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Podsumowanie

Wraz z perspektywami rozwoju, gospodarka cyfrowa przynosi także nowe zagrożenia. Koszty działalności

Big Tech, czyli korporacyjnych platform cyfrowych, ponoszą wszyscy uczestnicy systemu społeczno-

gospodarczego. Problemy takie jak powiększanie nierówności, cyfrowy nadzór i kontrola oraz

monopolizacja skłaniają do poszukiwania innej ścieżki rozwojowej.

Naszą odpowiedzią na te problemy są platformowe kooperatywy, czyli osadzone w modelu spółdzielczym

rozwiązania technologiczne. Platformowe kooperatywy są zatem innowacją zarówno w zakresie

technologii, jak i w wymiarze społecznym i organizacyjnym. Wychodząc od zasady „solidarności wpisanej

w projekt” (solidarity by design), platformowe kooperatywy stawiają na zrównoważony rozwój, solidarność

oraz otwartość. Dzięki temu oferują stabilne warunki pracy, godne wynagrodzenie, szanują lokalne

społeczności i dbają o podmiotowość swoich użytkowników. Istniejące już spółdzielnie technologiczne to

często globalne, wielomilionowe podmioty. Niektóre z nich angażują freelancerów, inne małych

producentów, mieszkańców miast czy użytkowników-właścicieli danych.

Potencjał inwestycyjny platformowych kooperatyw w Europie jest znaczący, jak wynika z modelu

estymacyjnego. To blisko 1,3 mld € środków finansowych, które mogą rocznie trafić na tego rodzaju

podmioty. W Polsce ten potencjał został oszacowany na 47,7 mln zł. Największe branże to: finanse

(FinTech), media, nieruchomości i mieszkalnictwo, oraz podróże i wydarzenia. Istotne będą także

inwestycje w platformy transportowe, edukacyjne, spożywcze, energetyczne, modowe oraz zdrowotne.

Aby aktywować ten silnik solidarnego rozwoju w gospodarce cyfrowej, konieczne są działania ze strony

wszystkich interesariuszy. Brak dostępu do kapitału i mniej agresywną ekspansję platformowe

kooperatywy muszą zastąpić zintegrowanym ekosystemem instytucji.
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Rekomendacje dla podmiotów takich jak związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, samorządy, mali

przedsiębiorcy czy zorganizowani pracownicy obejmują:

1) Uwzględnienie podczas zakupów rozwiązań technologicznych kryteriów „solidarności

wpisanej w projekt”.

2) Prowadzenie kampanii informacyjnych promujących rozwiązania platformowego kooperatyzmu.

3) Akcelerowanie własnych inicjatyw platformowych.

Administracja rządowa powinna przyjąć zdecydowanie dalej idące działania. Dla Polski CoopTech to

możliwość odbudowania suwerenności technologicznej i osadzenia nowych technologii w lokalnych

społecznościach i w rękach samych pracowników.

Rekomendacje dla polskiej polityki publicznej są następujące:

1) Utworzenie funduszu inwestycyjnego – Funduszu Technologii Spółdzielczych.

2) Nowelizowanie Ustawy Prawo spółdzielcze uwzględniające platformowe kooperatywy.

3) Promowanie marki polskiej spółdzielczości technologicznej.

Rekomendacje dla europejskich decydentów zostały przedstawione w anglojęzycznej wersji raportu.
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Po co nam CoopTech
w świecie Big Tech?1.

Przed Internetem byłoby naprawdę trudno znaleźć kogoś,

posadzić na dziesięć minut i sprawić, by wykonali dla

ciebie pracę, a potem wyrzucić ich po dziesięciu

minutach. Ale dzięki technologii możesz znaleźć ich,

zapłacić grosze, a potem pozbyć się ich kiedy nie są już

potrzebni.

Lukas Biewald, CEO Figure Eight

Światowy system gospodarczy podlega właśnie przełomowej i wielowymiarowej transformacji,

będącej konsekwencją powszechnej adopcji ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) oraz

ogromnej akumulacji kapitału finansowego. Ta nowa gospodarka cyfrowa różni się nie tylko

zastosowaniem nowych maszyn czy szybkością wymiany informacji, ale oznacza również fundamentalną

reorganizację tego jak pracujemy, produkujemy i konsumujemy. Modele biznesowe wykorzystujące

obecność stron transakcji w obrębie „cyfrowej infrastruktury”, współdzielenie niewykorzystanych w pełni

aktywów czy znajdujące wartość w narzędziach śledzących dane użytkowników zmieniły bezpowrotnie

społeczeństwo i gospodarkę.

Szacunki przeprowadzone dla Komisji Europejskiej wskazują, że transakcje platform cyfrowych mają

już znaczący udział w kreowaniu PKB naszej części świata. Sam wycinek odpowiadający tzw. gospodarce

współdzielenia (sharing economy) zgodnie z prognozami będzie już w 2025 roku
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generować przychód na poziomie nawet 570 miliardów euro1. Te obliczenia nie biorą pod uwagę

przychodów największych podmiotów – gigantów rynku reklamy internetowej, zakupów online czy

mediów społecznościowych.

