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Wprowadzenie: artykuł na Boże Narodzenie 2014 r.
Drogi Edouard,
Czy mógłbyś nam napisać artykuł do czasopisma Papieskiej Komisji ds. Kultury? Nasz kolejny
numer będzie poświęcony gospodarce (…)
Mój przyjaciel ojciec Laurent Mazas, który kieruje pracami Cortile dei gentili (cortiledeigentili.
com), wysłał mi 10 września 2014 r. maila z takim zapytaniem z Rzymu.
Pomyślałem najpierw, że powinienem odmówić. Mam za dużo pracy po wakacjach:
objąłem nowe stanowisko w europejskim think tanku; muszę doradzać klientom w bardzo
niepewnym dla gospodarki światowej i finansów czasie; publikuję felietony w Les Echos;
mam książkę do skończenia; podróżuję po Europie i Azji. A zwłaszcza moje dzieci dorastają
i potrzebują ojca.
Ale potem przyszła mi do głowy myśl: czyż nie był to przeciwnie wbrew wszystkiemu
odpowiedni moment i odpowiednia publikacja, o charakterze uniwersalnym (Kultura i
Wiara), gdzie mogę bez ograniczeń wyrazić swoje głębokie przekonania na temat gospodarki
światowej i systemu finansów? Są to przekonania chrześcijanina, „praktykującego” w
dwojakim znaczeniu. Praktykuję od 44 lat swoją wiarę, w kraju, w którym wolność religijna
staje się coraz bardziej problematyczną kwestią. Praktykuję również od 20 lat w świecie
biznesu i finansów, specjalizując się w przewidywaniu kryzysów finansowych i zarządzaniu
nimi
Moje przekonanie jest następujące: jeżeli nie spróbujemy szybko zastosować radykalnego
rozwiązania, którego zalążek przedstawiam na końcu tego artykułu, następne kryzysy,
technologiczne i finansowe, być może doprowadzą do skraju przepaści nie tylko nasz
system gospodarczy, ale i całą ludzkość.
Mam nadzieję, jako chrześcijanin, że ten apel, opublikowany w dwunastu językach w Boże
Narodzenie 2014 r., zostanie usłyszany.
(Poniższy tekst jest tłumaczeniem artykułu opublikowanego w czasopiśmie Rady Papieskiej
ds. Kultury Kultura i Wiara:„Czy ludzkość przetrwa nową ekonomię?” - Tłumaczenie: Maciej
Zglinicki i Frédéric Schneider - VoxEurop)

Jak ludzkość przetrwa gospodarkę XXI wieku - Edouard TETREAU

2

Credo starej ekonomii
Kiedy byłem studentem na początku lat 90. XX w., ekonomia była nauką humanistyczną.
Po przepracowaniu dwudziestu lat w tym sektorze, od którego współczesna kultura tak
bardzo zależy, jako przedsiębiorca, finansista i obserwator, nie jestem już pewien, czy
ekonomia rzeczywiście jest nauką. I dochodzę powoli do przekonania, że staje się ona
coraz mniej humanistyczna i humanitarna.
Moi mentorzy podzielili się wówczas ze mną kilkoma prawdami, które wydawały mi się
niezmienną oczywistością. Ich credo opierało się na trzech filarach:
nie ma bogactwa ponad ludzi (Jean Bodin): tam, gdzie są ludzie, tam jest wzrost,
nadzieja, dynamizm, ludzka twórczość. „Spójrz na demografię kraju, a zobaczysz jego
przyszłe bogactwo”. Ekonomia była jak najbardziej nauką humanistyczną.
czas nie szanuje tego, co się robi bez niego (Paul Morand): pochwała trwania,
inwestycji na dłuższą metę. W ekonomii nie należy się spieszyć, czas działa na naszą
korzyść. Czas jest przyjacielem pieniędzy, stopy procentowe są tego przykładem.
pieniądze są tak rzadkie i cenne, że drogo kosztują. Można je więc powierzyć tylko
osobom doświadczonym i rozważnym: bankierom. Tym, którzy są w stanie zidentyfikować
i zrozumieć ryzyko. Finanse, „służące gospodarce”, są poważną sprawą, której nie można
powierzać byle komu.
Jednak na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, podczas których pracowałem w biznesie
i w finansach, widziałem, jak filary tego credo zawalają się, wraz z rozwojem „nowej
ekonomii”. Tej, w której funkcjonuje dzisiejszy świat.
Nie chodzi tutaj o to, aby na nowo rozgorzała
dyskusja na temat starej ekonomii – tej z
poprzednich wieków – na temat korzyści i
ekscesów kapitalizmu. Za pośrednictwem
światowego handlu, który wymieszał ze sobą
narody i je do siebie zbliżył, umożliwiając
swobodny przepływ towarów, idei i ludzi,
kapitalizm, mimo spektakularnych kryzysów,
wyraźnie podwyższył oczekiwaną długość
życia oraz polepszył jego poziom tak u kobiet,
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jak i u mężczyzn, a także przyczynił się do urzeczywistnienia ideałów wolności i demokracji,
które są mi bliskie. Podczas gdy jego alternatywa, socjalizm, choć może być przepełniony
dobrymi intencjami, pogrążył całe narody, niektóre na kilka pokoleń, w totalitaryzmie, w
barbarzyństwie gułagów i obozów koncentracyjnych; w gwałtach i torturach.
Problematyka obecnych czasów jest następująca: czy 7,2 mld istot ludzkich, które
zamieszkują tę małą planetę, jest jeszcze w stanie dopasować się do nowej ekonomii? Jest
to ekonomia, która nie przestrzega zasad, lecz reaguje na impulsy, interakcje i zjawiska,
które podważają nasze wszystkie dotychczasowe wyobrażenia i zdaje się zapominać o
istnieniu istot ludzkich.
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Definicja nowej ekonomii
Nowa ekonomia, ta z 2014 r., jest, że posłużę się modną terminologią, gospodarką
tradycyjną, ale „uzupełnioną” o trzy zjawiska, które nawzajem się nakręcają, a są nimi –
globalizacja, cyfryzacja oraz rosnące znaczenie finansów.

