
KU NOWEMU WSPANIAŁEMU ŚWIATU 

F inansowy i polityczny porządek świata budowany i utrwalany 
od początku XIX wieku do końca wieku XX można nazwać, uży-
wając przenośni, analogowym. Tworzony był w czasie gwałtow-
nej rewolucji przemysłowej, ekonomicznej, politycznej i społecznej. 

W tym czasie rolniczy dotąd świat został zindustrializowany, system 
feudalny zastąpiono kapitalizmem i socjalizmem, tradycyjne monarchie 
zostały wyparte przez demokrację, „liberalną” na Zachodzie i „ludową” 
na Wschodzie, stare wzorce moralne, rodzinne i klasowe rozpadły się, a z 
nich wyłonił się nowy człowiek – człowiek masowy, którego religią stały 
się egalitarystyczne światopoglądy, a ostateczną wyrocznią nie kościół, 
lecz media. 

Ten nowy świat zrodzony w XIX wieku w wieku kolejnym prze-
kształcił się jeszcze głębiej, przechodząc po II wojnie światowej od go-
spodarki industrialnej, w której większość zatrudniona była w sektorze 
przemysłowym, do gospodarki postindustrialnej, w której podstawowym 
sektorem zatrudnienia stały się usługi. Mimo ideologicznego podziału 
świata powojennego na dwa wrogie obozy, podobieństwa między nimi 
były dużo większe niż sądzono, o czym zresztą pisali już w połowie 
XX wieku badacze polityki, mówiąc o konwergencji systemu socjalistycz-
nego i kapitalistycznego, sowieckiego i amerykańskiego. Mimo wzajem-
nych animozji oba jednoczyły się w walce z tradycją, religią, hierarchią 
i indywidualną wolnością, doskonaląc propagandę i narzędzia kontroli 
nad społeczeństwem oraz czyniąc sferę ekonomiczną i finansową pod-
stawą życia społecznego. 

Ostatecznie nic w tym dziwnego, oba systemy bowiem u podstaw 
projektowane były przez środowiska odrzucające tradycyjne zachod-
nie wartości, zarówno moralne, jak i polityczne, na których oparta była 
zarówno gospodarka, jak i kultura finansowa, której sedno stanowił zakaz 
lichwy. Z jednej strony działali kapitaliści finansowi w rodzaju rodziny Ro-
thschildów, Morganów czy Warburgów, z drugiej antykapitalistyczni re-
wolucjoniści, tacy jak Karol Marks (wł. Mojżesz Mordechai Marx Levy), 
Leon Trotsky (wł. Lew Dawidowicz Bronstein) czy Róża Luksemburg. 
Dawny człowiek, którego stworzyła grecko-rzymska starożytność i chrze-
ścijańskie wieki średnie został zastąpiony nowym, ulepionym z zupełnie 
innych wartości. Honor, prawość, rycerskość, pewien rodzaj arystokracji 
ducha, fantazję i dumę zastąpiły nowe wartości wprost z lichwiarskiego 
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Marks na Wall Stre-
et, rysunek saty-
ryczny z 1911 roku.

kantoru: spryt, krętactwo, interesowność i wulgarny materializm we wszel-
kich postaciach. Naturalizacja, posunięta aż do zezwierzęcenia, dotknę-
ła wszystkie obszary życia, a kult wartości wyższych i transcendencji został 
zastąpiony przez mniej lub bardziej otwarcie wyrażany kult boga Mamona. 

Tak wyglądał świat końca XX wieku, kiedy doszło do kolejnej 

głębokiej zmiany, zarówno w sferze politycznego, jak i finansowego 
zarządzania ludźmi. Już od początku lat osiemdziesiątych jasne było, że 
dwubiegunowy system ustanowiony po II wojnie światowej nie utrzyma 
się długo i jedna ze stron będzie musiała skapitulować. Rozpad imperium 
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Ośmiornica Rothschildów, rysunek 
satyryczny z początku XX wieku.

sowieckiego, którego erozja zaczęła się już w latach siedemdziesiątych, 
nie dowodził wszakże moralnej wyższości zwycięskich przeciwników 
z obozu amerykańskiego. Świadczyła jedynie o tym, że posiedli dużo 
lepsze metody zarządzania masami i kontrolowania ich umysłów, nie do-
prowadzając do śmierci swojego żywiciela, co miało miejsce w imperium 
sowieckim. Zachód wygrał nie tylko ze względu na większe osiągnięcia 
naukowe i techniczne, ale przede wszystkim dlatego, że dał ludziom 
poczucie wolności i kontroli nad swoim życiem – nawet jeśli ludzie ci 
ani owej wolności, ani kontroli w rzeczywistości nie mieli, a jeśli nawet 
to nikłą. 

