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Streszczenie

Ksi$%ka zosta&a napisana przez dwóch laureatów Nagrody Banku Szwecji im 

Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii (w 2001 r. oraz 2013 r.). Jest znakomitym 

studium przypadków manipulacji w ró%nych sferach %ycia spo&ecznego. Czytel-

nik tej ksi$%ki dostanie spor$ dawk' wiedzy o wspó&czesnej gospodarce rynkowej, 

ekonomii behawioralnej i nieetycznych zachowaniach w stosunku do klientów.

* * *

W 2015 roku ukaza&a si' nak&adem Princeton University Press w New Jersey 

ksi$%ka dwóch laureatów nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie 

ekonomii; George A. Akerlofa (laureat z 2001 r.) oraz Roberta J. Shillera (laureat 

z 2013 r.) pt. Phishing for Phools. The Economics of Manipulation and Deception. 

Bardzo szybko zosta&a przet&umaczona na j'zyk polski i ju% w 2017 roku ukaza&a 

si' nak&adem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Z owi! frajera. Ekono-

mia manipulacji i oszustwa. Polski tytu& dzi'ki staraniom t&umacza Zbigniewa 

Matkowskiego, znakomicie oddaje troch' %argonowe okre(lenie phishing nawi$-

zuj$ce wg. samych autorów do Þ shingu (w'dkowania). 

Kim s$ autorzy poza tym, %e s$ opromienieni s&aw$ noblistów? 

George Arthur Akerlof jest ameryka)skim ekonomist$, który uko)czy& studia 

ekonomiczne na Uniwersytecie Yale w 1962 roku, a nast'pnie obroni& doktorat 

w 1966 r. w Massachusetts Institute of Technology. Wspomnian$ wy%ej nagrod' 
otrzyma& wspólnie z Michaelem Spence’m i Josephem Stiglitzem za analiz" ryn-

ków cechuj#cych si" asymetri# informacji, tzn. gdy cz'(* uczestników rynku ma 

lepsze informacje od pozosta&ych.
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Robert J. Shiller jest równie% ameryka)skim ekonomist$, o sze(* lat m&od-

szym od swojego kolegi. Jest jednym z najbardziej znanych w USA specjalistów 

od analizy rynków Þ nansowych. Zwi$zany jest z National Bureau of Economic 

Research. W 2005 roku zosta& wiceprezydentem Ameryka)skiego Stowarzyszenia 

Ekonomicznego. Jego specjalno(* to ekonomia behawioralna, której si' po(wi'-
ci& (jak sam twierdzi), pod wp&ywem %ony psycholo%ki. Noblist$ zosta& wspólnie 

z Larsem Hansenem i Eugene Fama za empiryczn# analiz" cen aktywów. 

Autorzy zaj'li si' problemem nieracjonalnych decyzji podejmowanych przez 

klientów, dziel$c ich na dwie kategorie – oÞ ar psychologicznych i oÞ ar informacyj-

nych. Pierwsza grupa to osoby, u których rozbudzone emocje bior$ gór' nad zdro-

wym rozs$dkiem, lub kieruj$ce si' czym( w rodzaju amoku (z&udzenia optyczne-

go) zak&ócaj$cego racjonalne my(lenie. 

Druga to oÞ ary informacyjne – osoby podejmuj$ce niekorzystne dla siebie 

decyzje na skutek mylnych informacji, celowo tak spreparowanych, aby wpro-

wadzi* ludzi w b&$d. Autorzy w swojej przedmowie do recenzowanej tu ksi$%-
ki podkre(laj$ (s. XXVI), %e ... „badanie czy biznesmeni maj$ wysokie czy ni-

skie morale nie jest przedmiotem tej ksi$%ki (…) „bo w warunkach wolnego 

rynku, ilekro! powstaje okazja do zwi"kszenia obrotów, nawet Þ rmy kierowane 

przez naprawd" uczciwych mened$erów musz# zwykle ucieka! si" do ró$nych 

nieuczciwych chwytów marketingowych, aby stawi! czo a konkurencji i prze-

trwa!”. Stwierdzaj$ te% wprost nieco dalej, %e rynek rzadko premiuje (wiadome 

powstrzymywanie si' mened%era od wykorzystywania s&abo(ci psychologicznej 

i informacyjnej klientów.

