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R O Z D Z I A Ł  1

Opowieść o tajemniczych 
początkach

Eisman wszedł do świata finansów mniej więcej wtedy, gdy ja go opuś-
ciłem. Dorastał w Nowym Jorku, chodził do jesziwy, skończył z wy-
różnieniem Uniwersytet Pensylwanii, a potem z honorami harwardzki 
wydział prawa. W 1991 roku miał trzydzieści lat, pracował jako radca 
prawny i zachodził w głowę, czemu wydawało mu się kiedyś, że spodo-
ba mu się ten zawód. 

— Nie cierpiałem tego — mówi. — Nie cierpiałem być prawnikiem. 
Moi rodzice pracowali jako brokerzy w Oppenheimer. Udało im się 
załatwić mi pracę. Nie ma się czym chwalić, ale tak było.

Oppenheimer był jedną z ostatnich na Wall Street staromodnych 
spółek cywilnych i żył z ochłapów pozostawionych przez Goldman 
Sachs i Morgan Stanley. Był to raczej interes rodzinny niż korporacja. 
Lillian i Elliot Eismanowie od wczesnych lat 60. udzielali w imieniu 
Oppenheimer porad finansowych inwestorom indywidualnym. (Lil-
lian stworzyła w tej firmie dział brokerski, Elliot, który zaczynał jako 
adwokat specjalizujący się w sprawach karnych, dołączył do niej po 
tym, jak o jeden raz za dużo postraszyli go klienci z mafii.) Kochani 
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i szanowani zarówno przez kolegów, jak klientów, mogli zatrudniać, 
kogo im się podobało. Zanim ocalili syna od zawodu prawnika, zain-
stalowali na parkiecie Oppenheimer jego byłą nianię. Po drodze do 
gabinetu rodziców Eisman mijał kobietę, która zmieniała mu kiedyś 
pieluchy. W firmie obowiązywała zasada na wypadek nepotyzmu: jeśli 
Lillian i Elliot chcieli zatrudnić syna, musieli przez pierwszy rok sami 
zapewnić mu pensję, a przez ten czas inni mieli możność się zoriento-
wać, czy na nią zasługuje.

Rodzice Eismana, z przekonania staroświeccy inwestorzy 
w wartość, zawsze mu powtarzali, że najlepszym sposobem na po-
znanie Wall Street jest praca analityka akcji. Więc od tego zaczął, 
od pracy dla ludzi kształtujących opinię publiczną na temat spółek 
giełdowych. Oppenheimer zatrudniał około dwudziestu pięciu ana-
lityków, analizy większości z nich przechodziły niezauważone przez 
Wall Street.

— Analityk, który chciał się utrzymać w Oppenheimer, nie miał 
wyboru: musiał mieć rację i musiał umieć narobić wokół niej tyle szu-
mu, żeby ludzie ją zauważyli — mówi Alice Schroeder, która analizo-
wała dla Oppenheimer towarzystwa ubezpieczeniowe, potem przenio-
sła się do Morgan Stanley, a jeszcze później została oficjalną biografką 
Warrena Buffetta. — Między Wall Street a Oppenheimer istniało coś 
na kształt różnicy kulturowej. W dużych firmach płaciło się ludziom za 
konsensus — dodała. 

Okazało się, że Eisman ma szczególny talent do robienia szumu 
i rozprawiania się z konsensusem. Zaczął jako młodszy analityk akcji, 
pomocnik, od którego nie oczekiwano formułowania własnych opinii. 
Zmieniło się to w grudniu 1991, po niespełna roku pracy. Na giełdę 
wchodziła Aames Financial, instytucja udzielająca kredytów hipotecz-
nych subprime, a nikt w Oppenheimer jakoś nie palił się, by na jej 
temat się wypowiadać. Jeden z bankierów Oppenheimer, który liczył 
na współpracę z Aames, wstąpił do działu analiz, szukając kogoś, kto 
wiedziałby cokolwiek o biznesie hipotecznym. 

— Byłem młodszym analitykiem i próbowałem się dopiero poła-
pać, o co w tym wszystkim chodzi — mówi Eisman. — Ale powiedziałem 
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mu, że jeszcze jako prawnik pracowałem nad umową dla Money Store. 
— Od razu mianowano go głównym analitykiem od Aames Financial. 
— Nie wspomniałem tylko, że moja praca polegała na sprawdzaniu do-
kumentów i że nie rozumiałem ani słowa z tego cholerstwa.

Aames Financial, podobnie jak Money Store, należała do nowej 
kategorii firm udzielających pożyczek cierpiącym na brak gotówki 
obywatelom, co nazywano eufemistycznie „finansowaniem specjal-
nym”. Kategoria ta nie obejmowała Goldman Sachs ani J.P. Morgan, 
ale należało do niej wiele mało znanych firm zaangażowanych w ten 
czy w inny sposób na rosnącym szybko we wczesnych latach 90. ryn-
ku pożyczek hipotecznych subprime. Aames była pierwszą instytucją 
udzielającą kredytów hipotecznych subprime, która weszła na giełdę. 
Drugą firmą, którą też całkowicie powierzono Eismanowi, była Lomas 
Financial Corporation.

Lomas właśnie wyszła z bankructwa. 
— Wydałem rekomendację sprzedaj, bo ta firma to był szajs. Nie 

wiedziałem, że nie należy dawać takich rekomendacji. Sądziłem, że są 
trzy możliwości: kup, trzymaj, sprzedaj, i można wybrać tę, którą uwa-
ża się za właściwą.

Naciskano na niego, żeby wykazał się trochę większym optymi-
zmem, ale optymizm nie leży w naturze Steve’a Eismana. Umiał go 
udawać i czasami to robił, ale zwykle nie zawracał sobie tym głowy. 

— Prawie od wejścia było słychać, jak krzyczy w słuchawkę tele-
fonu — mówi jego dawny kolega. — I radośnie obsmarowuje akcje po-
wierzonych mu firm. Co w myśli, to na języku.

Eisman upierał się przy swoim sprzedaj dla Lomas Financial na-
wet po tym, jak Lomas Financial Corporation ogłosiła, że inwestorzy 
nie powinni martwić się o jej kondycję finansową, bo zabezpieczyła się 
przed ryzykiem rynkowym.

— Najlepszy tekst, jaki napisałem jako analityk — mówi Eisman 
— napisałem zaraz po tym, jak Lomas to ogłosił. — Wyrecytował z pa-
mięci: Lomas Financial Corporation jest perfekcyjnie zabezpieczona 
na wypadek zmian stóp procentowych: jakiekolwiek by były, zawsze 
ponosi straty. — Chyba nic, co w życiu napisałem, nie sprawiło mi wię-
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cej frajdy niż to zdanie. — W kilka miesięcy po jego opublikowaniu 
Lomas Financial Corporation na powrót stała się bankrutem.

Eisman szybko dołączył do garstki analityków Oppenheimer, któ-
rych zdanie było w stanie poruszyć rynkami. 

— Czułem się, jakbym wrócił do szkoły — powiedział. — Badałem 
jakąś branżę i szedłem napisać wypracowanie. 

W oczach ludzi z Wall Street uchodził za oryginała. Ubierał się 
dość niedbale, jakby ktoś zadał sobie wielki trud, kupił mu ładne 
nowe ubrania, ale nie wyjaśnił, jak należy je nosić. Krótkie jasne 
włosy wyglądały, jakby strzygł je sam. W łagodnej, wyrazistej i nie-
brzydkiej twarzy uwagę przyciągały usta, głównie dlatego, że zazwy-
czaj były przynajmniej na wpół otwarte, nawet podczas jedzenia. 
Jakby obawiał się, że inaczej nie zdąży wyrazić przemykającej mu 
przez głowę myśli przed przyjściem następnej, i dlatego utrzymywał 
kanał komunikacji w pogotowiu. Pozostałe elementy jego oblicza or-
ganizowały się posłusznie wokół rodzących się myśli. Nie miał twarzy 
pokerzysty.

W jego stosunkach ze światem zewnętrznym szybko dało się za-
uważyć pewien schemat. Osoby, które dla niego pracowały, a było ich 
coraz więcej, lubiły go lub przynajmniej je bawił, doceniały też chęci 
oraz umiejętność dzielenia się pieniędzmi i wiedzą. 