Globalizacja
Winnie Byanyima i Jose Angel Gurria opisują lepiej ode mnie zjawisko globalizacji i
wezwania, które się z nią wiążą (www.cortiledeigentili.com). Globalizacja jest starym
zjawiskiem istniejącym od kilku stuleci. Wyraźnie przyspieszyła od 1989 r., kiedy to upadł
mur berliński i cały system komunistyczny, a większość krajów na świecie przyjęła system
gospodarki rynkowej. A wraz z nią narzędzia, normy i techniki ułatwiające globalizację
handlu i produkcji (umowy o wolnym handlu; kontenery; oprogramowanie zarządcze
umożliwiające standaryzację gospodarek i wprowadzenie wspólnego języka roboczego;
coraz bardziej globalne przedsiębiorstwa). Można zobrazować to zjawisko za pomocą
liczb, które mówią same za siebie.
Do pozytywów globalizacji należy zaliczyć:
-	Ponad miliard miejsc pracy utworzonych od 1980 r(2).
-	Od 1990 r. prawie miliard osób wyszedł ze skrajnego ubóstwa(3), podczas gdy
światowa produkcja dóbr wzrosła czterokrotnie(4).
-	Od roku 2000 zamożność przeciętnego gospodarstwa domowego wzrosła ponad
dwukrotnie(5).
Do negatywów globalizacji należy zaliczyć:
-	Tak szybko grabimy ograniczone zasoby planety, że, jak wynika z szacunków WWF,
do 2025 r. 5,5 mld osób będzie żyło w strefach dotkniętych problemem niedoboru wody(6).
2,8 mld ludzi ma dochody poniżej 2$ dziennie; 925 mln nie dojada(7).
Najbogatszy 1 proc. ludzkości posiada ponad połowę bogactw planety(8). Mimo
wzrostu, który powinien być korzystny dla wszystkich, nierówności pogłębiają się, a wraz
z nimi poczucie niesprawiedliwości: 7 osób na 10 żyje w kraju, w którym nierówności

2. Poza miejscami pracy w rolnictwie, The Economist, When giants slow down, czerwiec 2013
3. Obejmującego osoby z dochodami poniżej 1,25$ dziennie,The Economist, czerwiec 2013
4. Bank Światowy
5. Crédit Suisse, Global Wealth Databook 2014, październik 2014
6. „The Human as Bigfoot”, The New York Times, październik 2010.
7. United Nations, Resources for Speakers on Global Issues
8. Crédit Suisse, Global Wealth Report 2014
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ekonomiczne zwiększyły się na przestrzeni
ostatnich 30 lat(9).
W sumie, od 1989 r., mamy więcej bogactw
i więcej pracy na świecie. Ale też rosnące
nierówności między krajami i między
jednostkami, które są tym bardziej źle
postrzegane, że wydaje się, iż coraz mniej
osób czerpie korzyści z globalizacji. Nasza
planeta ma ograniczone zasoby, które są plądrowane we wszystkich zakątkach świata.

9. W Stanach Zjednoczonych 1% najbogatszych Aux Etats-Unis, le 1% le plus riche a capté 95% de la croissance
depuis 2009. Cité dans Oxfam, En finir avec les inégalités extrêmes, janvier 2014
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Cyfryzacja
W książce, która zostawi swoje piętno, zatytułowanej „Suwerenność cyfrowa”(10), Pierre
Bellanger, francuski przedsiębiorca z branży cyfrowej, tłumaczy, jakie to zjawisko ma
znaczenie. Otóż „Internet nie jest dodatkiem do świata, jaki znamy. Zastępuje go.
Internet przejął kontrolę nad naszą pracą, naszymi danymi, naszym życiem prywatnym,
naszą własnością intelektualną, naszym
dobrobytem (…) i naszą wolnością”. Fakty
i liczby, jak na razie, przyznają mu rację.
Z badania Boston Consulting Group
wynika, że do 2020 r. dane osobowe 500
mln Europejczyków, z których obecnie
nas okradają platformy cyfrowe z innych
kontynentów, będą warte 1 bln euro(11).
Przejęcie tej kwoty na całym świecie jest
wielkim wyzwaniem dla tych platform.
Są one coraz bardziej inwazyjne i śledzą,
za naszą zgodą, nasze najmniejsze
poczynania, ruchy, przyzwyczajenia
konsumenckie, aby je antycypować, powtarzać i sprzedawać – dzisiaj korporacjom, a
jutro państwom, które chcą zachować kontrolę nad obywatelami.
Te platformy okradające nas z naszych danych osobowych i życia prywatnego stają się
potęgami, za naszym przyzwoleniem i w zmowie z tradycyjnymi firmami, które zachowują
milczenie, dysponują zasobami znaczącznie przewyższającymi możliwości wielu państw.
W rzeczy samej, czymże jest pogrążone w długach francuskie, włoskie, argentyńskie czy
brytyjskie państwo, stojące przed wezwaniem, jakim jest starzejące się społeczeństwo,
wobec koncernów, takich jak Google, Alibaba, Apple, Facebook czy Amazon? Łączna
wartość tych spółek przekracza 1,6 bln dolarów; gotówka, którą dysponują, sięga kilkuset
miliardów dolarów; a ich wydatki na badania i rozwój (m.in. w robotykę, ludzki genom
i nanotechnologie) pozwalają im zwiększać przewagę nad ociężałymi państwami. Te
państwa twierdzą, że opodatkowują przedsiębiorstwa, aby wywiązać się ze swoich
zobowiązań wobec społeczeństwa. Ale nie udaje im się ich ściągać od tych cyfrowych
gigantów, którzy są bardzo zręczni i zglobalizowani i którzy przyczyniają się, każdy na
swój sposób, do niedoborów w kasach państwowych na całym świecie z tytułu dochodów
podatkowych na poziomie od 5,5 do 26 bln dolarów(12).