W tej deklaracji obaj autorzy s$ konsekwentni i w ca&ej ksi$%ce nie wspomina-

j$ o nasilaj$cych si' na (wiecie trendach zwi$zanych ze spo&eczn$ odpowiedzial-

no(ci$ biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), czy po prostu z tzw. etyk$ 

biznesu. W(ród wielu takich znacz$cych pozycji jest np. ksi$%ka N. Craig Smitha 

i Gilberta Lenssena pt. Mainstreaming Corporate Responsibility, która zosta&a 

przet&umaczona na j'zyk polski i wydana w 2009 roku przez Studio Emka pt. 

Odpowiedzialno%! biznesu. Teoria i praktyka.

Znamienny jest te% w tym zakresie Manifest ONZ (przyj'ty 6 pa+dziernika 

2009 r.) pt. Global Economic Ethic – Consequences for Global Business u nas 

znany pod tytu&em Globalna etyka gospodarcza – skutki dla %wiatowego biznesu. 

Pojawiaj$ si' te% na (wiecie ksi$%ki wprost krytykuj$ce ró%ne przejawy pa-

zerno(ci w biznesie. Takim jest np. opracowanie John C. Bogle pt. Enough. True 

Measures of Money, Business and Life, wydane w New Jersey w 2009 roku i na-

tychmiast przet&umaczone na j'zyk polski pt. Do%!. Prawdziwe miary bogactwa, 

biznesu i $ycia. Warto tu zauwa%y*, %e jego ksi$%ka wydana zosta&a w New Jersey, 
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tak jak i recenzowana tu pozycja. Kilka rozdzia&ów tej ksi$%ki nosi tytu&y wprost 

stoj$ce w opozycji do dzie&a G. A. Akerlofa i R. J. Shillera:

– za du%o kupczenia, za ma&o odpowiedzialno(ci,

– za du%o wyrachowania, za ma&o zaufania,

– za du%o sukcesu, za ma&o charakteru.

Tematyka ta jest bliska wielu ludziom. I tak w Europie dzia&a European 

Business Ethics Network i jego polski oddzia& Polskie Stowarzyszenie Etyki Biz-

nesu EBEN – Polska. 

W Polsce odbywaj$ si' ró%ne kongresy jak np. przeprowadzony w 2009 r. 

pt. Etyka w Biznesie. Inna sprawa, %e podczas jego obrad uczestnicy pozwalali 

sobie niekiedy na zaskakuj$ce %arty typu: 

– jaki jest najkrótszy dowcip (wiata? Nie wiesz – etyka biznesu;

– etyka i biznes: s$ jak dwie strony medalu (awers i rewers w monecie). Trze-

ba jednak pami'ta*, %e istnieje trzecia mo%liwo(*, a jest ni$ kant monety.

Odbywaj$ si' te% cykliczne konferencje gromadz$ce naukowców i przedsta-

wicieli sektora bankowego w naszym kraju. Nosz$ one nazw' Nie. Nieodpowie-

dzialni, gdzie zestawienie obok siebie dwa razy NIE, ma oznacza* w&a(nie odpo-

wiedzialno(*. Najbli%sze spotkanie z tego cyklu ma odby* si' w grudniu 2017 r.

Pomys&odawc$ ca&ego przedsi'wzi'cia jest ANG Spó&dzielnia Doradców Kre-

dytowych. I tak np. w 2013 r. organizatorami XIII ju% wtedy konferencji, by&a 

Konfederacja Przedsi'biorstw Finansowych w Polsce, przy wspó&pracy Instytutu 

FilozoÞ i i Socjologii PAN, Towarzystwa Naukowego Prakseologii oraz Akademii 

Leona Ko+mi)skiego.

Dla wszystkich takich publikacji i inicjatyw podejmowanych na (wiecie, ksi$%-
ka G. A. Akerlofa i R. J. Shillera powinna by* pewnego rodzaju punktem odniesie-

nia u(wiadamiaj$cym nam brutaln$ rzeczywisto(* uwarunkowa) wolnego rynku 

i co chyba jeszcze wa%niejsze specyÞ czn$ mentalno(* (bez jej warto(ciowania), 

ludzi zajmuj$cych si' biznesem. Taka jest rzeczywisto(*, badana i opisywana 

przez specjalistów od ekonomii behawioralnej. Inicjatywy z zakresu etyki bizne-

su (sk$d-in$d bardzo wa%ne) przypominaj$ troch' zaklinanie rzeczywisto(ci, bo 

wi'kszo(* przedsi'biorców i tak robi swoje. Dlatego tak wa%ne jest przekazywanie 

przeciwstawnych punktów widzenia. 

Sytuacja istniej$ca w Polsce wnosi dodatkowo do tej problematyki zjawi-

sko nies&ychanej arogancji pewnej grupy biznesmenów. W ko)cu pa+dziernika 

2017 roku Mateusz Ratajczak opisywa& obyczaje panuj$ce w tzw. „kot&owniach”

... „Tu klientem trzeba pogardza!. Inwalid" mo$na namówi!, $eby sprzeda  wózek. 