Polityczny i finansowy system Zachodu z góry bowiem został pomy-
ślany jako system globalny, co nie wymagało przymusowego trzymania 
ludzi w ich krajach, jak to miało miejsce w obozie Wschodu. Już od czasów 
sukcesów imperialnych Wielkiej Brytanii wiadomo było, że w rozwiązania 
globalnej łatwo później włączyć lokalne struktury. Polityczna i ekono-
miczna globalizacja to był plan, któremu kraje bloku wschodniego, mimo 
deklarowanego internacjonalizmu, nie były w stanie sprostać. Pod koniec 
lat osiemdziesiątych XX wieku istniejący od II wojny światowej podział 
załamał się i świat wszedł w nową epokę.
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Globalizacja nie byłaby jednak możliwa bez cyfryzacji. Lata 
osiemdziesiąte to nie tylko załamywanie się tradycyjnych rozwiązań 
politycznych, ale też przejście od epoki analogowej, rozpoczętej wraz 
z XIX wiekiem, do epoki cyfrowej, postindustrialnej. Rewolucja cyfrowa 
albo informatyczna spowodowała przełom dużo większy niż wynalezienie 
druku czy maszyny parowej. W ciągu zaledwie dwóch dekad komputery 
osobiste, telefony komórkowe, a przede wszystkim sieci internetowe stały 
się podstawowymi elementami nowego świata, podobnie jak wcześniej 
stały się nimi elektryczność i napędzane benzyną maszyny naziem-
ne, wodne i powietrzne. Rewolucja cyfrowa nie tylko doprowadziła 
do radykalnego przełomu w obiegu informacji i komunikacji, lecz również 
dostarczyła nowe narzędzia poznawcze. Obliczenia, które dotąd były albo 
niemożliwe do wykonania, albo czasochłonne, nagle mogły zostać wyko-
nane w ciągu paru sekund, podobnie stało się z dostępem do danych, ich 
analizą, a więc również całą sferą związaną z prognozowaniem. 

Rewolucja cyfrowa w oczywisty 
sposób wpłynęła na świat finansów, który 
zyskał nie tylko nowe narzędzia pracy, 
ale również kontroli. Zanim zwykli ludzie 
mogli kupić sobie komputery osobiste, ban-
ki posiadały już sprzęt daleko przewyższa-
jący wyobrażenia przeciętnego człowieka 
i sprzętu tego używały w celu stworzenia 
jeszcze skuteczniejszych mechanizmów 
uzależniania ludzi i korzystania z ich pracy. 
Podobnie jak wtedy, kiedy Rothschild od-
niósł pierwsze zwycięstwo dzięki temu, że 
jako pierwszy miał dostęp do kluczowych 
informacji, tak też i teraz dostęp do infor-
macji zapewniany przez coraz szybsze kom-
putery powalał elicie finansowej odnosić 
kolejne zwycięstwa finansowe, a w związku 
z tym również polityczne. Świat znów się 
zmienił, a władza nad nim przeszła od tych, 
którzy mają pieniądze, do tych, którzy mają 
tych, którzy mają pieniądze.
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ROZDZIELENIE WŁASNOŚCI I KONTROLI
W tradycyjnej gospodarce człowiek, który posiadał jakieś dobra, 

miał też nad nimi kontrolę. Było rzeczą oczywistą, że dobra takie, jak 
nieruchomości, fabryki czy sklepy znajdują się pod nadzorem osoby, 
która jest ich właścicielem. Sytuacja zaczęła się powoli zmieniać, kiedy 
przedmiotem posiadania zaczęły być pieniądze, a więc czysty kapitał, 
obejmujący nie tylko aktualnie posiadane środki, ale również zyski 
z obrotu tymi środkami, na przykład procenty od pożyczonych kwot. 
W drugiej połowie XIX wieku tego rodzaju własność zaczęła dominować 
na Zachodzie, a na początku wieku XX tymi, którzy posiadali najwięcej, 
stali się właściciele banków. 

Wraz z rozwojem sektora bankowego i opanowywaniem przezeń 
coraz większego obszaru życia społecznego, komplikowało się też zarzą-
dzanie posiadaną własnością. Kiedy w latach dwudziestych ubiegłego 
stulecia instytucje finansowe zaczęły konstruować coraz bardziej skom-
plikowane produkty, tak zwane derywaty czy instrumenty pochodne, 
jak opcje, forwardy czy swapy, zarządzanie tego rodzaju majątkiem 
finansowym zaczęło wymagać nie tylko dodatkowych ludzi, ale również 
specjalistycznej wiedzy. 

W 1932 roku ukazała się głośna książka Adolfa Berlego i Gardinera 
Mensa zatytułowana The Modern Corporation and Private Property (No-
woczesna korporacja i własność prywatna), której autorzy sformułowali 
mocną tezę o rozdzieleniu własności i kontroli. Zwracali uwagę nie tylko 
na to, że właściciele nie są w stanie samodzielnie kontrolować swojej wła-
sności, ale też, że nikt nie posiada własności wystarczająco wielkiej, aby 
samodzielnie kontrolować największe korporacje działające w Stanach 
Zjednoczonych. O ile jeszcze na początku XX wieku firmy prywatne 
faktycznie znajdowały się pod kontrolą banków, o tyle w ciągu kilku 
dekad przeszły pod kontrolę menadżerów i kadr zarządzających, ci 
z kolei wynajmowani byli przez kolektywnego właściciela, jakim było 
zgromadzenie akcjonariuszy. Innymi słowy, własność została z jednej 
strony rozproszona między setki albo tysiące udziałowców, a z drugiej 
zaś przekazana w zarząd pojedynczym ludziom. 