Już blisko dekadę temu Shoshana Zuboff, profesorka ekonomii na Harvard Business School, ostrzegała

przed pewnymi wówczas kształtującymi się, a dziś w pełni funkcjonującymi zjawiskami utowarowienia

danych oraz coraz większego wpływu platform cyfrowych na nasze codzienne życie2. Największe

amerykańskie korporacje technologiczne, nazywane niekiedy „Big Tech”, „GAFA”, czy cyfrowymi gigantami,

zdominowały rynek usług online. W ślad za Google, Amazonem, Facebookiem, Apple i Microsoftem

podążają rosnące dynamicznie cyfrowe platformy operujące we wszystkich sektorach gospodarki, od opieki

medycznej, przez bankowość, po transport.

Działalność platform, choć przynosi oczywiście

korzyści, niesie ze sobą mniej lub bardziej

przewidziane konsekwencje, które negatywnie

odbijają się na życiu społeczno-gospodarczym. W

związku z istnieniem ubogich regulacji w tych

obszarach, czy wręcz próbami obejścia prawa,

dochodzi do wielu niedoskonałości rynkowych. Część

tych efektów jest co gorsza elementem aktywnie

prowadzonej polityki cyfrowych platform, które

mogą pozyskiwać taniej pracowników czy ignorować

marginalizowane grupy.

Negatywne strony świata zaprojektowanego

przez cyfrowych gigantów są szeroko

udokumentowane3 i zyskały już zainteresowanie

regulatorów oraz ruchów społecznych. Brytyjskie i europejskie orzecznictwo sądowe przyznało, że Uber w

istocie jest firmą transportową, nie dostawcą usług IT zwolnionym z odpowiedzialności prawnej. Miasta na

świecie ograniczają lub zakazują działalności platform krótkoterminowego wynajmu, jak Airbnb, gdyż ich

nieograniczony wzrost prowadzi do spadku podaży lokali oferowanych na długoterminowy wynajem i

dokłada się do wzrostu cen – problemu widocznego także w Polsce. Dyskusja o śledzeniu użytkowników

doprowadziła m.in. do przyjęcia w UE Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (GDPR), a kolejne

działania w obszarze ochrony przed profilowaniem przedmiotem trwającej właśnie dyskusji publicznej.

1) R. Vaughan, R. Daverio, Assessing the size and presence of the collaborative economy in Europe, PwC UK, kwiecień 2016.
2) S. Zuboff, The Sacred Promise, FAZ.NET, 26.11.2012 (dostęp archiwalny).
3) J. J. Zygmuntowski, Commoning in the Digital Era: Platform Cooperativism as a Counter to Cognitive Capitalism, „Praktyka Teoretyczna"

1(27), 2018, DOI: 10.14746/prt.2018.1.7.
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Identyfikowane najczęściej w literaturze problemy mieszczą się w poniższych kategoriach:

Jak zauważa Evgeny Morozov, w dzisiejszej dyskusji o Big Tech można wyróżnić trzy linie krytyki4.

Zwolennicy pierwszego obozu, skupionego na wąsko rozumianej ekonomii świata cyfrowego, twierdzą,

że użytkownicy platform cyfrowych oddają swoje dane za o wiele mniej niż są one realnie warte. Firmy

zarabiają zatem odbierając wartościowy owoc naszej pracy i naszego życia, więc użytkownicy muszą być w

jakiś sposób wynagradzani. W głośnym przemówieniu w lutym 2019 r. Gavin Newsom, nowy gubernator

Kalifornii, wezwał gigantów technologicznych do przyjęcia pomysłu „dywidendy z danych”. Jego zdaniem

„konsumenci w Kalifornii powinni także korzystać z bogactwa, które powstaje z ich danych”. Podobne

sugestie pojawiły się ze badaczy afiliowanych przy Microsoft Research. Zgodnie z nimi, dane powinny być

przedmiotem mikrotransakcji na rynkach, przynosząc użytkownikom bezpośrednie zyski. To podejście

jednak skupia się na wąskim wycinku problemu. Cyfrowe platformy nie są jedynie źródłem zysków, ale

decydują o zatrudnieniu, dostępie do dóbr, mediują i zarządzają naszą rzeczywistością. Mikrozyski nie

zastąpią stabilnej pracy i nie przywrócą kontroli nad cyfrowym nadzorem algorytmów. Brak społecznego

wymiaru tego podejścia sprawia, że jest ono niekompletną krytyką cyfrowych gigantów, pomijającą więcej

zagrożeń z jego strony.