Gdy klient straci ca y maj#tek, najlepiej go wy%mia!. Szefowie tych warszawskich 

Þ rm Þ nansowych dzia aj# w centrum, w eleganckich biurowcach. Gotuj# si" od 
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emocji, byle wyci#gn#! od naiwnych kas". Przez lata Þ rmy te ros y bez kontroli. 

Teraz s u$by maj# problem z ich zamykaniem” (https: //www.money.pl.gospodar-

ka/wiadomo(ci/artykul).    

W omawianej tu ksi$%ce G. A. Akerlofa i R. J. Shillera, w$tki zwi$zane ze 

spo&eczn$ odpowiedzialno(ci$ biznesu (CSR) w zasadzie nie pojawiaj$ si', a w ich 

opinii manipulacje, czy wr'cz oszustwa w biznesie s$ nieuniknione w warunkach 

wolnorynkowej gospodarki. Wa%ne jest jedynie aby nie przekracza&y pewnego po-

ziomu przyzwoito(ci i granic prawa. 

Ksi$%ka liczy ponad 250 stron. Najobszerniejszy i chyba najciekawszy jest 

rozdzia& drugi po(wi'cony  ró%nym obliczom phishingu. Autorzy przedstawiaj$ 

w nim studium przypadków, opisuj$c bulwersuj$ce czytelnika casusy w nast'pu-

j$cych obszarach:

1. Marketing potraÞ  wykorzysta* nasze s&abostki;

2. Samochody, domy i karty kredytowe;

3. Phishing w polityce;

4. "ywno(* i leki;

5. Innowacje dobre, z&e, a nawet okropne;

6. Tyto) i alkohol;

7. Bankructwo dla zysku;

8. Obligacje (mieciowe;

9. Ruch oporu i jego bohaterowie.

Opisy s$ bulwersuj$ce, bo czytelnik nagle u(wiadamia sobie, jak cz'sto bywa& 
w takich sytuacjach i nawet nie zdawa& sobie sprawy, %e by& „wkr'cany”. "eby nie 

psu* zainteresowanym rozkoszy samodzielnego czytania, przytoczono tu jedynie 

dla zach'ty (i to bez szczegó&ów) zaledwie kilka pikantnych analiz.

Na stronie 25 autorzy pisz$ ... „Przypomnijmy sobie, gdzie du%e sklepy wy-

stawiaj$ na stoiskach najcz'(ciej sprzedawane produkty (jaja, mleko i pieczywo)? 

A%eby do nich si' dosta*, musimy przej(* ca&y supermarket, aby po drodze u(wia-

domi* sobie, co jeszcze warto tu by&oby kupi*. 
Na kolejnych stronach opisane zosta&y trzy triki dilerów samochodów, którzy 

prywatnie przyznaj$, %e np. dodatkowe wyposa%enie samochodu zwi'ksza cen' 
modelu podstawowego o jakie( 10 ty(. dolarów, a z wi'kszo(ci tych bajerów klienci 

i tak potem nie b'd$ korzysta*. Innym przyk&adem (przestrog$ dla klienta) jest 

oferta odkupienia jego starego samochodu, o ile kupi nowy model. Jest powszech-

nie znany fakt kuszenia, %e „damy ci za stary samochód wi'cej ni% on jest wart, 

o ile zgodzisz si' zap&aci* za nowy proponowan$ przez nas cen'”. No i klient prze-

p&aca, nie zdaj$c sobie z tego sprawy. 

Z kilkunastu sytuacji dotycz$cych s&u%by zdrowia, warto tu mo%e przyto-

czy* fragment, wypisz wymaluj, pasuj$cy te% do polskiej rzeczywisto(ci (s. 108)... 
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„W wi'kszo(ci pa)stw wymagana jest od lekarzy praktykuj$cych tzw. „edukacja 

ci$g&a”. Firmy produkuj$ce leki skwapliwie wykorzystuj$ t' okazj', sponsoruj$c 

sympozja dla lekarzy dotycz$ce najnowszych osi$gni'* medycyny (...). Jest to 

(wietna okazja do promowania w&asnych produktów”. 