— Steve to zawołany nauczyciel — opowiada kobieta, która dla 
niego pracowała. — I był bardzo opiekuńczy w stosunku do kobiet.

Identyfikował się z maluczkimi i najsłabszymi, choć w zasadzie 
nigdy się do nich nie zaliczał. Z drugiej strony ważniacy, którzy spo-
dziewali się od niego oznak szacunku, po spotkaniu często byli zaszo-
kowani i oburzeni. 

— Wiele osób nie trawi Steve’a — powiedziała Meredith Whitney 
— ale ci, którzy go trawią, kochają go.

Jedną z osób, które nie trawiły Steve’a, był szef dużej amery-
kańskiej firmy brokerskiej. Kiedyś podczas obiadu, w obecności kil-
kudziesięciu inwestorów, usłyszał od Steve’a, dlaczego on, szef firmy 
brokerskiej, nie rozumie własnego biznesu. Po czym Eisman odszedł 
od stołu w środku lunchu i już nie wrócił. (Musiałem pójść do toalety 
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— mówi Eisman. — Nie wiem, dlaczego nie wróciłem.) Po lunchu facet 
oświadczył, że jego stopa nigdy więcej nie postanie tam, gdzie będzie 
Steve Eisman. Prezes dużej japońskiej firmy pośrednictwa w handlu 
nieruchomościami też go nie trawił. Wysłał Eismanowi sprawozdania 
finansowe swojego przedsiębiorstwa, po czym zjawił się z tłumaczem, 
chcąc przekonać go do inwestycji. 

— Pan sam nie trzyma akcji własnej firmy — powiedział Eisman 
po kwiecistym zagajeniu japońskiego biznesmena. Tłumacz naradził 
się z prezesem.

— W Japonii nie jest przyjęte, żeby kierownictwo posiadało akcje 
— wyjaśnił po dłuższej chwili.

Eisman uznał, że przysłane mu dokumenty finansowe tak na-
prawdę nie ujawniają żadnych prawdziwie istotnych szczegółów doty-
czących firmy; ale zamiast to po prostu powiedzieć, podniósł sprawo-
zdanie, jakby było to coś obrzydliwego. 

— To... to jest papier toaletowy — powiedział. — Proszę to prze-
tłumaczyć.

Świadek tamtego dziwnego spotkania wspomina:
— Japończyk zdjął okulary. Wargi mu drżały. Trzecia wojna świa-

towa wisiała na włosku.
Menedżer funduszu hedgingowego, który zalicza Eismana do 

przyjaciół, postanowił mi go opisać, ale szybko się poddał – opowie-
dziawszy wpierw, jak Eisman zdemaskował różne szychy jako kłam-
ców albo idiotów – i roześmiał się.

— Bywa z niego kawał drania, ale to bystry, uczciwy i odważny 
facet.

Żona Eismana, Valerie Feigen, która pracowała kiedyś dla J.P. 
Morgan, ale zrezygnowała, otworzyła sklep z odzieżą damską Edit New 
York i wychowywała dzieci, mówi:

— Nawet na Wall Street uważają, że jest niegrzeczny, przykry 
i agresywny. Steve nie wykazuje najmniejszego zrozumienia dla ma-
nier. Proszę mi wierzyć, nie ustawałam w wysiłkach.

Gdy pierwszy raz zaprosiła go do domu rodzinnego, jej matka po-
wiedziała:
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— Chyba podziękujemy temu panu, ale zawsze możemy wystawić 
go na aukcję w UJA�. 

Eisman miał prawdziwy talent do urażania ludzi. 
— Steve nie jest taktycznie niegrzeczny — wyjaśnia jego żona. — 

Jest niegrzeczny szczerze. Zdaje sobie sprawę, że ma trudny charakter, 
ale nie uważa się za ciężkiego we współżyciu. Steven żyje we własnym 
świecie.

Zapytany o krzywdy, które sieje po drodze, Eisman szczerze się 
zdziwił, a nawet wydawał się jakby zraniony. 

— Czasami się zapominam — odparł, wzruszając ramionami.
Jedna z kilku teorii o Eismanie brzmi: tak jest zaabsorbowany 

tym, co akurat chodzi mu po głowie, że nie zauważa ludzi, którzy przy-
padkiem stają mu na drodze; jednak osobom dobrze znającym Eisma-
na wydaje się ona niekompletna. Jego matka, Lillian, zaproponowała 
inną. 

— Tak naprawdę Steven ma dwie osobowości — powiedziała 
ostrożnie. Jedna należy do chłopca, któremu podarowała nowiuteńki, 
wymarzony rower, a on popedałował do Central Parku, pożyczył go 
nieznanemu dziecku i przyglądał się, jak odjeżdża w siną dal. Druga do 
młodzieńca, który postanowił studiować Talmud nie dlatego, że choć 
trochę interesował się Bogiem, ale dlatego, że był ciekawy, czy znajdzie 
w nim wewnętrzne sprzeczności. Matkę Eismana mianowano prze-
wodniczącą Board of Jewish Education w Nowym Jorku, a on przecze-
sywał Talmud w poszukiwaniu niespójności. — Kto w ogóle studiuje 
Talmud po to, żeby szukać błędów? — pyta jego matka.

Później, gdy Eisman dorobił się znaczniejszego majątku i przyszła 
pora pomyśleć, jak część rozdać, wylądował w organizacji o nazwie Foot
steps, pomagającej chasydzkim Żydom uwolnić się od religii. Nawet 
pieniędzy nie umiał rozdać, nie dostarczając pretekstu do awantury.

Eisman niemal pod każdym względem był postacią ciekawą. I zja-
wił się na Wall Street na samym początku ciekawego okresu. Stwo-
rzenie dziesięć lat wcześniej rynku obligacji hipotecznych rozszerzyło 

� United Jewish Appeal (UJA) – żydowska organizacja charytatywna. (Wszystkie 
przypisy pochodzą od autora.)
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pole działania Wall Street na nowy, nieznany obszar: zadłużenia prze-
ciętnych Amerykanów. Początkowo machina nowego rynku obligacji 
zajmowała się bardziej wypłacalną połową amerykańskiej populacji. 
Teraz, wraz z rozciągnięciem zainteresowania rynku na obywateli 
z niższą zdolnością kredytową, jej paliwem stały się długi mniej wy-
płacalnej połowy.

Obligacje hipoteczne różnią się wieloma istotnymi aspektami od 
staroświeckich obligacji spółek czy obligacji państwowych. Obligacja 
hipoteczna nie jest po prostu dużą pożyczką na ściśle określony okres. 
Obligacja hipoteczna to prawo do przepływów gotówki z tysięcy in-
dywidualnych kredytów hipotecznych. Te przepływy gotówki zawsze 
nastręczały problemów, gdyż kredytobiorcy mieli prawo spłacić kredyt 
wcześniej, w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Z tego głów-
nie powodu inwestorzy początkowo niechętnie inwestowali w kredyty 
hipoteczne: kredytobiorcy na ogół spłacali pożyczki wtedy, gdy spada-
ły stopy procentowe i mogli wziąć tańszy kredyt refinansowy, co skut-
kowało tym, że posiadacz obligacji hipotecznej zostawał z furą gotówki 
do zainwestowania przy niższych stopach procentowych. Inwestujący 
w kredyty hipoteczne nie wiedział, ile wyniesie okres jego inwestycji, 
wiedział tylko, że odzyska pieniądze w najmniej dogodnej chwili. Żeby 
ograniczyć tę niepewność, twórcy obligacji hipotecznych, ludzie, z któ-
rymi pracowałem w Salomon Brothers, wymyślili sprytne rozwiązanie. 
Wzięli olbrzymią pulę kredytów hipotecznych i podzielili wpłaty właś-
cicieli domów na partie, zwane transzami. Nabywcę pierwszej transzy 
można porównać do mieszkańca parteru podczas powodzi: w przypad-
ku wcześniejszych spłat obrywał pierwszy. W zamian otrzymywał wyż-
sze odsetki. Nabywca drugiej transzy – mieszkaniec pierwszego piętra 
– przyjmował następną falę wcześniejszych spłat i w zamian otrzymy-
wał trochę mniejsze odsetki niż mieszkaniec parteru i tak dalej. In-
westor na ostatnim piętrze otrzymywał najniższe oprocentowanie, ale 
miał największą pewność, że jego inwestycja nie skończy się w niepo-
żądanym momencie.