10. Editions Stock, 2013
11. Financial Times, „Personal data value could reach €1tn”,listopad 7, 2012
12. Selon, respectivement, MFV et le Tax Justice Network
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Komu najłatwiej będzie jutro sfinansować i postawić na nogi armię? Suwerennym państwom
czy Googlowi, który właśnie przejął kilka firm zbrojeniowych (w tym Boston Dynamics),
co umożliwi mu produkcję, w najbliższej przyszłości, całych batalionów wojskowych
robotów? Mowa o robotach, które dobrze was znają i będą w stanie was poznać dzięki
historii waszego wyszukiwania, waszym aktywnym usługom geolokalizacyjnym, waszym
kontaktom i znajomym (portale społecznościowe, Gmail).
Nowa ekonomia, rzecz jasna, ma inne, znacznie bardziej pozytywne oblicza. Tworzy nowe
usługi, które często są darmowe; zwiększa naszą skuteczność w wielu obszarach; i generuje
ciekawe miejsca pracy oraz zapewnia społeczeństwu lepsze usługi i wyższą jakość życia.
Kto mógłby dzisiaj żyć i pracować „tak, jak wcześniej”, czyli bez maili, komórki czy szukając
informacji w papierowej encyklopedii, a nie w Internecie?
Ale czy ta nowa ekonomia tworzy wiele miejsc pracy i to dla wszystkich? Dwaj najwięksi
prywatni pracodawcy na świecie, McDonald’s i Wal-mart, amerykański gigant dystrybucji,
zatrudniają razem 4 mln osób. Ich łączna wartość rynkowa wynosi 325 mld dolarów. Czyli
średnio każdy pracownik „wytwarza” 81
250 dolarów.
Jest to bardzo mało w porównaniu z
firmami z sektora nowych technologii:
Alibaba, Facebook cz y Google
zatrudniają zaledwie 80 000 osób,
ale ich łączna wartość wynosi 800
mld dolarów: czyli 10 mln dolarów
w przeliczeniu na pracownika. Na
całym świecie pracownik nowej ekonomii jest więc teoretycznie wart sto razy więcej niż
pracownik zatrudniony w tradycyjnym sektorze gospodarki… a może po prostu nowa
ekonomia potrzebuje sto razy mniej „kapitału ludzkiego” niż tradycyjne sektory.
W badaniu „The Future of Employment” naukowcy z Oksfordu, Michael Osborne i Carl
Benedikt Frey(13) dochodzą do jednoznacznej konkluzji: cyfryzacja jest tak zaawansowana,
że 47% aktualnie istniejących zawodów jest skazanych na zniknięcie(14). Rozpoczął się
trend polegający na zastępowaniu człowieka maszyną: automatyczne kasy zastępują
ekspedientów w supermarketach; przemysłowe roboty zastępują ludzi w procesie
produkcji; w 2012 r., Foxconn, chiński podwykonawca Apple’a i Nokii, zapowiedział kupno
miliona robotów, aby zastąpić swoich robotników.

13. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
14. Instytut Bruegel szacuje, że e Europie wynosi ponad 54%
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Jaki robotnik będzie bardziej rentowny i wydajny niż robot przemysłowy, który nigdy nie
śpi, nie narzeka podczas pracy i nie ma problemów osobistych, które go dekoncentrują?
Jaki kierowca będzie bardziej uważny niż algorytm? A w dalszej perspektywie, jaki
programista będzie skuteczniejszy i bardziej kreatywny niż maszyna do programowania
wyposażona w sztuczną „superinteligencję”(15)?
Czy ludzie mogą nadążyć za tym trendem? Ci, którzy nie dorastali z technologiami
cyfrowymi – i nie są „cyfrowymi tubylcami” – wiedzą, że ten nurt ich przerasta. Prawdą
jest, że człowiek dopasowuje się do wszystkiego (do druku, prądu, ropy naftowej, kolei).
Ale pod warunkiem, że zostawi mu się na to wystarczająco dużo czasu. A jakim czasem
dysponują ludzie wobec logarytmów dyktujących decyzje inwestycyjne i konsumenckie,
których nie mogą już podejmować samodzielnie, powoli i po zastanowieniu?
Wraz z nową ekonomią nie wyłania nam się nowy etap postępu technicznego służącego
ludzkości, choć byłoby to mile widziane. Wręcz przeciwnie jesteśmy świadkami Wielkiego
Zastępowania człowieka maszyną. Ta rewolucja gospodarcza wpisuje się w szerszy trend
o charakterze naukowym, politycznym i filozoficznym, jakim jest transhumanizm, którego
ambicją jest scalenie człowieka z maszyną, aby podwyższyć jego kompetencje, a celem
ostatecznym jest jego nieśmiertelność. Taki jest szalony, ale wykonalny, pomysł firmy
Google, którego głównym inżynierem jest nie kto inny jak Ray Kurzweil, propagator
transhumanizmu i autor bestsellerów,
w których bez ogródek wyjawia swój
projekt i swoje ambicje (The Singularity
is Near: When Humans Transcend Biology,
How to Create a Mind). Transhumanizm
nie jest żadnym tajnym programem,
który mógłby być wodą na młyn dla teorii
spiskowych: jego zwolennicy głoszą wprost
swoje tezy, a sama idea daje się poznać,
zarówno w książkach pana Kurzweila, jak
i w produktach, innowacjach i przejęciach
Google’a. Już od dawna cel nie jest stricte
handlowy czy finansowy: jest polityczny czy też religijny, w tym sensie, że jego ambicją
jest przekształcenie naszego sposobu funkcjonowania. I naszych wartości. Transhumanizm
promuje „udoskonalone” ciało i umysł, wzbogacone o innowacje technologiczne

15. Tę myśl podkreśla James Barrat w „Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era”

Jak ludzkość przetrwa gospodarkę XXI wieku - Edouard TETREAU

9

do tego stopnia, że ludzie staną się nieśmiertelni. Nic nie będzie w stanie się oprzeć
rozprzestrzenianiu się technologii wokół nas, ale i w nas samych. Tym samym przekracza
się granice etyki i ludzkości.
Mało krajów dotychczas sprzeciwiło się otwarcie temu rozwojowi, a już na pewno nie Chiny,
w których Beijing Genomics Institute pracuje nad sekwencjonowaniem DNA dwóch tysięcy
dwustu nader uzdolnionych osób, aby móc następnie wstrzyknąć odpowiednie DNA innym
przedstawicielom społeczeństwa, które musi być konkurencyjne na światowym rynku.
Dwa europejskie państwa, Francja i Niemcy, wykazują pewien opór – ale na jak długo? W
Niemczech rząd i think tanki są orędownikami ochrony prywatności w Internecie. A odważny
i przenikliwy list prezesa Axel Springera, Matthiasa Döpfner („Why we fear Google(16)”),
spotkał się z ostrą ripostą ze strony Google’a. We Francji, przedsiębiorcy z branży cyfrowej(17)
apelują do sumień i władz publicznych, w tym europejskich, o rozwagę, podnosząc kwestię
zagrożeń płynących z tych narzędzi
dominacji. Tak więc Laurent Alexandre,
lekarz i założyciel portalu Doctissimo,
analizując projekt transhumanistyczny
Google’a(18) demaskuje wizję człowieka
i społeczeństwa, które należałoby
„polepszyć” i którym należałoby nadać
ramy technologiczne. Od przejęć firm
produkujących roboty wojskowe po
rejestrację patentu 8 543 339 B2 (19),
umożliwiającego selekcję „najlepszych”
ludzkich embrionów, wszystkie kroki
Google’a wskazują na to, że ten koncern do tego dąży.
Pojawiają się głosy, w szczególności w krajach europejskich, takich jak Hiszpania, Włochy,
Polska, w których w XX wieku przez pewien czas demokracja istniała tylko na papierze i
w których nieufnie podchodzi się do wizji totalitarnych i do tego, co się z nimi wiąże: do
eugeniki, do manipulacji umysłów i ciał oraz do odrzucania słabych, czyli tych, których
nazywano niegdyś Untermenschen – podludźmi. Czyż w świecie transhumanistycznym
wszyscy zwykli ludzie nie będą podludźmi?
Gdzie będzie przebiegała granica między człowiekiem zrobotyzowanym a robotem
zhumanizowanym? Czym bardziej technologie będą się rozwijały, tym bardziej ta granica

16. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/mathias-doepfner-s-open-letter-to-eric-schmidt-12900860.
html
17. Olivier Sichel i l’Open Internet Project, Godefroy Jordan i Renaissancenumerique.org
18. http://fr.openinternetproject.net/news/25-video-le-monde-futur-vu-par-google-et-decrypte-par-laurentalexandre
19. http://www.google.com/patents/US8543339
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będzie się zacierać, wykluczając tym samym „zwykłych” ludzi z systemu. A raczej tych,
których nie będzie stać na włączenie nowinek technologicznych do swojego otoczenia
albo do zaimplementowania ich we własnym ciele. Będą ci, co „mają” i ci, co „nie mają”.
Z jednej strony będą zbyt ludzcy ludzie zasługujący na choroby i śmierć; a z drugiej
strony będą superludzie zasługujący na nieśmiertelność. Z jednej strony będą ludzie,
którzy nie zostaną „udoskonaleni” technologicznie i którzy nie będą mieli wystarczającej
znajomości świata, aby głosować czy uczestniczyć w życiu publicznym; a z drugiej strony
będą pozostali, „superinteligentni superobywatele”, którzy będą mieli prawo głosować.
Jaka demokracja mogłaby się oprzeć temu modelowi?

18. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/mathias-doepfner-s-open-letter-to-eric-schmidt-12900860.
html
19. See Olivier Sichel and the Open Internet Project, as well as Godefroy Jordan and renaissancenumerique.org.
20. http://fr.openinternetproject.net/news/25-video-le-monde-futur-vu-par-google-et-decrypte-par-laurentalexandre
21. http://www.google.com/patents/US8543339
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Rosnące znaczenie finansów
Towarzyszące globalizacji i cyfryzacji finanse kierują nową ekonomię w stronę jeszcze
większego uwolnienia od ograniczeń, które są nam narzucane przez naszą ludzką i ziemską
rzeczywistość.
Jest nas 7,2 mld na ziemi. Wspólnie wytwarzamy bogactwa o wartości 75 bln dolarów
rocznie(20). Średnio każdy człowiek generuje więc 10000 dolarów dochodu. Mając w głowie
ten współmierny rząd wielkości, można lepiej zrozumieć niewspółmierny charakter tego,
o czym będę pisał poniżej.
-	Każdego roku łączna wartość wymiany na pewnym odciętym od namacalnej
rzeczywistości rynku opierającym się na wirtualnych strumieniach pieniędzy i kliknięciach
wynosi 2 bld dolarów. A dokładnie 1 934 500 000 000 000 dolarów(21). Mowa o światowym
rynku walut, na którym wymienia się dolary na euro, jeny na funty brytyjskie itd. Ten
rynek stanowi dwudziestopięciokrotność światowego PKB. Nie jest on w żaden sposób
powiązany z rzeczywistością gospodarczą czy społeczną naszej planety.

Charlie Chaplin stands on Douglas Fairbanks’ shoulders during
a rally at Wall Street in 1918.

Istnieje dzisiaj nowa
forma działalności bankowej,
„shadow banking”, prowadzona
przez parabanki. Niektóre
podmioty
finansowe,
których prawo bankowe nie
obowiązuje, pozwoliły sobie z
czasem świadczyć usługi, które
są normalnie zarezerwowane
dla banków: przekształcają
krótkoterminowe depozyty
(czyli nasze pieniądze) w
długoterminowe k redyty,
zadłużając się przy tym. Kto
jest w stanie kontrolować ich
poziom zadłużenia i rodzaj
działalności? Kto sprawdzi, czy

20. MFW i Bank Światowy, które wyliczają łączną sumę PKB (Produktów Krajowych Brutto) całego świata.
21. Source BRI – Banque des Règlements Internationaux
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udźwigną takie ryzyko? W 2007 r. parabanki, które przyczyniły się w znaczącym stopniu
do kryzysu z 2008 r., dysponowały środkami w wysokości 62 bln dolarów. Czyli prawie
tyle, ile ludzkość rocznie wytwarza! Czy po kryzysie ograniczono lub nadano ramy tym
niekontrolowanym operacjom? Świetnie pamiętam piękne słowa Baracka Obamy, który
stygmatyzował szaleństwo Wall Street i domagał się dokładnej „kontroli rodzicielskiej”
(„adult supervision”) dla tych „miliarderów i milionerów”(22). Ale jak wynika z najnowszych
szacunków, parabanki dysponują teraz kwotą 70 bln dolarów – czyli jeszcze większą niż
przed kryzysem!
Myślałem przez kilka miesięcy, że bardzo poważny kryzys z 2008 r. będzie historyczną
okazją dla przywódców rzeczywistego świata – szefów państw, ministrów, przedsiębiorców
i prezesów banków centralnych z całej planety – aby odzyskali kontrolę nad gospodarką.
Szczyty „G20” miały właśnie zmierzyć się z tym wyzwaniem. Wraz z innymi ekonomistami
mocno podkreślałem, że te finanse, które wymknęły się zupełnie spod kontroli, należy
regulować(23).
Nieliczni, w tym Paul Volcker, starali
się wepchnąć dżina z powrotem
d o b u t e l k i , by u n i e s z k o d l i w i ć
najbardziej niebezpieczne instrumenty
finansjalizacji: fundusze spekulacyjne
i fundusze sępy, które są tak potężne,
że mogą rzucić na kolana całe kraje.
Zamiast je jednak obezwładnić, globalne
instytucje jeszcze bardziej zwiększyły ich
siłę rażenia. Leczyliśmy chorobę, podając

kolejne dawki trucizny – nadmierne zadłużenie napędzające finansjalizację.
Taka była polityka szefów banków centralnych w największych krajach świata ‒ w
przedkryzysowej euforii podsycanej chciwością banki prywatne skupowały aktywa,
których nie mogły sprzedać, po tak wysokich cenach, że uniemożliwiało im to wypełnienie
podstawowego zadania, jakim jest pożyczania pieniędzy biznesowi i gospodarstwom
domowym. Jeden po drugim banki centralne decydowały się na wykup tych
niesprzedawalnych aktywów, kreując pieniądz ex nihilo za pomocą praktyki znanej jako