Pora%aj$cy jest przyk&ad opisuj$cy jak legalnie mo%na zarobi* na bankructwie 

(s. 143) ... „Wystarczy wykupi* za marne grosze ton$c$ placówk', (ci$gn$* do jej 

kasy jak najwi'cej pieni'dzy(np. przez bardzo korzystne oprocentowanie depozy-

tów), a nast'pnie przez kreatywn$ ksi'gowo(* znale+* sposób na wyprowadzenie 

tych po%yczonych pieni'dzy gdzie( na zewn$trz, a potem zagarn$* je do w&asnego 

portfela. 

Takich sytuacji jest opisanych znacznie wi'cej. Autorzy nie kr'puj$ si' wy-

mieniaj$c konkretne marki i nazwiska, a przez to czyni$ przytaczane przyk&ady 

bardzo wiarygodnymi. 

Nawi$zuj$c do wspania&ej specyÞ ki ludzkiego umys&u, który potraÞ  odczuwa* 
cudze intencje, nastroje i sympati', autorzy podkre(laj$, %e ma to tak%e ciemn$ 

stron'. Oznacza to, %e mo%na dzia&aj$c w z&ej wierze odkry* sposoby, jak nak&oni* 
ludzi do robienia czego( co jest korzystne dla oferenta, a nie dla nich samych. 

S$ to nowe metody i chwyty marketingowe, wykorzystuj$ce „teori' intelektu”,  

pozwalaj$ce wcisn$* ludziom rzeczy dla nich niedobre czy niepotrzebne. Autorzy 

przypominaj$, %e widzieli toksyczne automaty do gier w Las Vegas, sfa&szowane 

oceny przyznaj$ce potrójn$ kategori' „A” nic nie wartym instrumentom pochod-

nym, nie publikowanie wyników bada) leków, które mog$ wywo&a* skutki ubocz-

ne ko)cz$ce si' (mierci$ pacjenta itd. itp. 

Po co takie demaskowanie chciwo(ci i chytro(ci jednych i jednocze(nie na-

iwno(ci innych Autorzy pisz$, %e ich ksi$%ka ma za zadanie zinterpretowa* eko-

nomi' w sposób bardziej wywa%ony. Uznaj$c zalety wolnego rynku nie trzeba 

zamyka* oczu na jego wady. 

Najciekawsze wydaj$ si' tu jednak rozrzucone po ca&ej ksi$%ce fragmenty opi-

suj$ce eksperymenty przeprowadzane przez najwi'kszych manipulatorów, którzy 

w naukowy wr'cz sposób okre(lali i dochodzili eksperymentuj$c, jakie „chwyty” 

s$ najskuteczniejsze w okre(lonych sytuacjach. Mamy mo%liwo(* zapoznania si' 
z karier$ trzech znacz$cych w tym obszarze postaci, które dzia&a&y w USA na 

pocz$tku XX wieku: Alberta Laskera, Claude Hopkinsa i Davida Ogilvy. Opisane 

zosta&y przeprowadzone przez nich eksperymenty w postaci próbnych kampanii 

reklamowych ró%nych produktów. Ca&o(* znajduje si' w podrozdziale o znamien-

nym tytule: Reklama jako „storytelling” z dodatkowym wyja(nieniem w przypisie 

(s. 53), %e poj'cie „story” zosta&o zaczerpni'te z psychologii narracyjnej i prze-

niesione do ekonomii behawioralnej w znaczeniu sugestywnej opowie(ci, maj$cej 

na celu przekonanie adresata, do przyj'cia okre(lonej opinii i zach'cenia go do 

dokonania okre(lonego wyboru. 
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W(ród innych eksperymentów warto tu zwróci* te% uwag' na ró%ne badania 

udowadniaj$ce, %e pewne produkty (np. karty kredytowe) wcale nie s$ tak neu-

tralne, bo ich u%ywanie zwi'ksza w sposób statystycznie istotny warto(* dokona-

nych przy ich pomocy zakupów. 

Podsumowuj$c nale%y stwierdzi*, %e ksi$%ka wci$ga czytelnika i nie pozosta-

wia go oboj'tnym. Mo%na te% zgodzi* si' z opini$ znajduj$c$ si' na jej ok&ad-

ce, a wyra%on$ przez El%biet' M$czy)sk$, prezes Polskiego Towarzystwa Eko-

nomicznego, %e ... „ksi$%k' t' powinien przeczyta* ka%dy, kto nie chce wpada* 
w zastawione przez wolny rynek pu&apki, ka%dy kto nie chce by* owym tytu&o-

wym frajerem z&owionym w rynkowe sieci”.

Ryc. 1. Ok&adka ksi$%ki George A. Akerlofa i Roberta J. Shillera pt. Z owi! 

frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa. Wyd. Polskiego Towarzy-

stwa Ekonomicznego. Warszawa 2017.   
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