W latach 80. inwestujący w obligacje hipoteczne bali się tego, że 
zostaną spłaceni za szybko, nie tego, że nie zostaną spłaceni wcale. Kre-
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dyty w puli będącej podstawą obligacji hipotecznej musiały spełniać, 
co do wielkości i zdolności kredytowej pożyczkobiorców, standardy 
wyznaczone przez jedną z kilku rządowych agencji: Freddie Mac, Fan-
nie Mae i Ginnie Mae. Pożyczki były w zasadzie objęte gwarancjami 
rządowymi; w przypadku gdyby zawiódł kredytobiorca, długi spłaciłby 
rząd.

W czasie, gdy tym nowym, szybko rozwijającym się sektorem 
finansowania specjalnego zainteresował się Steve Eisman, obliga-
cja hipoteczna miała znaleźć nowe zastosowanie: miała pozwolić na 
udzielanie kredytów nie spełniających warunków kwalifikujących je 
do objęcia gwarancjami rządu. Celem tego działania było objęcie ak-
cją kredytową właścicieli nieruchomości o coraz mniejszej zdolności 
kredytowej nie po to, żeby umożliwić im kupno domu, ale żeby mogli 
zainkasować gotówkę pod zastaw tego, który już posiadali.

Obligacje hipoteczne utworzone na bazie kredytów hipotecz-
nych subprime przejęły logikę wynalezioną do rozwiązania problemu 
z przedwczesną spłatą i zaprzęgły ją do rozwiązania problemu braku 
spłaty. Inwestujący w parter, czyli w pierwszą transzę, zamiast na ry-
zyko przedwczesnej spłaty będzie narażony na ryzyko jej braku. Weź-
mie na siebie pierwsze straty, dopóki nie straci wszystkiego, po czym 
straty dopadną gościa z pierwszego piętra. I tak dalej.

We wczesnych latach 90. tylko dwóch analityków z Wall Street 
poświęciło czas na zrozumienie efektów objęcia akcją kredytową Ame-
rykanów, dla których słońce rzadko świeci. Jednym z nich był Steve 
Eisman; drugim Sy Jacobs. Jacobs przeszedł przez ten sam co ja pro-
gram szkoleniowy w Salomon Brothers i obecnie pracował dla małego 
banku inwestycyjnego Alex Brown. 

— Siedziałem na seminarium w Salomon i słuchałem, na czym po-
lega ten wspaniały nowy model sekurytyzacji stworzony przez Lewiego 
Ranieriego — przypomina sobie Sy. (Jeśli uznać, że rynek obligacji hi-
potecznych miał ojca, był nim Ranieri.) Wielorakie implikacje zamia-
ny hipotek w obligacje mogły przyprawiać o ból głowy. Zobowiązania 
jednej osoby zawsze stanowiły aktywa innej, ale teraz coraz więcej tych 
zobowiązań zamieniano w kawałki papieru, które można było sprzedać 
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każdemu. Wkrótce parkiet Salomon Brothers stał się miejscem naro-
dzin małych rynków obligacji opartych na wszelkich możliwych dziwo-
lągach: zadłużenie z kart kredytowych, leasingi samolotów, pożyczki na 
samochód, opłaty za klub fitness. Wprowadzenie nowego typu obligacji 
zależało od znalezienia aktywów, z którymi można by ją powiązać. Naj-
bardziej oczywistym niewykorzystanym wciąż majątkiem był dom. Lu-
dzie z jedną hipoteką posiadali ogromną gotówkę zamrożoną w domu; 
czemu by nie zsekurytyzować również tego niewykorzystanego mająt-
ku? — Za subprime kryła się myśl — mówi Jacobs — że niepotrzebnie 
piętnuje się społecznie drugą hipotekę. Jeśli czyjaś zdolność kredytowa 
była trochę gorsza, płacił dużo więcej, znacznie więcej, niż powinien. 
Gdyby udało się wprowadzić obligacje subprime na szeroki rynek, być 
może pozwoliłoby to obniżyć koszt kredytu. Wysoko oprocentowany 
debet na karcie kredytowej można by zastąpić niżej oprocentowaną po-
życzką hipoteczną. Co stało się samospełniającą się przepowiednią.

Rodzące się porozumienie między wielką finansjerą a klasą śred-
nią niższą uznawano za dobre dla tej ostatniej. Wyższa efektywność 
rynków kapitałowych miała pozwolić jej członkom płacić niższe od-
setki od zadłużenia. We wczesnych latach 90. pierwsi pożyczkodaw-
cy subprime – Money Store, Greentree, Aames – dokapitalizowali 
się w drodze emisji publicznej, żeby zdobyć środki na szybszy rozwój. 
W połowie lat 90. co roku wchodziło na rynek kilkadziesiąt małych 
firm udzielających kredytów konsumenckich. Rynek kredytodawców 
subprime był rozdrobniony. Ponieważ pożyczkodawcy sprzedawa-
li większość – choć nie całość – udzielonych przez siebie kredytów 
w formie obligacji hipotecznych, branża stała się podatna również na 
ryzyko moralne. 

— To była łatwa forsa — mówi Jacobs. — Każdy interes, w któ-
rym można sprzedać produkt i zarobić, nie troszcząc się o jego jakość, 
przyciąga typy spod ciemnej gwiazdy. Był to słaby punkt skądinąd do-
brego pomysłu. Obaj z Eismanem uwierzyliśmy w ten pomysł i obaj 
spotkaliśmy parę naprawdę ciemnych typów. Na tym polegała nasza 
praca: na oddzieleniu plew od ziarna i wytypowaniu firm zdolnych to 
udźwignąć.
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Kredytowanie subprime stanowiło wtedy zaledwie drobny ułamek 
amerykańskiego rynku kredytów – wynoszącego kilkadziesiąt miliardów 
rocznie – ale jego istnienie wydawało się sensowne nawet Eismanowi. 

— Postrzegałem to jako częściową odpowiedź na rosnące rozwar-
stwienie dochodów — powiedział. — Dystrybucja dochodów uległa 
w tym kraju wypaczeniu i wypacza się coraz bardziej, a w rezultacie 
rosną rzesze klientów subprime. — Oczywiście Eismanowi płacono 
za dostrzeganie sensu w pożyczkach subprime: Oppenheimer szybko 
został w tym nowym sektorze jednym z wiodących banków, do cze-
go w dużej mierze przyczynił się fakt, że Eisman był jednym z wiodą-
cych rzeczników subprime. — Wprowadziłem na giełdę mnóstwo firm 
subprime — mówi Eisman. — Wszystkie głosiły to samo: pomagamy 
konsumentowi. Wyciągamy go z wysoko oprocentowanego zadłużenia 
na karcie kredytowej i dajemy niżej oprocentowaną pożyczkę hipo-
teczną. A ja w to wierzyłem.

Ale potem coś się zmieniło.