22. Andrew Clark, „Obama promises ‘adult supervision’ for Wall Street”, The Guardian, 19 grudnia 2008
23. Briefing Papers Institutu Montaigne przed szczytami G20 w Londynie i Pittsburgu, marzec i wrzesień 2009
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/reconstruire-la-finance-pour-relancer-leconomie i http://
www.institutmontaigne.org/fr/publications/entre-g2-et-g20-leurope-face-la-crise-financiere
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luzowanie ilościowe.
Od 2008 r. szefowie sześciu największych banków centralnych świata wprowadzili do
swoich komputerów kilka linijek kodu, co pozwoliło im stworzyć z niczego ponad 8 bln
„prawdziwych dolarów”. A następnie nie zawahało się oddać tej gotówki bankom w zamian
za niedające się sprzedać aktywa.
Banki centralne, zasadniczo mające stać na straży światowych walut, obciążyły swoje
rachunki toksycznymi produktami. Równie dobrze mogłyby wpuścić złodzieja do sejfu
pełnego gotówki. A jednak nie miały innego, rozsądnego wyjścia. Alternatywą byłoby
bowiem odcięcie dopływu gotówki
do globalnego systemu finansowego
i jego całkowity paraliż. Banki ochoczo
skor z ystały z proponowanego
rozwiązania, by szybko odbudować
swoje zyski, obszary działalności
i spekulacji, a także podwyższyć
nagrody dla kierownictwa. W 2013 r.
ci sami bankierzy z Wall Street, którzy
w 2008 r. doprowadzili globalny
system finansowy na skraj bankructwa,
wypłacili sobie 26,7 mld dolarów
premii, o 10 mld więcej niż pięć lat
wcześniej(24).
Dziś prywatne banki mają nadmiar
niewykorzystanych środków, tak
że nawet te, które muszą zapłacić znaczne kary, np. za pranie brudnych pieniędzy
narkotykowych karteli z Ameryki Łacińskiej czy świadome działanie na szkodę
amerykańskich klientów, mają dla rynków jedno przesłanie: „to wcale nie boli!”. Ich zyski
są tak wielkie, że żadne kary nie są im w stanie wyrządzić większej krzywdy. Od 2009
r. amerykańskie i europejskie banki zapłaciły władzom USA kary przekraczające sumę
128 mld dolarów, ale żaden z nich nie popadł z tego powodu w tarapaty. Nie jest to
niespodzianka: od 2009 r. amerykańskie banki zanotowały bowiem zyski przekraczające
500 mld dolarów(25).

24. Według New York State Comptroller, każdy bankier otrzymał średnio 164,530 dolarów premii.
25. FDIC, Wall Street Journal, Reuters.
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Podobnie ma się sprawa z firmami, które nie wiedzą już, co robić ze zgromadzonymi
fortunami. W 2013 r. 500 największych amerykańskich spółek objętych indeksem S&P500
przekazało swoim akcjonariuszom 95 proc. zysków.
Ten brak planu i woli inwestowania zysków w przyszłość znajduje także odbicie w
liczbie odkupowanych przez firmy akcji (tzw. buy-back). Niektóre przedsiębiorstwa są
tak dochodowe i przekazują tak dużo pieniędzy swoim udziałowcom, a zarazem nie
mają pomysłów na dalsze rozwijanie swojej działalności, że nie zatrudniają nowych
pracowników ani nie zwiększają produkcji czy dystrybucji swoich produktów. Zamiast
tego wykorzystują zyski do zmniejszania własnego kapitału. Odkupują własne akcje, aby je
następnie umorzyć, a tym samym zwiększyć stopę dywidendy wypłacanej akcjonariuszom.
Skala zjawiska nie jest mała. W 2013 r. wartość tego typu operacji dla 500 największych
amerykańskich spółek objętych indeksem S&P500 wyniosła ponad 500 mld dolarów.
Mimo to wielkość rezerw finansowych utrzymywanych przez firmy jest przytłaczająca.
Pod koniec 2013 r. amerykańskie przedsiębiorstwa trzymały w swoich skarbcach(26) 1,6
bln dolarów. Spółki europejskie, afrykańskie i azjatyckie zgromadziły ponad bilion (27).
Niezainwestowany kapitał nazywany w slangu finansowym „dry powder” (suchy proch)
służy li tylko do opłacania garstki szczęśliwców(28), którzy zarządzają i obracają tym całym
majątkiem.
„I po co to wszystko?”. Wszędzie pracownicy sektora prywatnego znajdują się pod coraz
większą presją, by stale podnosić swoją wydajność. Groźba bezrobocia jest bardziej
niż przekonująca: na całym świecie bez pracy pozostaje ponad 200 mln ludzi. Wśród
nich 75 mln nie ukończyło 25 lat. Młodzi są trzy razy bardziej narażeni na bezrobocie
niż starsi, zwłaszcza w Europie i na Bliskim Wschodzie, co podsyca fanatyzmy, w tym
pseudoreligijny zapał i ksenofobię. Do tych 200 mln bezrobotnych dorzućmy jeszcze 839
mln żyjących za mniej niż 2 dolary dziennie(29). Mimo to globalne firmy dalej tną koszty
i nie zmniejszają presji na pracowników zmuszanych do coraz większej wydajności, a w
końcu zastępowanych przez roboty.
Takie są realia nowej ekonomii XXI wieku. Podlega ona coraz szybszej cyfryzacji i nadmiernej
finasjalizacji. Nie ma przy tym dość wiary w ludzkość lub przyszłość, by choćby rozważyć
zainwestowanie w nie ogromnych zysków, jakie generuje.