Wkrótce okazało się jednak, że zasoby finansowe oraz ich struk-
tura rozwijają się tak szybko, że pojedynczy menadżerowie również nie 
są w stanie tym zarządzać, dlatego zamiast nich pojawiły się całe firmy 
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obracające własnością, która faktycznie do nich nie należała. Firmy te, 
określane jako fundusze inwestycyjne, podobnie jak wcześniej menadże-
rowie, niejako wynajmowane były przez kolektyw właścicieli po to, aby 
sprawnie zarządzać ich majątkiem, a więc, aby go powiększać. W ciągu 
XX wieku powstały dziesiątki typów takich funduszy, różniących się 
od siebie szczegółowymi celami kapitałowymi – fundusze agresywne-
go wzrostu, fundusze małych spółek, fundusze łącznej stopy wzrostu, 
fundusze mieszane, fundusze obligacji i tak dalej. Wszystkie one miały 
jednak cechę wspólną: nastawione były na krótkoterminowe cele i zyski, 
ich zasoby szybko się zmieniały, a koszty ich obsługi były wysokie. In-
nymi słowy, zarządzanie aktywami oferowane przez te fundusze miało 
charakter aktywny.

OD FUNDUSZY 
AKTYWNYCH DO PASYWNYCH

Przez wiele dekad krótkoterminowe aktywne inwestowanie było 
po prostu koniecznością, jeśli chciało się osiągnąć realne zyski w niezbyt 
długim czasie. Ludzkie możliwości przewidywania rozwoju sytuacji 
na rynkach były równie ograniczone jak możliwości przewidywania 
pogody. Prognozy można było ustalać na dwa-trzy tygodnie do przodu, 
prognozy na rok były już ryzykowne, zaś prognozy na lata w ogóle nie 
miały sensu. Na użytek klientów można było formułować tzw. góralskie 
prognozy pogody, brzmiące mniej więcej tak: „Na świętego Hieronima jest 
dysc albo go ni ma”, co oznaczało na przykład, że akcje mogą pójść w górę 
albo spaść, że będzie hossa albo bessa, ale to oczywiście nikogo nie czy-
niło mądrzejszym. 

Tak więc ze względu na ogrom rynku i wielką liczbę działających na 
nim podmiotów, których ruchy nie tylko były trudne do przewidzenia, 
ale nawet do śledzenia w czasie realnym, postawiono na inwestycje krót-
koterminowe. Oznaczało to śledzenie wybranych podmiotów i szybkie 
inwestowanie w te bądź inne akcje, ich kupowanie bądź sprzedawanie 
i tak na okrągło. Doskonałą ilustracją tego typu rynku inwestycyjnego 
jest pokazywana często w filmach giełda na Wall Street – zamieszanie, 
gwar, napięcie, nagłe sukcesy i równie raptowne upadki. 

Ta wizja przedstawiana była jako obraz doskonale „wolnego” rynku, 
którego Stany Zjednoczone miały być uosobieniem. Rynku, na którym 
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Wbrew deklaracjom, ni-
gdy nikomu nie zależało 
na wolnym rynku, a hasło 
to było wówczas, podob-
nie jak i później, tylko 
propagandowym chwy-
tem. Celem zawsze była 
monopolizacja władzy 
i własności, a problemem 
był jedynie sposób, w jaki 
ją sobie zapewnić. W wie-
ku XIX udało się to uczynić 
dzięki stworzeniu tzw. 
kapitalizmu finansowego 
opartego na systemie pry-
watnych banków central-
nych, w których zadłużało 
się państwo i jego 
obywatele.

każdy mógł inwestować, wygrać albo stracić, piąć się w górę bądź spa-
dać, w zależności od własnego sprytu i szczęścia. Był to rynek, na którym 
– jak przekonywano – możliwa była kariera „od pucybuta do milionera”. 
Jego największą zaletą zdawało się to, że człowiek mógł sam, własnymi 
siłami, poprawić swój los, a jego przyszłość leżała tylko w jego rękach. 
Na tym obrazku władza, zarówno państwa, jak i systemu finansowego, 
została ukryta.

W istocie jednak władza ta nie wycofała się, lecz rosła w siłę. Od cza-
su powstania Rezerwy Federalnej, poprzez dojście do władzy – przy 
poparciu Wall Street – Roosevelta, Wielki Kryzys i powojenny boom 
gospodarczy, w Stanach Zjednoczonych system kontroli nad obywatelami 
coraz bardziej się zacieśniał. Tak jak przewidywał jeszcze na początku 
XIX wieku Rothschild, władza należała do tych, którzy mieli kontrolę 
nad emisją pieniądza, w USA zaś było to dwanaście banków nadzorują-
cych Rezerwę Federalną oraz ich polityczni poplecznicy ulokowani na 
najważniejszych stanowiskach w państwie. 