Vincent Daniel dorastał w Queens pozbawiony zbytków, które dla 
Steve’a Eismana były rzeczą oczywistą. A jednak spotkawszy tych 
dwóch, łatwo można było odnieść wrażenie, że to Vinny wychował się 
w luksusach na Park Avenue, a Eisman w małym bliźniaku na 82 Ave-
nue. Ten drugi był bezczelny, pełen przesady, niezainteresowany niu-
ansami, pierwszy zaś skupiony, ostrożny, dociekliwy. Vinny był młody 
i wysportowany, miał gęste, ciemne włosy i przystojną twarz, która by-
łaby jeszcze atrakcyjniejsza, gdyby nie ciągły wyraz zatroskania – usta 
gotowe się skrzywić w każdej chwili i brwi gotowe się unieść. Niewiele 
miał do stracenia, mimo to wydawał się wiecznie martwić, że straci 
coś cennego. Gdy był chłopcem, zamordowano jego ojca – choć nigdy 
się o tym nie mówiło – i matka znalazła pracę jako księgowa w firmie 
handlowej. Sama wychowała Vinny’ego i jego brata. Czy to z powodu 
Queens, czy z powodu tego, co przydarzyło się jego ojcu, a może taki 
po prostu już był  Vincent Daniel przyglądał się bliźnim z natężoną 
podejrzliwością. Steve Eisman powiedział o nim z respektem mistrza 
mówiącego o mistrzu większym od siebie: 
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— Vinny jest mroczny.
Eisman był dzieciakiem z wyższej klasy średniej, który zdziwił 

się nieco, gdy zamiast w Yale wylądował w Penn. Vinny był chłopcem 
z niższej klasy średniej, którego matka była dumna, że w ogóle dostał 
się do college’u, a jeszcze dumniejsza, gdy w 1994 roku jako absolwent 
SUNY–Binghamton dostał się do pracy w manhattańskim oddziale 
Arthura Andersena, firmy księgowej, którą za kilka lat zniszczy skan-
dal z Enronem. 

— Dorastając w Queens, człowiek bardzo szybko się uczy, gdzie są 
pieniądze — powiedział Vinny. — Na Manhattanie. — Jego pierwszym 
zadaniem, jako młodszego księgowego, był audyt Salomon Brothers. 
Od razu uderzyła go nieprzejrzystość ksiąg tego banku inwestycyjnego. 
Żaden z kolegów nie potrafił mu wyjaśnić, dlaczego traderzy robili to, 
co robili. — Nie wiedziałem, co tak naprawdę robię — powiedział Vin-
ny. — Ale przerażające było to, że moi menedżerowie też nie wiedzieli. 
Zadawałem podstawowe pytania, na przykład: po co im te obligacje hi-
poteczne? Grają na nich czy to część większej strategii? Wydawało mi 
się to istotne. Trudno zrobić audyt firmy, nie mając pojęcia co i jak.

Z tego doświadczenia wyniósł przekonanie, że tak naprawdę nie 
ma sposobu, żeby księgowy badający giganta z Wall Street był w stanie 
stwierdzić, czy firma przynosi zyski, czy straty. Te firmy były olbrzy-
mimi czarnymi skrzynkami, których ukryte mechanizmy znajdowały 
się w ciągłym ruchu. Po kilku miesiącach audytu menedżer Vinny’ego 
poczuł się zmęczony jego pytaniami. 

— Nie umiał na nie odpowiedzieć. Powiedział: Vinny, to nie twój 
interes. Zatrudniłem cię, żebyś zrobił XYZ, zrób XYZ i stul buzię. Wy-
szedłem z jego gabinetu i powiedziałem sobie: muszę się stąd zabie-
rać.

Vinny zaczął szukać innej pracy. Jego dawny kolega ze szkoły pra-
cował w Oppenheimer and Co. i zarabiał ciężką forsę. Zaniósł podanie 
Vinny’ego do kadr i tym sposobem wpadło w ręce Steve’a Eismana, 
który akurat szukał kogoś do pomocy przy rozgryzaniu coraz bardziej 
nieprzeniknionych zasad księgowych stosowanych przez kredytodaw-
ców hipotecznych subprime. 
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— Nie umiem liczyć — mówi Eisman. — Myślę opisowo. Potrzebu-
ję pomocy przy liczbach. 

Vinny słyszał, że Eisman bywa trudny, więc podczas spotkania 
bardzo go zaskoczyło, że Eisman wydaje się troszczyć głównie o to, czy 
się dogadają. 

— Odniosłem wrażenie, że szuka poczciwej duszy — mówi Vinny.
Spotkali się dwa razy, po czym któregoś dnia Eisman do niego 

zadzwonił. Vinny spodziewał się, że zaraz padnie oferta pracy, ale 
wkrótce po rozpoczęciu rozmowy Eisman odebrał drugi telefon i ka-
zał Vinny’emu zaczekać. Vinny przez kwadrans wsłuchiwał się w ciszę 
w słuchawce, ale Eisman już się nie odezwał.

Dwa miesiące później Eisman znów do niego zadzwonił. Kiedy 
Vinny mógłby zacząć?

Eisman nie bardzo pamięta, co przerwało tamtą rozmowę i cze-
mu do niej nie wrócił, podobnie jak nie przypomina sobie, dlaczego 
nie wrócił z toalety podczas lunchu z dyrektorem wielkiej firmy. Vinny 
szybko sam znalazł wyjaśnienie: kiedy Eisman odebrał drugi telefon, 
poinformowano go, że zmarło jego pierwsze dziecko, niedawno naro-
dzony syn Max. Chorą na grypę Valerie obudziła nocna pielęgniarka 
i powiedziała jej, że niechcący przetoczyła się we śnie na dziecko i udu-
siła je. W dziesięć lat później bliscy Eismana twierdzili, że tamto wyda-
rzenie zmieniło jego relacje ze światem. 

— Steven wierzył zawsze, że stoi za nim anioł stróż — powiedziała 
Valerie. — Nigdy nie przytrafiło mu się nic złego. Był chroniony i bez-
pieczny. Po śmierci Maxa anioł zniknął. Wszystko może się przytrafić 
każdemu i o każdej porze. — Odtąd zauważała w swoim mężu wiele 
zmian, dużych i małych, a Eisman był skłonny się z nią zgodzić. 

— Z punktu widzenia dziejów wszechświata śmierć Maxa nie była 
wielkim wydarzeniem — powiedział Eisman. — Ale dla mnie tak.

W każdym razie Vinny i Eisman nigdy nie rozmawiali o tym, co 
się wtedy zdarzyło. Vinny wiedział tylko, że Eisman, u którego zaczął 
pracować, nie był tym samym Eismanem, którego poznał parę mie-
sięcy wcześniej. Eisman, z którym odbył rozmowę kwalifikacyjną, był 
według standardów Wall Street analitykiem uczciwym. Nie był cał-
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kowicie niekooperatywny. Oppenheimer był na rynku subprime jed-
nym z wiodących banków. Nie zdobyłby tej pozycji, gdyby Eisman, 
najbardziej krzykliwy analityk firmy, był do tego rynku nastawiony 
krytycznie. Choć lubił przejechać się po mniej rentownych przedsię-
biorstwach, uznawał, że kredytodawcy subprime stanowią pożyteczny 
wkład w amerykańską gospodarkę. Fakt, że na niektóre patrzył niezbyt 
łaskawym okiem, był w pewnym sensie przydatny. Dodawał wiarygod-
ności pozostałym rekomendacjom.

Ale teraz jego nastawienie zauważalnie się zmieniło, co utrudniało 
pracodawcy prowadzenie interesów. 

— Jakby coś wywęszył — powiedział Vinny. — I chciał, żebym 
mu pomógł odkryć, czym tak trąci. — Eisman przygotowywał raport; 
ogólnie biorąc, potępiał w czambuł cały sektor subprime, ale musiał 
zachować większą niż zwykle ostrożność. — Można mieć rację, która 
jest niewygodna dla innych — mówi Vinny. — Ale kiedy jest się niewy-
godnym i nie ma się racji, to się wylatuje.

Amunicji do sprawienia kłopotów dostarczył kilka miesięcy wcześ-
niej Moody’s: ta agencja ratingowa zaczęła odpłatnie udostępniać po-
siadane informacje o kredytach subprime. Baza danych nie umożli-
wiała sprawdzania indywidualnych kredytów, oferowała jedynie ogól-
ny obraz puli kredytów zabezpieczających daną obligację hipoteczną: 
odsetek kredytów o zmiennej stopie, odsetek domów, na które wzięto 
kredyt, zamieszkanych przez właścicieli. I najważniejsze: odsetek osób 
zalegających z płatnościami. 

— Tu masz bazę, tam masz pokój — powiedział krótko Eisman. 
— Idź i nie wychodź, dopóki nie dowiesz się, co z tego wszystkiego 
wynika. 

Vinny odniósł wrażenie, że Eisman z góry wiedział, co z tego wy-
nika. 