26. Moody’s.
27. Deloitte. Pod koniec 2013 r. firmy z całego świata zgromadziły w sumie 3,5 bln dolarów.
28. Prequin
29. Międzynarodowe Biuro Pracy
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Jak ponownie umieścić człowieka w centrum i wydostać się z pułapki
nowej ekonomii?
Jak wyrwać się z pułapki nowej ekonomii?
Widzę dwie i tylko dwie możliwości. Po pierwsze, za wszelką cenę należy uniknąć czarnego
scenariusza. W nowej ekonomii, zwłaszcza w finansach i na rynkach cyfrowych, nad którymi
człowiek szybko traci kontrolę, czają się bowiem potencjalnie niszczycielskie zagrożenia.

Czarny scenariusz
Grożą nam trzy nieszczęścia, a każde z nich jest równie prawdopodobne.
– Kryzys finansowy podobny do tego z 2008 r., ale którego globalny system finansowy
nie zdoła już opanować. Z dzisiejszej perspektywy, a mieszkałem wówczas w Nowym
Jorku i byłem w samym centrum tamtych wydarzeń, widać dobrze, jak blisko było
wówczas do niewypłacalności. Od tamtej pory nie wprowadzono jednak żadnych
istotnych zabezpieczeń, które zapobiegłyby podobnej katastrofie w przyszłości. Jakie
będą źródła przyszłego kryzysu? Spowolnienie globalnej gospodarki prowadzące do
krachu na giełdach papierów wartościowych w Europie? A może bankructwo jakiegoś
chińskiego banku? Nie ma to większego znaczenia. Kiedy w tak mocno powiązanym
systemie finansowym wybuchnie pożar, ogień będzie się błyskawicznie rozprzestrzeniał
na ogromnej przestrzeni.
– Utrata kontroli nad finansowymi
algorytmami. Właściwie to już się wydarzyło,
ale na małą skalę. 6 maja 2010 r. na nowojorskiej
giełdzie (New York Stock Exchange – NYSE)
doszło do tzw. flash crash, błyskawicznego
spadku wartości notowań. Dwie trzecie
transakcji prowadziły wówczas roboty, czyli
algorytmy. Z niewyjaśnionych przyczyn(30), nie
potrafiła takowych podać nawet amerykańska
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
algorytmy wymknęły się spod kontroli i
w zaledwie 20 minut zniszczyły akcje o
wartości 862 mld dolarów. Sytuacja wymagała

30. http://bloombergview.com/articles/2012-05-07/flash-crash-story-looks-more-like-a-fairy-tale
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nadzwyczajnej interwencji człowieka – prezes NYSE „wyciągnął wtyczkę”, przerywając
handel i anulując arbitralnie setki tysięcy transakcji, by powstrzymać bezsensowny krach.
Jeśli nie weźmiemy spraw w swoje ręce, takie „flash crashe” będą się powtarzać na większą
skalę i dotykać coraz więcej ściśle powiązanych ze sobą światowych centrów finansowych.
Odsetek transakcji obsługiwanych automatycznie stale rośnie, podobnie jak liczba operacji
wysokiej częstotliwości (HFT), w USA to już połowa wszystkich transakcji i umożliwiają
one realizację zleceń z prędkością światła, jeśli nie większą. Giełdowe algorytmy są już w
stanie przeprowadzić nie mniej niż 600 operacji w 100 milisekund – a więc w okamgnieniu.
Kto je pokona?
– Zaplanowany atak. Incydent mogący spowodować zniknięcie ogromnej części
finansowego bogactwa z cyfrowego świata może być następstwem przypadku –
skomplikowania maszyn podatnych na błędy bądź przemyślanej strategii obliczonej
na zniszczenie branży finansowej. Skoro w
lecie 2014 r. grupka niezidentyfikowanych
h a k e rów m o g ł a s i ę w ł a m a ć d o
systemu informatycznego JP Morgan
– najpotężniejszego banku w USA – i
wykraść dane 76 milionów amerykańskich
gospodarstw domowych w bliżej
nieokreślonym jeszcze celu, to jakie dane
finansowe są dziś jeszcze bezpieczne?
Jaki bank lub inna instytucja finansowa
może utrzymywać, bez mrugnięcia okiem,
że jest całkowicie zabezpieczona przed

podobnymi włamaniami? Henri de Castries, prezes towarzystwa ubezpieczeniowego
AXA, jednego z największych na świecie, przyznał w kwietniu 2014 r., że największym
zagrożeniem dla ubezpieczycieli, większym nawet niż [koszta] wypadków samochodowych,
katastrof naturalnych czy wojny, będą wkrótce ataki cybernetyczne(31).
Wchodząc na internetowe konto bankowe, któż z nas nie wyobraża sobie, że o parę kliknięć
myszą lub kilka wierszy kodu czaić się może ktoś, kto potrafi wyczyścić nasz rachunek,
pozostawiając nas z niczym? Jeśli banki centralne mogą produkować miliardy dolarów,
zmieniwszy jedynie kilka linijek kodu, to czy podobna manipulacja nie może zniszczyć
wszystkich ich rezerw?
Każdy poważny inwestor lub broker nie będzie się wahał zabezpieczyć przed takim

31. Wywiad w Les Echos, 23 kwietnia 2014 r.
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ryzykiem. Dlatego dziś dużo inwestuje w trwałe aktywa: przedsiębiorstwa, realną
gospodarkę, nieruchomości, farmy, surowce i nośniki energii. I ma rację. Ale najbardziej
palącym pytaniem nie jest dziś to, jak zoptymalizować pozycję finansową bądź sytuację,
lecz jak uniknąć gospodarczej, finansowej i społecznej zapaści podobnej do tej z 1929
czy 2008 roku.
Czy mamy czekać na nowy potop, tym razem finansowy, by przywrócić nasze społeczeństwa
do ich pierwotnego stanu? By w końcu sektor finansowy służył gospodarce, globalna
gospodarka ludzkości, a nie na odwrót. By poddać kontroli algorytmy i roboty, tak by dla
nas pracowały, a nie pozwalać im – z lenistwa i wygody – by narzucały nam preferencje,
wpływając na późniejsze wybory? By odzyskać zwierzchność nad cyfrowymi monopolami,
które są potężniejsze dziś niż państwa, a jutro będą w stanie wystawiać armie robotów i
maszyn? I które są wystarczająco bezczelne i cyniczne, by łączyć swoje drapieżcze działania
z hasłem „don’t be evil” (nie bądź zły), na które nikt się już nie daje nabrać?
„Nie bądź zły”. „Ale co nas uchroni od tego zła?”. Odpowiedź może być tylko jedna:
wyzwolenie. Od nas, a także od wsparcia władz nadrzędnych wobec maszyn i sektora
finansowego, zależy, czy zdołamy się uwolnić z pułapki, jaką stała się nowa gospodarka.