Wbrew deklaracjom, nikomu nie zależało na wolnym rynku, 
a hasło to było wówczas, podobnie jak i później, tylko propagan-
dowym chwytem. Celem była mono-
polizacja władzy i własności, a pro-
blemem był jedynie sposób, w jaki ją 
sobie zapewnić. W wieku XIX udało 
się to uczynić dzięki stworzeniu tzw. 
kapitalizmu finansowego opartego na 
systemie prywatnych banków central-
nych, w których zadłużało się państwo 
i jego obywatele. W pierwszej połowie 
XX wieku, wskutek wspomnianego 
już rozdzielenia własności i kontroli, 
ten system przekształcił się w nową 
formę kapitalizmu finansowego, prze-
chodząc od kapitalizmu udziałow-
ców do kapitalizmu inwestorów. 
Ustawy wprowadzane od pierwszej 
dekady XX wieku miały zapewnić 
instytucjom finansowym oraz po-
słusznemu im państwu pełną kon-
trolę i monopol, co urzeczywistnione 
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zostało we wdrożonym przez Roosevelta projekcie Nowego Ładu. 
Stopniowe osłabianie związku pieniądza ze złotem, aż do całkowite-
go wypchnięcia złota z rynku finansowego, dodatkowo przyczyniło 
się do tego, że wartość stała się rzeczą arbitralną, łatwą do odgórnego 
ustalania. W pewnym sensie zachodni świat kapitalistyczny niewie-
le różnił się od wschodniego świata komunistycznego, gdyż i tu, i tam 
o tym, co ma jaką wartość, decydowały, pośrednio bądź bezpośrednio, 
organy centralne.

Dla władzy problemem było jednak rozproszenie własności, które 
dokonało się wskutek powstania na rynku mnogości podmiotów będą-
cych spółkami akcyjnymi. W sytuacji takiego rozdrobnienia trudno było 
nie tyle sprawować kontrolę nad firmą, ile sprawować kontrolę nad tymi, 
którzy kontrolowali firmy, ci bowiem mogli wymknąć się nadzorowi pań-
stwa i centralnych instytucji finansowych. Powstanie funduszy inwesty-
cyjnych było w stanie zapobiec tej sytuacji, gdyż w istocie wystarczyło, aby 
fundusze te przejęły zaledwie 5 procent akcji, aby zapewnić sobie kontrolę 
nad firmą i wpływać na decyzje jej zarządu, pozostali akcjonariusze nie 
byli bowiem w stanie zjednoczyć się w taki sposób, aby przebić te 5 procent 
głosów. Jednak wadą tego systemu była jego krótkoterminowość. Aby 
nie tracić, fundusze musiały zachować ciągłą płynność akcji, które wciąż 
pojawiały się na rynku i znikały z niego, zmieniając też właścicieli. Fun-
dusze, nie mogąc przewidywać rozwoju wypadków w długim terminie, 
nie chciały ryzykować trzymaniem w portfelu ryzykownych akcji albo 
takich, które nie przynosiły w najbliższym okresie zysku, a to z kolei nie 
pozwalało na trwałą i stabilną kontrolę. 

Co mogłoby zapewnić taką kontrolę? Mogłyby to uczynić fundu-
sze nie zarządzające aktywnie, lecz pasywnie, a więc takie, które stosują 
długofalową strategię zwaną buy & hold, a więc kup i trzymaj. Nie tylko 
pozwalają one na trwałe utrzymanie kontroli nad danym podmiotem 
i powiększanie udziału w nim oraz mnożenie tego typu inwestycji, 
lecz również okazują się tańsze w obsłudze. Oczywiście pod jednym wa-
runkiem: że będą w stanie przewidzieć długofalowe fluktuacje na rynku, 
analizując ruchy setek tysięcy podmiotów.
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Przesunięcie własności z funduszy aktyw-
nych (ciemnoszary) do pasywnych jasno-
szary) w ostatniej dekadzie (w bilionach 
dolarów). [źródło: Jan Fichtner, Eelke M. 
Heemskerk, The New Permanent Universal 
Owners: Index Funds, (Im)patient Capital, 
and the Claim of Long-termism”]”.

ALADDIN OTWIERA SEZAM
Tego typu wiedza przez długi czas wydawała się niedostępna dla lu-

dzi. Znana jest anegdota o tzw. demonie Laplace’a. W XVIII wieku francu-
ski matematyk i astronom Pierre Simon de Laplace napisał o tym, że gdyby 
istniała istota znająca położenie wszystkich atomów we wszechświecie 
oraz wszystkich działających na nie sił, zdolna byłaby przewidzieć przy-
szłość. Gdybyśmy odnieśli tę wizję do rynku finansowego, to moglibyśmy 
powiedzieć, że gdyby istniał sposób, aby znać wartość i ruchy wszystkich 
podmiotów na rynku finansowym oraz możliwych działających na nie sił, 
zwłaszcza politycznych, można by przewidzieć sposób, w jaki ten rynek 
będzie się kształtował w przyszłości. A znając tę przyszłość, można by 
dokonywać skutecznych inwestycji długofalowych.
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Coś, co jeszcze w połowie XX wieku wydawało się pomysłem 
z gatunku fantastyki naukowej, już w latach siedemdziesiątych, wraz 
z szybkim rozwojem informatyki, zaczęło przybierać realne kształty. 
Zanim zwykli ludzie zaczęli korzystać ze zdobyczy techniki, zanim 
otrzymali swoje komputery osobiste, dostęp do Internetu i proceso-
ry w każdym możliwym urządzeniu, wpadając w sieć globalnego obiegu 
informacji, w Stanach Zjednoczonych grupy związane z obronnością oraz 
finansami dysponowały już sprzętem o niewyobrażalnej dla przeciętego 
człowieka mocy.

W 1985 roku nikomu nieznana firma Microsoft wypuściła na rynek 
system operacyjny Windows 1.0, kosztujący wówczas 100 dolarów. W tym 
samym roku również zaprojektowano po raz pierwszy wielozadaniowy 
komputer Amiga, a także komputery osobiste firmy ATARI. To wszyst-
ko jednak były zabawki w porównaniu z tym, czym dysponowały tajne 
laboratoria sponsorowane i kontrolowane przez rządy, w tym rząd USA.