Był pozostawiony sam sobie. 
— Miałem dwadzieścia sześć lat — mówi — i tak naprawdę nie ro-

zumiałem, czym są papiery wartościowe zabezpieczone na hipotekach. 
— Eisman też się na nich nie znał, był facetem od akcji, a w Oppenhei-
mer nie było nawet działu obligacji.
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Vinny musiał nauczyć się wszystkiego sam. Kiedy skończył, wie-
dział już, czym tak nieprzyjemnie zalatuje od kredytów hipotecznych 
subprime i co wywąchał Eisman. Te firmy ujawniały swoje stale ros-
nące przychody i niewiele więcej ponad to. Jedną z wielu rzeczy, o któ-
rych zapominały informować, była stopa niespłacalności udzielonych 
kredytów. Gdy Eisman wiercił im o to dziurę w brzuchu, udawały, że ta 
informacja nie ma nic do rzeczy, bo kredyty sprzedały ludziom, którzy 
zapakowali je w obligacje hipoteczne: ryzyko nie było już ich. Co mi-
jało się z prawdą. Wszystkie te firmy zatrzymywały na swoim udziale 
mały ułamek udzielonych pożyczek i miały prawo zaksięgować z góry 
cały spodziewany z tego tytułu zysk. Zasady księgowości pozwalały im 
zakładać, że pożyczki zostaną spłacone i że nie zostaną spłacone przed-
wcześnie. To założenie stało się silnikiem napędzającym ich zgubę.

Najpierw uwagę Vinny’ego przyciągnął wysoki odsetek przedpłat 
w sektorze nazwanym „domy fabrykowane” (co brzmi lepiej niż „przy-
czepy kempingowe”). Domy mobilne różniły się od swych odpowiedni-
ków bez kółek: ich wartość spadała, podobnie jak to się dzieje w przy-
padku samochodów, w chwili, gdy opuszczały parking przed salonem 
sprzedaży. Nabywca przyczepy kempingowej, w przeciwieństwie do 
nabywcy zwykłego domu, nie mógł liczyć na to, że za dwa lata refinan-
suje kredyt i zyska dostęp do gotówki zamrożonej w swym mobilnym 
domu. „Dlaczego więc tak się palą do spłacania?” — zastanawiał się 
Vinny. 

— Nie widziałem w tym sensu. Dopóki nie doszedłem do tego, że 
wcześniejsze spłaty nie były dobrowolne. „Niedobrowolna przedpłata” 
brzmi lepiej niż „niewypłacalność”. — Nabywcy przyczep nie spłaca-
li rat kredytowych, ich przyczepy przejmowano, a firmy, które poży-
czyły im pieniądze, otrzymywały ułamek oryginalnej kwoty kredytu. 
— W końcu doszedłem do wniosku, że te przedpłaty to powszechne 
zjawisko w całym sektorze subprime i że jego jakość pogarsza się w za-
straszającym tempie — powiedział Vinny. — Te pule kredytów miały 
niebotyczne wskaźniki zaległości płatniczych. 

Ich oprocentowanie nie było wystarczająco wysokie, żeby wyna-
grodzić ryzyko związane z pożyczaniem pieniędzy tej warstwie ame-
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rykańskiej populacji. To jakby w odpowiedzi na problem społeczny 
zawiesić normalne zasady finansów. Jak sprawić, żeby biedacy poczuli 
się bogatsi mimo stagnacji wynagrodzeń? Dać im tani kredyt. 

Wzięcie pod lupę każdej z pul kredytów subprime zajęło mu pół 
roku, kiedy skończył, wyszedł z pokoju i zrelacjonował Eismanowi, 
czego się dowiedział. Wszystkie firmy subprime rozwijały się tak gwał-
townie i stosowały tak idiotyczne zasady księgowe, że udawało im się 
maskować fakt, że tak naprawdę nie zarabiają nic, nie licząc złudnych 
zysków wyczarowanych przez ich księgowych. Ich działanie do złudze-
nia przypominało schemat Ponziego: żeby utrzymać fikcję zyskow-
ności, potrzebowały coraz więcej kapitału, żeby udzielać coraz więcej 
kredytów subprime. 

— Nie byłem w stu procentach pewny swojej racji — opowiada 
Vinny — ale poszedłem do Steve’a i mówię: „To naprawdę wygląda 
kiepsko”. I to mu wystarczyło. Sądzę, że już postanowił zdegradować 
akcje i potrzebował tylko dowodu.

Raport Eismana zmieszał kredytodawców subprime z błotem; Eis-
man zanalizował firmę po firmie i ujawnił machlojki kilkudziesięciu. 

— Oto różnica — stwierdził — między obrazkiem, jaki prezentują 
światu, a ich prawdziwymi wynikami. 

Firmy subprime nie doceniły jego wysiłku. 
— To było jak granat wrzucony do szamba — opowiada Vinny. 

— Ze wszystkich tych firm wydzwaniano i wrzeszczano na niego: „My-
lisz się, masz złe dane!”. A on się odszczekiwał: „To są wasze cholerne 
dane!”. — Jednym z powodów, dla których raport Eismana wywołał 
tak powszechną wściekłość, było to, że nie ostrzegł ze stosownym wy-
przedzeniem firm, na których nie zostawił suchej nitki. Naruszył ety-
kietę Wall Street. — Steve zdawał sobie sprawę, że raport rozpęta pie-
kło — powiedział Vinny. — I chciał, żeby się rozpętało. Nie chciał, by 
ktoś próbował mu wyperswadować jego publikację. Gdyby uprzedził 
zainteresowanych, wszyscy próbowaliby go odwieść od tego pomysłu.

Eisman po latach opowiada:
— Nie mogliśmy ocenić kredytów, bo nie mieliśmy danych. Moje 

nazwisko nierozerwalnie kojarzyło się z tym sektorem. Zbudowałem 



32

swoją reputację, wydając rekomendacje dotyczące akcji tych firm. 
Gdybym się pomylił, byłby to koniec kariery Steve’a Eismana.

Eisman opublikował swój raport we wrześniu 1997 roku, w sa-
mym środku okresu, który można uznać za niemal największe ożywie-
nie gospodarcze w historii USA. W niecały rok później Rosja ogłosiła 
bankructwo i zbankrutował fundusz hedgingowy LongTerm Capi-
tal Management. W efekcie nastąpił odwrót inwestorów od ryzyka, 
wczesnym kredytodawcom subprime odmówiono kapitału i wkrótce 
masowo zbankrutowali.

Ich upadek tłumaczono błędnymi praktykami księgowymi 
pozwalającymi księgować zyski przed ich realizacją. Nikt oprócz 
Vinny’ego, w każdym razie Vinny o nikim takim nie słyszał, nie zdawał  
sobie w pełni sprawy z fatalnej jakości udzielonych wtedy kredytów. 

— Nawet się cieszyłem, że rynek jest tak nieudolny — powiedział. 
— Gdyby rynek wiedział wszystko, pewnie musiałbym zmienić pracę. 
Trudno wnieść coś nowego, gapiąc się na te zagmatwane papiery, więc 
po co w ogóle próbować? Ale byłem jedynym znanym mi facetem zaj-
mującym się spółkami, które miały splajtować w okresie największego 
boomu, jakiego pewnie już w życiu nie zobaczę. Przyjrzałem się bebe-
chom rynku i to, co zobaczyłem, wyglądało naprawdę okropnie.

To był moment, w którym po raz pierwszy stało się jasne, że nie cho-
dzi tylko o to, że Eisman jest sceptycznie nastawiony do rynków. Jego 
wizja świata finansów radykalnie różniła się na niekorzyść od autopor-
tretu przez ten świat kreowanego. Parę lat później rzucił pracę anali-
tyka i zatrudnił się w olbrzymim funduszu hedgingowym Chilton In-
vestment. Przestało go bawić doradzanie ludziom, gdzie powinni ulo-
kować pieniądze. Uznał, że aby nie stracić zainteresowania finansami, 
powinien sam spróbować zarządzać pieniędzmi, inwestując zgodnie ze 
swymi poglądami. Jednak po zatrudnieniu Eismana Chilton Invest-
ment zmienił zdanie. 