Jak ludzkość przetrwa gospodarkę XXI wieku - Edouard TETREAU

18

Scenariusz wyzwolenia
Charles de Gaulle mawiał, że „żadna polityka nie jest wartościowa w oderwaniu od
rzeczywistości”. Jednak jeśli chcemy zbudować lub odbudować gospodarkę i społeczeństwo
zorientowane na człowieka, musimy zacząć od prostej obserwacji: żadna władza finansowa
nie ma szans zrównoważyć siły rażenia sfinansjalizowanej gospodarki globalnej 2014.
Co więcej, żaden naród czy grupa państw, bez względu na to jak bardzo są rozwinięte i
potężne, nie może rywalizować z systemami sztucznej inteligencji rozprzestrzeniającymi
się z nadludzką prędkością na 10 mld komputerów i innych urządzeń podłączonych do
sieci(32).
Na szczęście ludzie wyposażeni są w dużo potężniejsze narzędzie, które jest niczym
ziarenko piasku w dobrze naoliwionej maszynerii. Równie dokuczliwe jak mały kamyk w
bucie. Nasi przodkowie nazywali je po łacinie scrupulum. To właśnie skrupuły powstrzymują
nas, byśmy zbyt szybko nie pędzili ku katastrofie.
Skrupuły, bądź wrażliwe sumienie. Ludzkie
sumienie jest najlepszym antidotum
na nową ekonomię, próbującą nas
odczłowieczyć albo transhumanizować, by
sięgnąć po termin fałszywych proroków
z Krzemowej Doliny. Żadna maszyna,
nawet najbardziej inteligentna, żaden
totalitaryzm czy transhumanizm ani też
góra pieniędzy nie są wystarczająco wielkie
i potężne, by pogrzebać ludzkie sumienie.
Historia zna wiele takich przypadków, zwłaszcza z ostatniego stulecia: Aleksander
Sołżenicyn, Vaclav Havel, Lech Wałęsa, Elie Wiesel, Nelson Mandela, Ghandi, „ostatnia
kobieta, która zginęła za ukrywanie jednego z naszych w Ravensbruck”(33) i Karol Wojtyła.
W XXI w. ludzkie sumienie jeszcze raz zatriumfuje nad maszynami i finansami, tak jak
zwyciężyło dwudziestowieczne totalitaryzmy.
„Stolarz z młotkiem wszędzie widzi gwoździe”, tak jak niektórzy przedsiębiorcy oraz
inżynierowie z Krzemowej Doliny, Bangalore w Indiach czy Zhon Guan Cun w Chinach
widzą w człowieku jedynie górę mięsa, kości oraz inteligencję zredukowaną do molekuł
i równań, którą można programować i modyfikować w nieskończoność. Prawdą jest, że
także niektórzy finansiści z londyńskiego City czy Hongkongu widzą w nas tylko kanały
przepływu gotówki, zdolność do pracy, aktywa, które można poprawiać i eksploatować.

32. IMS.
33. Andre Malraux, z mowy podczas uroczystości przeniesienia przywódczyni francuskiego ruchu oporu Jean
Moulin do Pantheónu w Paryżu, 19 grudnia 1964 r.
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Ale wiemy, że – nawet w świecie nauki – ludzie ci są już przegrani. Jednymi z tematów,
które wypłynęły podczas seminariów w Collège des Bernardins, trzynastowiecznej
paryskiej katedrze, a zarazem szkole, która po dwustu latach przerwy (to efekt Rewolucji
Francuskiej) wznowiła działalność w 2004 r., był Human Brain Project (projekt, który ma
na celu stworzenie symulacji ludzkiego mózgu – przypis tłum.) oraz prace prowadzone
nad mózgiem na Bar-Ilan University w Tel Awiwie. Jak podsumował jeden z badaczy –
„Udało się nam wyodrębnić, z myślą o ewentualnej duplikacji, wszystkie funkcje mózgu
poza jedną: sumieniem”.
Głos sumienia nie odszedł w zapomnienie. W USA będących liderem nowej gospodarki
głos ten nazywa się filantropią. Oddaj drugiemu, co tobie niepotrzebne. Każdego roku
95 proc. amerykańskich gospodarstw domowych przekazuje na cele dobroczynne sumę
przekraczającą 300 mld dolarów(34). To pierwszy krok w kierunku unieszkodliwienia pułapki
nowej ekonomii i przywrócenia człowiekowi centralnego miejsca.
Drugą ścieżkę można by nazwać europejską. Chodzi o wolny, lecz stały wzrost gospodarki
opartej na dzieleniu się z innymi. W Europie, bardziej niż gdziekolwiek indziej, istnieje
świadomość ograniczoności światowych zasobów ludzkich i naturalnych. Zamiast hołdować
pazerności i merkantylistycznemu podejściu dominujących w innych częściach świata,
wielu obywateli Starego Kontynentu wybiera dzielenie się tym, co mają, oraz unikanie, na
ile to możliwe, wymiany pieniężnej. Może to być wspólna podróż samochodem, domowa
usługa lub użyczenie dachu nad głową. Człowiek i lokalna społeczność odzyskują w ten
sposób swoje prawa. Gospodarka dzielenia się – w której aktywa nie są przekazywane na
własność, lecz przeznaczone do wspólnego użytku – ma przed sobą wielką przyszłość(35).
Amerykańska filantropia, europejska gospodarka dzielenia się. Azja też nie chce być
gorsza: Jack Ma, założyciel portalu Alibaba i jeden z najbogatszych ludzi w Chinach, ma
wolę i możliwości, by stać się największym filantropem początku XXI w. oraz promotorem
nowego modelu rozwoju dla swoich rodaków.
Dzielenie się i filantropia. Nie ma algorytmu zdolnego powielić lub przewidzieć nagłe
pojawienie się ludzkiego sumienia, do którego należy ostatnie słowo. Ale jak sprawić, by
pojawiło się ono szybciej, zanim nowa ekonomia zostanie całkowicie odhumanizowana?
W średniej perspektywie należałoby zastanowić się nad podejściem technicznym
realizowanym we współpracy z dobrze przygotowanymi do tego instytucjami
globalnymi (MFW, Bankiem Światowym, ONZ), które służyłoby promocji standardów
i marek konsumenckich. Nadszedł czas, by narzucić proste i uniwersalne standardy
człowieczeństwa globalizacji, cyfryzacji oraz finasjalizacji naszych gospodarek. Tchnąć w nie