W połowie lat osiemdziesiątych Amerykanie zdawali sobie sprawę, 
że dwubiegunowy podział świata funkcjonujący od końca II wojny świato-
wej nie może trwać długo. Blok wschodni był coraz słabszy gospodarczo, 
co przekładało się na jego słabość militarną. Kontrolowany upadek sys-
temu sowieckiego, który przeprowadzał Gorbaczow, był w dużej mierze 
uzgodniony z ośrodkami decyzyjnymi na świecie, takimi jak Komisja 
Trójstronna czy Klub Bilderberg. Stany Zjednoczone wiedziały, że po zała-
maniu się ZSRR pozostaną jedynym globalnym hegemonem, ale sytuacja 
ta nie będzie musiała trwać wiecznie, zwłaszcza, że po reformach Denga 
Xiaopinga na wschodzie rosło potencjalne zagrożenie w postaci Chin. 

W takiej sytuacji należało tworzyć nowe narzędzia nie tylko re-
gionalnej, ale już globalnej kontroli. Nie było wątpliwości co do tego, 
że w systemie papierowego dolara jako waluty rezerw obywatele poszcze-
gólnych krajów kontrolowani będą pośrednio bądź bezpośrednio przez 
banki, te zaś ostatecznie zależne będą od decyzji Rezerwy Federalnej. 
Istniała jednak możliwość wymknięcia się spod tej kontroli, choćby 
poprzez odejście od dolara i zastąpienie go inną walutą rezerw. W takiej 
sytuacji jasne było, że władzę będzie miał ten, kto ma kontrolę nie tylko 
nad poszczególnymi bankami, ale nad całym systemem bankowym, 
to zaś można było sobie zapewnić poprzez trwałe przejęcie pakietów 
kontrolnych w bankach, wielkich korporacjach oraz innych instytucjach 
decydujących o losach świata. 
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Logo Aladdina

Kontrola nad globalnym systemem finansowym, a więc posiadanie 
tych, którzy posiadają pieniądze, wymaga wiedzy takiej, jaką mógłby po-
siadać demon Laplace’a. Na świecie nie było ludzkiej istoty o inteligencji 
zdolnej sprostać temu zdaniu. Okazało się jednak, że skoro człowiek nie 
może temu podołać, należy zatrudnić coś nieludzkiego. I w tym właśnie 
miejscu historii, niczym postać z bajki, pojawia się Aladdin, który w krót-
kim czasie nie tylko przejmuje wiedzę na temat światowych finansów, 
ale również umożliwia przejęcie nad nim kontroli, a kontrolę tę sprawo-
wać już będą ludzie.

Czym jest Aladdin? „Aladdin” to skrót od Asset Liability and Debt and 
Derivatives Investment Network, co można przełożyć jako Sieć zarządzania 
aktywami, pasywami, długiem oraz instrumentami pochodnymi. Inaczej 
mówiąc, Aladdin to specjalistyczny system komputerowy, który można okre-
ślić jako platformę zarządzania ryzykiem. System ten działa w oparciu tzw. 
symulację Monte Carlo, będącą rodzajem algorytmu, który symuluje chaos 
i nieprzewidywalność świata realnego, używając do tego zaawansowanej 
matematyki. Wykorzystując najnowocześniejsze komputery o gigantycznej 
mocy obliczeniowej, Aladdin przetwarza miliardy informacji na temat mi-
lionów podmiotów i ich operacji, wyszukując pewne prawidłowości i sta-
rając się obliczyć nie tyle to, co się stanie, ile to, co może się stać, wskazując 
jednocześnie współczynnik prawdopodobieństwa zdarzeń. Aladdin jest więc 
demonem Laplace’a w sferze finansów, pozwalającym określić długofalowe 
trendy, a dzięki temu umożliwiając pasywne zarządzanie aktywami, czyli 
kupowanie i zatrzymywanie akcji, a co za tym idzie, stopniowe przejmowa-
nie własności przez pojedyncze, monopolistyczne firmy.
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Charlie Hallac, oficjalny 
twórca Aladdina.