— Sprawa miała się tak — opowiada jego współpracownik z Chil-
ton — że nikt nie wątpił, iż Eisman to naprawdę bystry facet. Ale czy 
aby na pewno można mu pozwolić inwestować? 
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Chilton uznał, że nie można, i zdegradował go do starej roli anali-
tyka, który miał wspierać faceta podejmującego decyzje inwestycyjne. 
Eisman nie cierpiał tego zajęcia, ale nie miał wyboru i nauczył się przy 
tej okazji czegoś, co doskonale przygotowało go na mający nastąpić 
niebawem kryzys. Poznał od środka rynek kredytów konsumenckich.

Był rok 2002. Nie istniały już giełdowe firmy udzielające pożyczek 
subprime. Istniał jednak wiekowy gigant udzielający kredytów kon-
sumenckich o nazwie Household Finance Corporation. Firma stwo-
rzona w latach 18701880 od dawna wiodła prym na rynku. Eisman 
był przekonany, że świetnie ją rozumie, dopóki nie zdał sobie sprawy, 
że jednak nie całkiem. W początkach roku 2002 wpadła mu w ręce 
nowa broszura reklamowa Household proponująca pożyczki pod za-
staw domów. Bill Aldinger, dyrektor naczelny, rozwijał firmę, choć 
konkurenci zbankrutowali. Można by sądzić, że Amerykanie, którym 
bańka internetowa wciąż odbijała się czkawką, nie są w pozycji pozwa-
lającej im zaciągać nowe długi, mimo to Household z okresu na okres 
udzielała coraz więcej kredytów. Pokaźnym źródłem wzrostu sprzeda-
ży były drugie hipoteki. Broszura proponowała pożyczkę na piętnaście 
lat, o stałym oprocentowaniu, ale przedstawiała ją dziwacznie jako 
pożyczkę na lat trzydzieści. Strumień łącznych spłat klienta w okresie 
piętnastu lat rozłożono na hipotetyczne trzydzieści lat i pytano: gdybyś 
przez trzydzieści lat płacił tyle, ile płacisz przez piętnaście, ile wynio-
słaby efektywna stopa oprocentowania? Była to dziwna, nieuczciwa 
forma zachwalania produktu. Pożyczkobiorcom wmawiano, że efek-
tywna stopa oprocentowania wynosi 7 procent, podczas gdy faktycznie 
wynosiła około 12,5 procent. 

— To było jawne oszustwo — powiedział Eisman. 
Nie trzeba było długo czekać, żeby Eisman dotarł do skarg pożycz-

kobiorców, którzy uświadomili sobie, w co się wpakowali. Przewerto-
wał lokalne gazety z całego kraju. W Bellingham w stanie Waszyngton 
– ostatnim mieście zasługującym na to miano przed granicą z Kanadą 
– znalazł reportera nazwiskiem John Stark, piszącego do „Bellingham 
Herald”. W gazecie ukazała się jego notatka o czworgu mieszkańcach 
miasteczka, którzy uznali, że Household ich oszukał, i znaleźli praw-
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nika skłonnego pozwać firmę i doprowadzić do zerwania umów kre-
dytowych. 

— Z początku podszedłem do tego sceptycznie — mówi Stark. 
— Pomyślałem: „Znów ktoś zadłużył się ponad miarę, a teraz bierze 
adwokata”. Nie powiem, żebym im współczuł. — Gdy artykuł się uka-
zał, odezwały się tłumy: sto osób z Bellingham i okolic kupiło gazetę 
i dowiedziało się, że ich kredyt oprocentowany jest faktycznie na 12,5 
procent. — Ludzie zaczęli się organizować — mówi Stark. — Byli wście-
kli. Większość dopiero wtedy uświadomiła sobie, że dali się wpuścić 
w maliny.

Eisman odłożył wszystkie inne zajęcia. Zaangażował się bez reszty 
w krucjatę przeciw Household Finance Corporation. Powiadomił prasę, 
dzwonił do czasopism, nawiązał kontakt z Association of Community 
Organizations for Reform Now (ACORN), był to chyba pierwszy wypa-
dek w historii, kiedy facet z funduszu hedgingowego Wall Street zbratał 
się z organizacją pilnującą interesów biedaków. Nękał prokuratora ge-
neralnego stanu Waszyngton. Zdziwił się niepomiernie, dowiedziawszy 
się, że prokurator przeprowadził stosowne śledztwo, ale sędzia stanowy 
zabronił mu ogłoszenia jego wyników. Eisman uzyskał kopię raportu 
prokuratora; jego treść potwierdzała najgorsze podejrzenia. 

— Zapytałem gościa z prokuratury: „Dlaczego nie aresztujecie 
tych ludzi?”. Odpowiedzieli: „To potężna firma. Jeśli jej zabraknie, 
kto będzie udzielał pożyczek subprime w naszym stanie?”. Odparłem: 
„Wierzcie mi, zjawią się tabuny chętnych”.

To była afera na skalę federalną. Household sprzedawała te oszu-
kańcze kredyty w całym kraju. Jednak rząd nie interweniował. Zamiast 
tego, pod koniec roku 2002, Household poszła na ugodę w pozwie gru-
powym i zgodziła się wypłacić klientom z dwunastu stanów 484 milio-
ny tytułem kary. Rok później firma wraz ze swoim olbrzymim portfe-
lem kredytów subprime sprzedała się za 15,5 miliarda brytyjskiemu 
konglomeratowi finansowemu, HSBC Group.

Eisman był autentycznie wstrząśnięty. 
— Nawet przez myśl by mi nie przeszło, że coś takiego może się 

zdarzyć — wyznał. — To nie była pierwsza lepsza firma; wtedy była 
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to największa firma udzielająca kredytów subprime. I dopuściła się 
jawnego oszustwa. Prezesa powinni powiesić za cholerne jaja. Zamiast 
tego sprzedali firmę, a on zarobił sto milionów dolarów. Pomyślałem: 
„Hola! Nie tak to się powinno skończyć”. — Jego pesymistyczny pogląd 
na wielkie finanse zaczynał nabierać zabarwienia politycznego. — Za-
cząłem dostrzegać implikacje społeczne — powiedział. — Tworząc od 
podstaw regulacje nadzorujące, projektuje się je tak, żeby chroniły lu-
dzi o dochodach średnich i niższych, bo to oni są najbardziej narażeni 
na ryzyko straty. A my mieliśmy zamiast tego system, który tych ludzi 
chronił najmniej.

Co środę w południe Eisman wychodził z biura i szedł do Mid-
town Comics, gdyż tego dnia przychodziła dostawa nowych komiksów. 
O życiu ich bohaterów wiedział więcej, niż dorosłemu przystoi. Znał 
na pamięć przysięgę Zielonej Latarni, a zawiłości życia wewnętrznego 
Batmana rozumiał lepiej niż sam Mroczny Krzyżowiec. Przed śmier-
cią syna Eisman lubił czytywać dorosłe wersje komiksów, które czytał 
jako chłopiec – jego ulubioną postacią był SpiderMan. Teraz czytał 
tylko komiksy dla dorosłych i wybierał te, które obierały za temat do-
brze znane opowieści i nie zmieniając faktów, przedstawiały je tak, że 
dana opowieść nie była już tą samą dobrze znaną historią ani słodką 
bajeczką.

— Te historyjki były zgodne z oryginałem — mówi — a jednak 
zupełnie inne. Przez co zaczynało się go inaczej postrzegać. — Wolał 
wersję, w której relacja między Królewną Śnieżką a krasnoludkami 
była trochę bardziej zawikłana. A teraz koncept wykorzystany w tych 
komiksach ziszczał się przed jego oczyma na rynkach finansowych. — 
Zacząłem dokładniej przyglądać się kredytom hipotecznym subprime 
— wspomina. — Pożyczka subprime na samochód jest pod pewnymi 
względami uczciwa, bo oprocentowanie jest stałe. Może być lichwiar-
skie i rozdzierać serce, ale przynajmniej z góry wiadomo, jak jest. Kre-
dyty hipoteczne subprime to hochsztaplerstwo. Wabili ludzi, mówiąc: 
„Biorąc ten kredyt, spłacicie całe swoje zadłużenie: w karcie kredyto-
wej, na samochód. I patrzcie, jak nisko jest oprocentowany!”. Ale ta 
niska stawka nie była prawdziwą stawką. Była stawką na wabia.
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Trawiony obsesją Household, Eisman wybrał się na lunch orga-
nizowany przez dużą firmę z Wall Street. Gościnnym mówcą był Herb 
Sandler, prezes olbrzymiej firmy oszczędnościowopożyczkowej o na-
zwie Golden West Financial Corporation. 

