad jest znacznie droższy, niż 
gdyby normalnie go wykupić nawet w bardzo drogiej restauracji. A to dla-
tego właśnie, że ujawniły się konsekwencje zaślepienia homo pecuniosus – 
nasz przedsiębiorca wcale nie przechytrzył banku, lecz sam się przeliczył. 
W swoich kalkulacjach przyjął bowiem, że prawdopodobny jest tylko dalszy 
spadek kursu walut (przed czym się zabezpieczył), a całkowicie zignorował 
możliwość ruchu odwrotnego – załamania wartości złotego (gdzie się wy-
stawił na niczym nieograniczone ryzyko, sprzedając pakiet opcji bankowi). 
Bankowy homo pecuniosus też się przeliczył – gdyż nie wziął pod uwagę, że 
ruch ten będzie na tyle gwałtowny, a chętnych na darmowy obiad tak dużo, 
że przedsiębiorstwa po prostu nie będą w stanie spłacić swoich zobowiązań. 
Czyli bank wystawił się na ryzyko rosnącego pakietu nieściągalnych należ-
ności.

Powyższy przykład doskonale ilustruje tezę, że nie tylko fi nansiści, lecz 
również podmioty korzystające z ich usług kierują się naturalną chęcią mi-
nimalizacji kosztów i maksymalizacji zysków. Gdy jednak ta dążność prze-
kracza po obu stronach granice rozsądku, może doprowadzić do katastrofy. 
W tych okolicznościach bardzo zaimponowała mi wypowiedź prezesa jednej 
z dużych spółek giełdowych, który zapytany o toksyczne opcje odpowie-
dział spokojnie, że on (jego fi rma) nie angażuje się w instrumenty, których 
nie rozumie. A ponieważ nie rozumiał tych złożonych umów opcyjnych, po 
prostu „nie wszedł w opcje”, więc teraz nie ma z nimi problemu.

Pewną próbę regulacyjnego pohamowania takiego nieposkromionego 
pędu do osiągania nieuzasadnionych korzyści, kosztem pomijania istotnych 
czynników ryzyka, stanowi dyrektywa MiFID3, która zobowiązuje podmioty 
fi nansowe, by przed zawarciem umowy dotyczącej instrumentów fi nanso-
wych dokładnie poinformowały klientów o związanym z tym ryzyku. Usta-
wa4 wdrażająca tę dyrektywę weszła jednak w Polsce w życie z dużym opóź-
nieniem, więc jeszcze do niedawna banki nie były zobowiązane prawem do 
stosowania tej zasady. Zasada ta jednak była już wcześniej wdrożona na 
drodze prawnej do stosowania przez fi rmy inwestycyjne (domy maklerskie) 

3 Market in Financial Instruments Directive – Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instrumentów fi nansowych zmieniająca dy-
rektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG, Dz.Urz. UE L 145 z 30.4.2004, s. 1–44.

4 Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami fi nansowy-
mi oraz niektórych innych ustaw, DzU 2009 r. Nr 165, poz. 1316.
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rozporządzeniem Ministra Finansów5, które zobowiązuje te podmioty do po-
informowania swoich klientów, przed zawarciem umowy, o ryzyku inwesty-
cyjnym związanym z daną usługą maklerską.

Na tym tle powstał niedawno bardzo interesujący spór pomiędzy domem 
maklerskim a jego klientem, w którym przyszło mi się wypowiedzieć w cha-
rakterze biegłego sądowego. Otóż klient zadał pytanie, czy zachowanie domu 
maklerskiego było zgodne z zasadami dobrych praktyk Izby Domów Ma-
klerskich6, które wymagają informowania klienta „o istniejących i potencjal-
nych czynnikach ryzyka wynikających z właściwości poszczególnych instru-
mentów fi nansowych”. Wyraziłem zdanie, że brak jest danych świadczących 
o tym, by tenże dom maklerski stosował się do tej zasady, na co padła odpo-
wiedź, że przecież w aktach sprawy jest kopia umowy, w której klient podpi-
sał, iż zapoznał się z ryzykiem inwestycyjnym. Ergo, dowodził dom makler-
ski, klient został poinformowany o ryzyku przed podpisaniem umowy.

Jest to przykład doskonale ilustrujący subtelne czasem różnice pomiędzy 
regulacjami prawnymi a zasadami etyki biznesu formułowanymi w rozmai-
tych zbiorach dobrych praktyk, opracowywanych na zasadzie samoregulacji 
przez organizacje samorządowe. W tym przypadku prawo wymaga jednora-
zowego poinformowania o ryzyku, a zasady dobrych praktyk mówią o sta-
łym informowaniu. Różnica niewielka, lecz jakże znamienna. Przepisy pra-
wa narzucają bowiem ściśle określone wymogi i ograniczenia, które można 
stosunkowo łatwo i precyzyjnie zdefi niować, a w konsekwencji – egzekwo-
wać. Zasady dobrych praktyk stanowią natomiast raczej zbiór wytycznych, 
dodatkowo zawężających ramy, w jakich powinniśmy się poruszać, i zwykle 
wymagają zastanowienia się, jak w konkretnej sytuacji najlepiej się zacho-
wać, by być w zgodzie z tymi zasadami – z ich duchem, a nie tylko literą (nie 
do końca zresztą doprecyzowaną).