34. National Philantropic Trust.
35. W 2012 r. dwie trzecie Brytyjczyków i co czwarty Niemiec było „współkonsumentami” (Arte, lipiec 2013 r. )
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„ludzkiego ducha”. Biznes oraz instytucje finansowe powinny być wspierane i nagradzane,
w konkretny i wymierny sposób, za priorytetowe potraktowanie jednostki ludzkiej, za
sprzyjanie filantropii (wśród akcjonariuszy, menedżerów, pracowników), a nie pazerności,
za kładzenie nacisku na dzielenie się, a nie żerowanie na innych. Nie chodzi wyłącznie o
połączenie procesu pomnażania bogactwa ze skutecznym systemem tworzenia nowych
miejsc pracy – byłby to z pewnością dobry początek, ale samo to nie wystarczy. Warunki
pracy oraz ich wpływ na środowisko – dzieło stworzenia, jak je nazywają chrześcijanie –
powinny być naszą największą troską. Podobnie jak warunki życia rosnącej liczby ludzi,
którzy nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w gospodarce wytwórczej.
To jest plan działań, który globalne instytucje powinny niezwłocznie wdrożyć. Wymaga on
także zaangażowania ze strony przywódcy państw oraz liderów nowej gospodarki, zarówno
finansistów z Wall Street i Hongkongu, jak i inżynierów z Krzemowej Doliny i Pekinu.
Powinni oni użyć swoich wpływów, by wymóc zmiany w Londynie, Berlinie, Tel Awiwie,
Bangalore oraz wszystkich centrach technologicznych i finansowych kształtujących świat
jutra. Plan ten wymaga czasu.
Jednak pojawienie się ludzkiego
sumienia w gospodarce, gdzie
jest na nie coraz mniej miejsca,
musi nastąpić jeszcze dziś. Aby
tak się stało, konieczna jest jakaś
odskocznia, punkt wyjścia. Wyższy
autorytet moralny i duchowy.
Marzy mi się, że w tym coraz
bardziej barbarzyńskim świecie,
w k tó r y m z a n i k a l u d z k i e
sumienie, pojawi się wkrótce ktoś
symbolizujący taki autorytet. Kto
chwyci za kij pielgrzyma i przybędzie do stolicy nowej gospodarki – Nowego Jorku,
także siedziby Narodów Zjednoczonych. Marzę o tym, że będą mu towarzyszyć, bez
wyjątków i stawiania warunków, przywódcy innych wielkich religii. I że razem przekażą
gospodarczym, politycznym i finansowym liderom XXI w. to proste przesłanie: obalcie
ten mur. Zainspirują ich zdjęcia papieża Jana Pawła II z 1978 r. oraz prezydenta Ronalda
Reagana przed murem berlińskim w 1987 r. I wezwą światowe elity do obalenia muru
wzniesionego na ogromnych pieniądzach i alienujących technologiach, które dzielą ludzi,
pogłębiają między nimi nierówności, podsycają rywalizację i przemoc. Tej niewidzialnej
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ściany spychającej jednostki na margines demokracji, gospodarki i życia społecznego,
co przynosi korzyść jedynie bezdusznym maszynom.
Obalcie ten mur. Kto może domagać się objawienia się sumienia, tego najlepszego dla
ludzkości wyjścia, zanim będzie za późno? Kto jeśli nie papież Franciszek w Nowym Jorku,
50 lat po apelu o pokój Pawła VI na forum ONZ, może wygłosić to przesłanie wyzwolenia?
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Postscriptum: Co przyniesie jutro?
(Postscriptum powstało po publikacji w grudniowym wydaniu Kultury i Wiary oraz po
potwierdzeniu informacji 17 listopada 2014 r. , że papież pojedzie do Nowego Jorku we
wrześniu 2015 r.)
A więc właśnie w Nowym Jorku możemy się spodziewać wyzwalającego przesłania papieża
Franciszka. Można mieć nadzieję, że zrobi ono wyłom w nieustępliwym murze szalonych
pieniędzy i odczłowieczonych technologii dominujących w XXI w. – wyrwę, którą zapełnią
nie tylko wielkie religie monoteistyczne, ale także świeckie filozofie wynoszące ludzką
godność ponad inne wartości, by zaproponować konkretne kroki w celu ponownego
uczłowieczenia naszych gospodarek i społeczeństw.
Kościół katolicki zaproponował już ponad sto lat temu doktrynę społeczną odpowiadającą
na obecne wyzwania. Stawia ona w pierwszym rzędzie ludzką godność i szacunek dla
drugiego człowieka. Człowieka, który nie może być wykorzystywany, albowiem „porządek
rzeczy będzie podporządkowany porządkowi osób, a nie na odwrót”(36). Transhumaniści
i Doktorzy Strangelove mogą wstrzymać się od głosu.
Jak możemy pokonać finasjalizację naszych gospodarek, jeśli nie poprzez wprowadzenie
w życie zasady „uniwersalnego przeznaczenia dóbr”(37)? Niewątpliwie posiadamy dzieła
stworzenia, ale nie jesteśmy już ich strażnikami. Naszym zadaniem jest, by przynosiły owoce
wszystkim pokoleniom, obecnym i przyszłym. Tylko w ten sposób możemy naszkicować
zrównoważony model finansowy(38) służący Wspólnemu Dobru.
Jak zatem odpowiedzieć na wyzwania globalizacji, niosącej ze sobą tyle samo możliwości,
ile zagrożeń, jeśli nie poprzez wyłonienie „powszechnej władzy publicznej”(39)? Mogłaby
to być odnowiona Organizacja Narodów Zjednoczonych, w której agendach wpływ
zyskałyby potęgi XXI w. – Ameryka Łacińska, Azja (nie tylko Chiny) oraz świat islamski.
Nowa ONZ stawiałaby na pierwszym miejscu ponowną humanizację naszych gospodarek
i społeczeństw, zapewniającą trwały pokój między narodami.

36. Kompendium społecznej doktryny Kościoła: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/
justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_en.html.
37. Ibidem.
38. Opisany przez François Villeroy de Galhau w L’espérance d’un Européen, Odile Jacob, 2014.
39. Jan XXIII, Mater et Magistra, 1963.
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