— Ktoś zapytał go, co sądzi o darmowych kontach bieżących — 
wspomina Eisman. — Odpowiedział na to: „Wyłączcie magnetofony”. 
Wszyscy wyłączyli. Wyjaśnił, że nie proponują darmowych kont, bo 
tak naprawdę są one podatkiem nałożonym na biednych: w postaci kar 
za debet na koncie. I że banki, które je oferują, tak naprawdę zdzierają 
z biednych więcej, niż mogłyby zdzierać w postaci opłat. Zapytałem: 
„Czy zainteresował się tym jakiś urząd?”. „Nie”, odparł Sandler. Wtedy 
uznałem, że motto, które przyświeca naszemu systemowi, tak napraw-
dę brzmi: chrzanić biednych.

W młodości Eisman był zapalonym republikaninem. Należał do pra-
wicowych organizacji, dwa razy głosował na Reagana, a Roberta Borka 
prawie kochał. O dziwo, na polityczną lewą stronę zniosła go dopiero 
praca na Wall Street. Pierwsze kroki w stronę centrum politycznego 
spektrum przypisywał zakończeniu zimnej wojny. 

— Przestałem być taki prawicowy, bo nie było już ku temu powo-
dów. — Gdy prezes Household zgarnął swoje 100 milionów, Eisman 
był na najlepszej drodze do zostania pierwszym socjalistą na rynku 
finansowym. — Będąc konserwatywnym republikaninem, nie uważa 
się, że ludzie bogacą się, ograbiając innych — powiedział. Ale teraz jego 
umysł w pełni dopuszczał taką możliwość. — Uświadomiłem sobie, że 
istnieje branża, o nazwie finanse konsumenckie, która zasadniczo po 
to właśnie istnieje.

Skoro pracodawca, fundusz hedgingowy, nie pozwalał mu zarzą-
dzać pieniędzmi, zrezygnował i postanowił założyć własny fundusz. 
Firma nazywała się FrontPoint Partners, szybko stała się własnością 
Morgan Stanley i stanowiła kolekcję funduszy hedgingowych. W po-
czątkach 2004 roku Morgan Stanley zgodził się, żeby Eisman założył 
fundusz skupiający się wyłącznie na firmach finansowych: bankach 
z Wall Street, deweloperach, kredytodawcach hipotecznych, przed-
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siębiorstwach z dużym udziałem usług finansowych – jak na przykład 
General Electric (GE) – i wszelkich innych maczających palce w finan-
sach. Właściciel zaoszczędził mu początkowych wydatków i zapewnił 
powierzchnię biurową, meble i personel biurowy. Jedyne, w co go nie 
zaopatrzyli, to pieniądze. Eisman sam musiał się o nie zatroszczyć. 
Podróżował po całym świecie, spotykając się z setkami wielkich inwe-
storów. 

— Próbowaliśmy zdobyć kapitał, ale się nie udało — mówi. — 
Wszyscy odpowiadali mniej więcej tak samo: „Miło było pana poznać. 
Zobaczymy, jak panu pójdzie”. 

Wiosna 2004 zastała go w fatalnym stanie. Nie zdobył kapitału; 
nie wiedział, czy zdobędzie; nawet nie wiedział, czy ma szanse. Wte-
dy już na pewno nie wierzył, że na świecie panuje sprawiedliwość, że 
wszystko skończy się dobrze, że jest jakoś specjalnie chroniony przed 
życiowymi porażkami. Budził się o czwartej rano zlany potem. Zaczął 
uczęszczać na zajęcia terapeutyczne. Ale ponieważ wciąż był Eisma-
nem, nie była to konwencjonalna terapia. Nazywała się „grupa ro-
bocza”. Garstka profesjonalistów zbierała się u wykwalifikowanego 
psychoterapeuty, żeby w bezpiecznym środowisku podzielić się swo-
imi problemami. Eisman wpadał na te spotkania spóźniony, wyrzucał 
z siebie swoje zmartwienia, po czym uciekał, zanim inni mieli szansę 
opowiedzieć mu o swoich. Gdy postąpił tak kilka razy, terapeutka po-
wiedziała mu co nieco do słuchu, ale się nie przejął. Zadzwoniła więc 
do żony Eismana, którą znała, i poprosiła, żeby zamieniła z mężem 
kilka słów. To też nie poskutkowało. 

— Zawsze wiedziałam, kiedy był na spotkaniu — powiedziała Vale-
rie — bo za każdym razem dzwoniła i mówiła: „Znów zrobił to samo!”.

Valerie była wyraźnie zmęczona wyścigiem szczurów. Powiedzia-
ła Eismanowi, że jeśli jego najnowszy pomysł nie wypali, wyniosą się 
z Nowego Jorku na Rhode Island i otworzą pensjonat. Zaczęła jeździć 
na zwiady i coraz częściej napomykała, że powinni więcej czasu spę-
dzać z bliźniętami, wymsknęło jej się nawet coś o hodowaniu kurcza-
ków. Zarówno Eismanowi, jak ludziom, którzy go znali, z trudem przy-
chodziło wyobrażenie go sobie w roli hodowcy kur, ale zgodził się. 
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— Ten pomysł brzmiał dla niego tak niewiarygodnie mało zachę-
cająco — mówi żona — że przyłożył się mocniej. 

Podróżował po całej Europie i Stanach Zjednoczonych, szukając 
chętnego inwestora i znalazł tylko jednego: towarzystwo ubezpiecze-
niowe, które dało mu 50 milionów. Nie było to dość, żeby stworzyć 
stabilny fundusz, ale była to już kwota, z którą można było zacząć.

Zamiast pieniędzy Eisman przyciągał ludzi, którzy mieli podobnie 
mroczne jak on poglądy na świat. Vinny, który niedawno został jed-
nym z autorów posępnego raportu zatytułowanego „Dom zastawiony 
to jak dom wynajęty plus dług”, zgłosił się od razu.

Zjawił się też Porter Collins, dwukrotny wioślarz olimpijski, któ-
ry pracował z Eismanem w Chilton Investment i nigdy do końca nie 
zrozumiał, dlaczego tak bystremu facetowi nie dano większych upraw-
nień. Trzeci był Danny Moses, który został głównym traderem Eisma-
na. Danny pracował jako sprzedawca w Oppenheimer and Co. i za-
chował żywe wspomnienie o Eismanie, bo robił i mówił rzeczy, które 
nawet w przypadku analityka strony sprzedażowej byłyby nietypowe. 
Na przykład w trakcie jednej sesji podszedł do podium na parkiecie, 
poprosił o uwagę i ogłosił, że: „Następujące akcje idą na dno…”, po 
czym wymienił osiem firm, które rzeczywiście potem zbankrutowały. 
Danny dorastał w Georgii, był synem profesora finansów. Nie prezen-
tował równie otwarcie fatalistycznego podejścia jak Vinny czy Steve, 
ale podzielał ich ogólne przeczucie, że złe rzeczy mogą się wydarzyć 
i wydarzają się, zwłaszcza na Wall Street. Gdy któregoś razu firma 
z Wall Street namawiała go na transakcję, która pod każdym wzglę-
dem zdawała się doskonała, spytał sprzedawcę: „Ciekawa propozycja, 
ale powiedzcie mi jedno: na czym mnie wyrolujecie?”.

— Cha, cha, cha, niech pan da spokój, nigdy byśmy tego nie zrobili 
— zaczął zapewniać go trader, ale Danny jak najuprzejmiej nalegał.