Stworzenie systemu Aladdin owia-
ne jest tajemnicą, a jedyne dostępne 
informacje pochodzą od ludzi związa-
nych z jego powstaniem, którzy – jak 
zobaczymy później – kontrolują nie tylko 
świat finansowy, gospodarkę, ale również 
media, takie jak choćby gazeta „The Eco-
nomist”, w której można znaleźć bardzo 
nieliczne wzmianki o tym systemie kom-
puterowym. Oficjalnie twórcą Aladdina 
był niejaki Charlie Hallac, wiceprezes 
firmy BlackRock, który stworzył plat-
formę do zarządzania ryzykiem na bazie 
systemu UNIX w 1988 roku na potrze-
by firmy. Informacje na temat samego 
Hallaca są nader skromne. Wiadomo, 
że urodził się w 1964 roku w Tel-Avivie 
i studiował ekonomię oraz informatykę 
na Brandeis Univesity, prywatnej żydow-
skiej uczelni w Massachussets. Dwa lata 
po ukończeniu studiów, w 1988 roku, 
dołączył do firmy BlackRock, wnosząc 
jako wiano system Aladdin.
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Tyle mówi wersja oficjalna, która jest zbyt nieprawdopodobna, 
by w nią wierzyć. Trudno traktować poważnie informację o tym, że 
dwudziestoczteroletni student z Izraela jest w stanie w krótkim czasie 
stworzyć najbardziej zaawansowana platformę informatyczną do ana-
lizy ryzyka finansowego i skutecznie jej używać w oparciu o najnowsze 
zdobycze techniki. Biorąc pod uwagę to, jaki sprzęt komputerowy był 
dostępny dla przeciętnego, prywatnego człowieka w 1988 roku w USA, 
a nawet to, na jaki specjalistyczny sprzęt mogły sobie pozwolić bogate 
firmy i instytucje, staje się jasne, że mała, nikomu wtedy nieznana firma 
BlackRock zajmująca wynajęty pokój, nie mogła ani wymyślić takiego 
systemu, ani posiadać sprzętu zdolnego go obsługiwać. Opowieści Hal-
laca o tym, że pierwszy serwer komputerowy firmy znajdował się w jej 
małym biurze między ekspresem do kawy a lodówką, można włożyć 
między bajki. Jest oczywiste, że za stworzeniem Aladdina oraz sprzętu, 
na którym go uruchomiono, stał zespół specjalistów najwyższej klasy, 
a takimi dysponował jedynie rząd USA i nie odstępował ich byle komu. 
System musiał być tworzony już od wielu lat, uzupełniany, testowany 
i poprawiany, zanim w 1988 roku zaczął skutecznie działać. Można 
podejrzewać, że historia wyglądała raczej tak, że Hallac był jedynie 
pośrednikiem między ośrodkami najwyższej władzy a małą firmą Black-
Rock, której użyto jako narzędzia do wprowadzenia systemu w świat 
finansowy niejako kuchennymi drzwiami.

Stworzenie i uruchomienie platformy Aladdin całkowicie zmieniło 
sytuację w świecie finansów, choć skutki tego widzimy dopiero dzisiaj, 
po trzech dekadach. Plan, jaki mieli twórcy systemu, był bardzo prosty: 
odejść od aktywnego zarządzania aktywami, które utrwala sytuację roz-
proszenia i niestabilności, przechodząc do zarządzania pasywnego, 
które pozwoli w długim okresie, stopniowo i metodycznie, niezauwa-
żalnie przejmować i konsolidować aktywa, monopolizując kontrolę 
nad nimi w rękach jednej bądź kilku firm stojących ponad całym sys-
temem finansowym i całą gospodarką. Aby inwestować długofalowo, 
należy mieć solidne długofalowe prognozy, a tych dostarczała właśnie 
platforma Aladdin, która była w stanie zbierać i analizować miliardy 
danych w sposób niedostępny dla nikogo.

Obecnie Aladdin jest programem liczącym 25 milionów linii 
kodu i – zgodnie z oficjalnymi informacjami – ma dostęp do około 10 
procent wszystkich aktywów istniejących na świecie, a korzysta z niego 
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Zmiana na rynku funduszy aktywnych 
i pasywnych (źródło: Morningstar, Inc.)

kilkadziesiąt tysięcy specjalistów finansowych na całym globie, w tym 
oczywiście kilkanaście tysięcy osób zatrudnionych w BlackRock. Jak 
jest naprawdę – trudno powiedzieć, ale biorąc pod uwagę wyjątkowo 
skuteczną blokadę informacyjną dotyczącą zarówno systemu, jak i firmy, 
pod której szyldem działa, można podejrzewać, że te liczby są znacznie 
zaniżone, a system w tej chwili ma dostęp do większości zasobów finan-
sowych, jakie znajdują się na Ziemi. Wedug artykułu w „Economist” 
sprzed trzech lat, BlackRock był największym udziałowcem globalnych 
instytucji finansowych, takich jak: Citygroup, Bank of America i JP 
Morgan, jak również gigantów naftowych, jak Exxon Mobile i Shell. 
Abstrahując, warto zauważyć, że większość z wymienionych firm należy 
do Rockefellera. Rodzi to podejrzenie, że sam BlackRock jest dominium  
tej grubej ryby.

Od momentu stworzenia systemu Aladdin w zadziwiającym tem-
pie wrastała siła funduszy stosujących pasywne zarządzanie aktywami, 
a więc takie, które pozwala w długoterminowym okresie skupować 
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i zatrzymywać akcje. O ile w 1995 roku fundusze te zajmowały około 
4 procent rynku w USA, to już w 2005 roku było to 16 procent, zaś 
dziesięć lat później, w 2017, aż 37 procent i ta liczba stale rośnie. 
Co ważniejsze, mimo że fundusze aktywne wciąż dominują na rynku, 
to jednak tylko kilkanaście procent z nich przynosi oczekiwane zyski, 
a to oznacza, że ich pozycja nadal będzie słabnąć.