Tą rozległą parabolą dotarliśmy chyba do sedna etyki biznesu. A skoro 
tak, to pozwolę sobie na jeden jeszcze przykład z dziedziny pochodnych 
instrumentów fi nansowych. Kilkanaście już lat temu, w 1995 r. niejaki Nick 
Leeson, makler wielkiego i renomowanego domu inwestycyjnego Barings 
Bank doprowadził ten bank do bankructwa, spekulując w sposób urągający 

5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warun-
ków postępowania fi rm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, DzU 2006 r. Nr 2 poz. 8.

6 Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, http://www.idm.com.pl/download/re-
gulacje_idm/KODEKS_%20DOBREJ_%20PRAKTYKI_%20DOMOW_%20MAKLER-
SKICH.doc.
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wszelkim zasadom kontraktami terminowymi i innymi złożonymi instru-
mentami pochodnymi na giełdzie tokijskiej. Został skazany, a po zwolnieniu 
z więzienia napisał autobiografi ę (na jej podstawie powstał też i fi lm), której 
tytułu świadomie nie podaję – w ramach mojej małej, prywatnej wojny z za-
chowaniem w sposób rażąco sprzeczny z etyką biznesu. Odbieram bowiem 
z największą odrazą fakt, że można zarabiać krocie przechwalając się, jak to 
„wspaniale” oszukiwało się wszystkich dookoła. I budzi mój sprzeciw ten 
z trudem skrywany podziw, skłaniający liczne rzesze odbiorców do kupowa-
nia takich książek, co umożliwia uzyskiwanie przez ich autorów wysoce nie-
etycznych, w moim najgłębszym przekonaniu, przychodów. Dlatego też nie 
kupiłem tej książki ani nawet nie pożyczyłem jej do przeczytania, więc nie 
znam i nie poznam wszystkich szczegółów tego interesującego poznawczo 
mechanizmu. Wolę to, niż przykrą świadomość, że przez wydatek niewiel-
kiej nawet kwoty przyczyniłbym się do osiągnięcia przez kogoś korzyści 
z zachowania tak sprzecznego z etyką – już nawet nie tylko etyką biznesu, 
lecz po prostu z jakąkolwiek etyką.

I drugi przykład, z dokładnie przeciwnego krańca, zaczerpnięty ze wspo-
mnień maklera opcjami walutowymi na giełdzie fi ladelfi jskiej. Bill Lip-
schutz7 opisuje, jak kiedyś w 1983 r. zauważył ofertę stanowiącą niebywałą 
okazję zawarcia bardzo korzystnej transakcji, więc szybko ją sfi nalizował. 
Ponieważ oferta była nadal aktualna, zawierał kolejne transakcje po tej nie-
zwykle korzystnej cenie. Okazję spostrzegł też i drugi makler (nazwijmy go 
John), który w podobny sposób zaczął z niej korzystać. W końcu Bill nabrał 
przekonania, że oferta była skutkiem poważnej pomyłki maklera, więc sam 
do niego zadzwonił z pytaniem, czy jest pewny swojej oferty. Ten odrucho-
wo odparł, że jest całkowicie pewny, jednak po chwili przerażony odkrył 
rozmiar swojego błędu – straciłby na tych transakcjach taką kwotę, że nie 
wypłaciłby się do końca życia. Bill go uspokoił: „pierwsza transakcja po-
zostaje, ale wszystkie następne anuluję”. John odmówił anulowania jakiej-
kolwiek transakcji. Bill zdobył reputację twardego i bezwzględnego, lecz 
uczciwego maklera. John jednorazowo zarobił znacznie więcej, lecz później 
nikt już nie chciał z nim zawierać transakcji.

Przechodząc w końcu do tytułowego pytania, odpowiem więc nieco pro-
wokująco. Tak, warto być homo pecuniosus, jeżeli podchodzimy do tego jak 

7 B. Lipschutz, The sultan of currencies, w: J.D. Schwager, The new market wizards. Con-
versations with America’s top traders, s. 31–33, HarperBusiness, 1992.



do inwestycji długoterminowej. Bowiem w krótkim terminie można jedno-
razowo osiągnąć szybki zysk, tyle że później jest coraz trudniej. Tymcza-
sem reputację buduje się powoli, lecz owoce jej zbiera się długo. Jeżeli więc 
z zimnego wyrachowania wynika, że warto działać etycznie, to mnie – klien-
ta instytucji fi nansowej – tak naprawdę nie interesuje, z jakich pobudek ta in-
stytucja stosuje zasady dobrych praktyk. Dla mnie liczy się efekt końcowy: 
homo pecuniosus skalkulował ryzyko nieetycznego działania i doszedł do 
wniosku, że na dłuższą metę bardziej opłaca się być etycznym.

Krzysztof Grabowski
Komisja Nadzoru Finansowego

IS IT WORTH TO BE HOMO PECUNIOSUS?

S u m m a r y

The author refers to the defi nition of homo pecuniosus set by prof. Janina Filek 
and analyzes the scope of it in the context of business ethics. As a practitioner, he 
gives several examples taken from the real life of derivatives trading with different 
consequences of ethical or non-ethical behaviour. The fi nal conclusion is that not 
only so called fi nanciers, but all of us are homo pecuniosus and it may be a valuable 
concept when treated in a long-term sense.
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