— Obydwaj wiemy, że tak perfekcyjnie korzystne transakcje nie 
zdarzają się między małymi funduszami hedgingowymi a dużymi fir-
mami z Wall Street. Zawrę ją, ale tylko pod warunkiem, że najpierw 
wyjaśni mi pan, jak mnie okantujecie. 

I sprzedawca mu wyjaśnił. A Danny dotrzymał słowa.



39

Całej trójce bardzo podobał się pomysł zarabiania pieniędzy ze 
Stevenem Eismanem. Pracując dla Eismana, nigdy nie miało się po-
czucia, że pracuje się dla Eismana. Uczył ludzi, ale ich nie nadzorował. 
Był mistrzem w dostrzeganiu absurdów otaczającego świata. 

— Steve uwielbia chodzić na spotkania Wall Street — mówi Vinny. 
— Prosi na nich po kilkadziesiąt razy: „Może mi pan to wyjaśnić?”. 
Albo: „Mógłby pan wyjaśnić to szczegółowiej i po angielsku?”. Dzięki 
temu można się dowiedzieć kilku rzeczy. Przede wszystkim zaś prze-
konać się, czy mówca w ogóle wie, o czym mówi. Bo często zdarza się, 
że nie bardzo ma pojęcie!

W początkach 2005 grupka Eismana coraz częściej miała poczu-
cie, że wiele osób pracujących na Wall Street chyba nie do końca zdaje 
sobie sprawę z tego, co robi. Uruchomiona na nowo maszyna kredy-
tów hipotecznych subprime pracowała, jakby nigdy się nie zacięła. Je-
śli pierwszy akt pożyczek subprime był dziwaczny, to drugi przerażał. 
W połowie lat 90. dobry rok oznaczał trzydzieści miliardów dolarów 
udzielonych kredytów. W roku 2000 udzielono ich na kwotę 130 mi-
liardów, z czego 55 miliardów przepakowano w obligacje hipoteczne. 
W roku 2005 kredytów subprime było już 625 miliardów, z czego do 
obligacji trafiło 507 miliardów. Pół biliona dolarów w obligacjach 
subprime opartych na kredytach hipotecznych w jednym roku. Biznes 
rozwijał się jak szalony i nie przeszkadzały mu nawet rosnące stopy 
procentowe, co było dziwne. Jeszcze bardziej wstrząsające było to, że 
warunki umów kredytowych ulegały zmianie, i to w sposób zwiększa-
jący ryzyko ich niewypłacalności. W 1996 roku 65 procent udzielonych 
kredytów subprime stanowiły kredyty ze stałą stopą oprocentowania, 
co znaczyło, że wprawdzie typowy pożyczkobiorca mógł się czuć wyko-
rzystywany, ale przynajmniej wiedział, ile będzie musiał bulić co mie-
siąc przez cały okres spłaty kredytu.

W 2005 roku 75 procent kredytów subprime stanowiły kredyty ze 
stopą zmienną, zazwyczaj ustaloną w stałej wysokości w okresie pierw-
szych dwóch lat spłaty.

Pierwsze firmy zajmujące się finansowaniem subprime zatonęły 
przez mały ułamek udzielonych kredytów, które zatrzymały na swoim 
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udziale. Rynek miał szansę wywieść z tego prosty wniosek: nie pożyczaj 
ludziom, którzy nie mają z czego spłacać. Ale wybrał skomplikowany: 
możesz pożyczać, bylebyś nie trzymał tego w swoich księgach. Udzielaj 
kredytów, po czym sprzedaj je działom instrumentów o stałym docho-
dzie dużych banków inwestycyjnych z Wall Street, które zapakują je 
w obligacje i opchną inwestorom. Long Beach Savings był pierwszym 
bankiem, który wdrożył model „udziel i sprzedaj”. Model okazał się ta-
kim hitem – Wall Street kupowało od ciebie kredyty, których ty sam za 
żadne skarby byś nie kupił! – że założono firmę B&C Mortgage, która 
zajmowała się tylko tym – udzielała i sprzedawała. Lehman Brothers 
uznali pomysł za tak rewelacyjny, że kupili B&C Mortgage. W począt-
kach roku 2005 wszystkie duże banki inwestycyjne siedziały już po 
uszy w subprime. Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs i Mor-
gan Stanley wszystkie miały, jak to określano, „półki” na produkowany 
przez siebie towar subprime, opatrzony dziwnymi nazwami, jak HEAT 
i SAIL, i GSAMP, które utrudniały szerszej publiczności zorientowa-
nie się, że emisję tych obligacji gwarantowały najbardziej znane marki 
z Wall Street.

Eisman i jego zespół znali od podszewki zarówno rynek nierucho-
mości, jak Wall Street. Mieli do czynienia z większością firm kredyto-
dawców subprime. Wiele z nich tworzyli ci sami ludzie, którzy przyczy-
nili się do fiaska z końca lat 90. Eisman był skłonny zakładać najgorsze 
scenariusze dotyczące tego, co Goldman Sachs zrobi z długami Amery-
kanów z niższej klasy średniej. 

— Proszę zrozumieć — mówi. — Byłem jednym z pierwszych, któ-
rzy zajmowali się subprime. Pierwszy widziałem najgorsze. Ci face-
ci kłamali bez zahamowań. Tamte doświadczenia nauczyły mnie, że 
Wall Street ma gdzieś, co sprzedaje. — Nie mógł jedynie zrozumieć, 
kto kupował te obligacje oparte na drugiej fali kredytów hipotecznych 
subprime. — Już na samym początku powiedzieliśmy: „Przyjdzie czas, 
gdy zbijemy majątek, sprzedając to coś krótko. Będzie z tego afera”. 
Nie wiedzieliśmy tylko jaka ani kiedy. 

Przez „to coś” Eisman rozumiał akcje firm zaangażowanych w kre-
dyty subprime. Kursy akcji potrafią wyczyniać różne szalone rzeczy: 



nie chciał zajmować krótkiej pozycji, dopóki kredyty nie zaczną się 
psuć. Żeby wypatrzyć właściwy moment, Vinny bacznie obserwował 
zachowanie amerykańskich pożyczkobiorców. Dwudziestego piątego 
każdego miesiąca na ekranie jego komputera lądowały raporty z sek-
tora, przeglądał je, szukając choćby małego wzrostu stopy niespłacal-
ności. 

— Dane wskazywały — mówi Vinny — że jakość kredytów była 
wciąż dobra. Przynajmniej do drugiej połowy dwa tysiące piątego 
roku.

W zamieszaniu pierwszych osiemnastu miesięcy prowadzenia 
własnej firmy Eismanowi zdarzały się przebłyski, gdy zdawał sobie 
sprawę, że pomija coś oczywistego. Próbował wytypować właściwe ak-
cje, ale los akcji w coraz większym stopniu zależał od zachowania się 
obligacji. W miarę jak rósł rynek hipotecznych subprime, wszystkie 
firmy finansowe stawały się w ten czy w inny sposób wystawione na 
ryzyko z nimi związane. 

— Instrumenty stałego dochodu przyćmiły akcje — powiedział. 
— W porównaniu do rynku obligacji rynek akcji to pieprzony pryszcz. 
— Prawie wszystkie główne banki inwestycyjne Wall Street były w isto-
cie zarządzane przez swoje działy obligacji. W większości przypadków 
ich prezesami byli dawni goście od obligacji: Dick Fuld w Lehman 
Brothers, John Mack w Morgan Stanley, Jimmy Cayne w Bear Stearns. 
Od lat 80., kiedy Salomon Brothers, wiodący prym na rynku obligacji, 
zarobili taką fortunę, jakby zajmowali się zupełnie czymś innym niż 
pozostałe firmy, prawdziwie duże pieniądze robiło się na rynku obli-
gacji. — Obowiązywała złota zasada — powiedział Eisman. — Zasady 
ustalają ci, którzy mają złoto.

Większość ludzi nie zdawała sobie sprawy, że dwudziestoletni już 
teraz boom na rynku obligacji przytłoczył wszystko inne. W każdym 
razie Eisman sobie nie zdawał. Ale teraz to zrozumiał. Musiał nauczyć 
się możliwie jak najwięcej o świecie stałego dochodu. Miał plany wo-
bec rynku obligacji.