Ta zmiana na rynku funduszy inwestycyjnych oznacza, że przy-
jęta pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku strategia centralnej 
kontroli nad własnością powiodła się, przynajmniej w Stanach Zjedno-
czonych. Działające zgodnie z zasadą „kup i trzymaj” fundusze powoli, 
ale skutecznie przejmują kolejne podmioty, począwszy od banków, 
poprzez korporacje informatyczne, a na przemyśle i nieruchomo-
ściach kończąc. Lektura dokumentów Rezerwy Federalnej, w których 
temat ten jest analizowany, takich jak na przykład raport The Shift 
from Active to Passive Investing: Potential Risks to Financial Stabili-
ty? z sierpnia 2018 roku nie pozostawia wątpliwości co do tego, że 
działanie to nie jest przypadkowe i zostało starannie zaplanowane 
przez kręgi decyzyjne USA. Strategia ta nie jest przy tym obmyślona 
jedynie w odniesieniu do jednego kraju, lecz ma umożliwić przejęcie 
i zmonopolizowanie kontroli nad własnością na całym świecie.

Rynek pasywnych funduszy ma jeszcze jedną istotną cechę, róż-
niącą go od rynku funduszy aktywnych. Podczas gdy w tym dru-
gim istniało bardzo wiele podmiotów, wśród których rozproszona 
była własność, w tym pierwszym wypadku dochodzi do niespotyka-
nej wcześniej koncentracji własności. Można powiedzieć, że cały rynek 
funduszy pasywnych opanowany jest przez trzy wielkie firmy będące 
największymi udziałowcami niemal 90 procent spółek notowanych 
na amerykańskiej giełdzie, a także wielu spółek zagranicznych. 
Te trzy wielkie korporacje zarządzające aktywami to: wspomniana już 
BlackRock, Vanguard i State Street, a także, porównywalna z dwoma 
ostatnimi korporacja Fidelity. Aby zorientować się w stanie posiadania 
tych firm, wystarczy spojrzeć na poniższe zestawienie: 
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15 największych amerykańskich firm 
zarządzających aktywami. Źródło: Jan 
Fichtner, Eelke M. Heemskerk, Javier 
Garcia-Bernardo, Hidden power of the 
Big Three? Passive index funds, re-concen-
tration of corporate ownership, and new 
financial risk, „Business and Politics”, 
25 kwietnia 2017.

Jak podają specjaliści, już w 2016 roku korporacja BlackRock mia-
ła 37 procent udziałów w rynku, Vanguard 18,5 procent, a State Street 
15,5 procent. Udział tych firm w rynku stale się zwiększa, co oznacza, 
że w zasadzie niemal cała sfera finansów i gospodarki USA znajduje się 
pod kontrolą trzech korporacji zarządzających aktywami. Jest to sytuacja 
bezprecedensowa i od czasów dominacji Rockefellerów i Morganów na 
początku ubiegłego stulecia nie mieliśmy do czynienia z tak gigantycz-
ną monopolizacją kontroli nad własnością. Fakt, że ani komentatorzy, 
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ani nawet ekonomiści w większości 
nie dostrzegają tego zjawiska, każe po-
wątpiewać albo w ich inteligencję, albo 
uczciwość.

Na pierwszy rzut oka sytuacja 
nie wygląda szczególnie groźnie, albo-
wiem wspomniane korporacje zazwy-
czaj nie mają więcej niż 5 do 10 procent 
udziałów w spółkach. Jednak okazuje się, 
że taki procent wystarczy, aby sprawować 
kontrolę, albowiem pozostałe 95 czy 
90 procent udziałów jest w pełni roz-
proszone, często między małych bądź 
indywidualnych właścicieli, którzy nie 
są w stanie działać wspólnie. Wystar-
czy więc przejąć kilka procent akcji tak 
zwanych A (o podwójnej sile głosu), aby 
przejąć kontrolę nad firmą. Jeśli przyj-
miemy, że na przykład 70 procent akcji 
sprzedane zostało na tzw. wolnym rynku 
i ich szczęśliwymi posiadaczami stali się 
tak zwani zwykli zjadacze chleba, nie mają oni na nic wpływu, bo nie 
są w stanie wybrać zarządu. Zapłacili, ale nie mają na nic wpływu. I tu po-
wstaje pytanie, kto zarządza i kontroluje firmę? Oczywista odpowiedź 
brzmi: zarządza i kontroluje ten, kto posiada kilka procent uprzywilejo-
wanych akcji typu A. Jak w dalszej części zostanie pokazane, większość 
przedsiębiorstw w Polsce znajduje się pod kontrolą dwóch firm (Vanguard 
i BlackRock) oraz firm, kontrolowanych przez te dwa fundusze.

Autorzy artykułu Hidden power of the Big Three? Pokazują kilka 
sposobów, w jakie Wielka Trójka skutecznie kontroluje firmy, w któ-
rych ma udziały. Po pierwsze, poprzez zwykłe uczestnictwo w głoso-
waniu – jak wspomniałem, kilka procent głosów wystarczy, aby prze-
forsować swoje stanowisko. Po drugie, poprzez groźbę odsprzedania 
akcji. Działa tutaj następujący psychologiczny mechanizm: jeśli duża 
i uznana korporacja, jak np. BlackRock, pozbywa się akcji firmy, zosta-
je to uznane za sygnał mówiący, że z firmą jest coś nie tak, a więc i inni 
zaczynają się tych akcji pozbywać. W ten sposób, niejako szantażem, 
korporacja inwestycyjna może wymusić na spółce działania zgodne 
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Struktura własności w USA. Widzimy set-
ki tysięcy drobnych akcjonariuszy, któ-
rzy nie mają na nic wpływu oraz wielkie 
fundusze, które – koncentrując niewielki 
nawet procent akcji – zyskują dominują-
cą pozycję [źródło: Fichtner, Heemskerk, 
Garcia-Bernardo, Hidden power of the Big 
Three?].
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ze swoim interesem. Po trzecie, korporacje inwestycyjne wpływają na 
firmy poprzez nieformalne spotkania i prywatną presję, co – jak poka-
zują przytoczone w artykule badania – jest wyjątkowo często stosowaną 
metodą. Należy też dodać, że nawet jeśli dana firma inwestycyjna nie 
posiada sama udziałów, to zarządza udziałami prywatnych inwestorów. 
Inwestorzy ci pozornie wydają się rozdrobnieni, ale jeśli swoje aktywa 
powierzyli w zarząd funduszowi w rodzaju Fidelity, to jasne jest, że fun-
dusz ów będzie używał tych aktywów zgodnie z własnymi celami. 

Ostatecznie dochodzi więc do tego, że owe pasywnie zarządzające 
fundusze inwestycyjne są bardzo aktywne, jeśli chodzi o sprawowanie wła-
dzy nad podmiotami, w których mają udziały. Korporacje inwestycyjne 
mają swoje interesy, które są zazwyczaj sprzeczne z interesami firm, 
których udziały skupują. Są jednak w stanie, dzięki wymienionym wyżej 
środkom, realizować te interesy, ostatecznie kształtując cały rynek finan-
sowy i gospodarczy pod swoje dyktando.

Musimy jasno uświadomić sobie, z czym mamy tutaj do czynienia. 
Oto pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął się „długi 
marsz” przez instytucje finansowe, którego celem była monopolizacja 
i centralizacja władzy nad własnością, a więc w pewnym sensie przy-
wrócenie stanu sprzed wieku, kiedy cały świat finansowy i gospodarczy 
kontrolowany był przez kilka instytucji bankowych. Różnica polega na 
tym, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie nie wystarczy posiadać 
banki i pieniądze, ale należy mieć kontrolę nad właścicielami banków 
i tymi, którzy operują pieniędzmi. Ta zaś stała się możliwa wówczas, 
kiedy stworzono skuteczne, komputerowe narzędzia badania ryzyka 
inwestycyjnego umożliwiające długofalowe prognozy, a co za tym idzie, 
długofalowe inwestycje. Ruch na rynku powoli ustawał, płynność za-
nikała, raz kupione akcje nie były już wypuszczane na rynek, ale kon-
solidowane i gromadzone przez instytucje, które w ciagu trzech dekad 
stały się nie tylko gigantami, ale również monopolistami. W ten sposób 
przeszliśmy od „analogowego” systemu, w którym dominowały banki, do 
systemu „cyfrowego”, w którym dominują korzystające z zaawansowanej 
technologii informatycznej korporacje inwestycyjne, podporządkowujące 
sobie zarówno sektor bankowy, jak i przemysłowy oraz handel. Używając 
porównania, można powiedzieć, że banki są organami ciała, natomiast 
owe korporacje tworzą system nerwowy i krwionośny, bez którego organy 
nie działają. Wystarczy mały zator, a podstawowe instytucje finansowe, 
serca systemu-banki centralne, doznają zawału. 
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Oto wykaz przykładowych firm, 
które są pod kontrolą funduszy 

BlackRock, Vanguard i State Street:
 

rynek informatyczny – Apple, Microsoft, Hewlett-Pac-
kard, Intel Corporation; rynek dostawców energii – 

Exxon Mobil, General Electric, Royal Dutch Stell; rynek 
transportu – General Motors, Boeing Corporation; ry-

nek kosmetyczny – Johnson & Johnson, Procter & 
Gamble; rynek spożywczy – Nestlé, McDonald’s; ry-
nek mediów – Walt Disney, Time Warner, CBS, NBC 
Universal; rynek finansowy – Citigroup, JP Morgan 

Chase, Bank of America, a także instytucje międzynaro-
dowe, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fun-

dusz Walutowy czy Europejski Bank Centralny. 

Aby uświadomić sobie skalę problemu, spójrzmy tylko na pobież-
ny wykaz firm, które kontroluje Wielka Trójka, a więc BlackRock, Van-
guard i State Street. W każdym wypadku są to giganci na danym rynku. 
Rynek informatyczny: Apple, Microsoft, Hewlett-Packard, Intel Corpo-
ration. Rynek dostawców energii: Exxon Mobil, General Electric, Royal 
Dutch Stell. Rynek transportu: General Motors, Boeing Corporation. 
Rynek kosmetyczny: Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Rynek spo-
żywczy: Nestlé, McDonald’s. Rynek mediów: Walt Disney, Time Warner, 
CBS, NBC Universal. I wreszcie rynek finansowy: Citigroup, JP Morgan 
Chase, Bank of America, a także instytucje międzynarodowe, takie jak 
Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski 
Bank Centralny. 
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„Procent firm z najważniejszych in-
deksów giełdowych świata, w których 
Wielka Trójka (BlackRock, State Street, 
Vanguard) jest pierwszym (ciemno-
szary), drugim (średnioszary) i trzecim 
(jasnoszary) udziałowcem [źródło: Jan 
Fichtner, Eelke M. Heemskerk, The 
New Permanent Universal Owners: Index 
Funds, (Im)patient Capital, and the Claim 
of Long-termism”]. 