Druga grupa również pokłada wiarę w rynkowe rozwiązania, aczkolwiek uważa, że niemożliwe jest

odzyskanie sprawczej mocy rynku bez silnej polityki ochrony konkurencji. Szukają zatem zestawu

Monopolizacja

• Nieuczciwa konkurencja

i obchodzenie prawa

• Ekstrakcja danych i

wartości

• Zamykanie dostępu do

systemów i koncentracja

rynkowa

Cyfrowy nadzór i kontrola

• Odgórne podejmowanie

decyzji

• Wykorzystywanie

ludzkich błędów

poznawczych

• Algorytmiczne

profilowanie

Powiększanie nierówności

• Prekaryzacja pracy i niskie

zarobki

• Brak przestrzegania praw

pracowniczych

• Dyskryminacja ze względu

na płeć, kolor skóry

i pochodzenie

• Gentryfikacja i nierówności

majątkowe

4) E. Morozov, The left needs to get radical on big tech – moderate solutions won't cut it, „The Guardian”, 27.02.2019,
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/27/left-radical-big-tech-moderate-solutions
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narzędzi prawa antymonopolowego, aby ograniczyć cyfrowych gigantów, m.in. przez rozbicie spółek z

grupy kapitałowej lub wymuszenie interoperacyjności. Takie myślenie jest coraz bardziej popularne w

Waszyngtonie, gdzie instytucje takie jak Open Markets Institute, dążą do odwrócenia reżimu lekkiego i

bardzo selektywnego egzekwowania przepisów antymonopolowych z ostatnich kilku dekad. Podobne

rozwiązania znajdują też zainteresowanie w Brukseli, a Komisja Europejska z wiodąca rolą Margrethe

Vestager szuka coraz bardziej ambitnej polityki. Chociaż tego typu rozwiązania znajdują silne osadzenie w

historii gospodarczej i dokumentach wiodących ośrodków analitycznych, zwiększenie konkurencji na wielu

rynkach niekoniecznie przełoży się na mniej drapieżne warunki gry. Jest więc tylko elementem niezbędnej

polityki wobec Big Tech.

Odpowiedzi na to wyzwanie starają się udzielić zwolennicy trzeciej alternatywy, odrzucającej rynkowe

rozwiązania na rzecz demokratycznej transformacji. Należy zastanowić się nad tym jaką rolę odgrywają

platformy w tworzeniu cyfrowej przyszłości, w której zdigitalizowana zostanie większość naszego życia.

Dlatego podejście to nie traktuje danych jako towar, a raczej jako kolektywnie produkowany i społecznie

potrzebny zasób. Kluczowe jest obserwowanie cyfrowych platform wielostronnych jako nowej przestrzeni

decydowania, pracy i zarządzania rzeczywistością. Platformowe kooperatywy to odpowiedź osadzona w

tradycji spółdzielczej, włączającej pracowników/użytkowników, dbającej o demokratyczny głos i

zrównoważony rozwój w długim terminie, nie wyłącznie w horyzoncie szybkiego podbicia rynku bez

liczenia się z kosztami.

Dla związków zawodowych, organizacji i ruchów społecznych, oraz pracowników dziś rozproszonych

lub wykonujących prace jako freelancerzy platformowe kooperatywy to możliwość pracy solidarnej, dającej

godność, w miejsce niestabilności i braku głosu. Szczególnie dla związków zawodowych CoopTech

powinien być interesujący jako model pozwalający z jednej strony na powstrzymanie erozji

uzwiązkowienia (szczególnie najmłodszego, zdigitalizowanego pokolenia), z drugiej zaś jako aktywna

odpowiedź na wyzwanie rzucane światu pracy przez rynkowych graczy.

Z punktu widzenia lokalnych wspólnot, władz samorządowych i ruchów miejskich, platformowe

kooperatywy są faktyczną inwestycją w rozwiązania gospodarki współdzielenia. Obietnica lepszego

wykorzystania zasobów to nie tylko odzyskanie blisko 600 miliardów euro zysków korporacyjnych

platform. W innym modelu priorytetem może być uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko oraz

upodmiotowienie mieszkańców-współwłaścicieli.
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Jak działa platformowa
kooperatywa?2.

Spółdzielnie będące własnością pracowników mogą

oferować alternatywny model organizacji społecznej w

celu rozwiązania problemu niestabilności finansowej.

Będą musiały być spółkami zbiorowymi, kontrolowanymi w

sposób demokratyczny, z misją zakotwiczenia miejsc

pracy, oferowania ubezpieczenia zdrowotnego i funduszy

emerytalnych oraz pewnej godności.

Trebor Scholz, Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy

Nieoczekiwanie jednak pojawiła się nowa grupa cyfrowych przedsięwzięć, które zrywają z ekstrakcyjną

logiką na rzecz bardziej włączającego modelu. Dostrzeżone przez Scholza w artykule z 2014 r.

platformowe kooperatywy aktualizują o dzisiejsze technologie i metody zarządzania sprawdzony koncept.

Tradycja spółdzielcza jest tu bazą dla zorganizowania na nowo swobodnego udziału równych partnerów

zaangażowanych w produkcję wspólnych zasobów. Kooperatywa oznacza zatem wspólnotę ludzi

dobrowolnie współpracujących w celu zaspokojenia swoich potrzeb gospodarczych w ramach wspólnego i

demokratycznie kontrolowanego przedsiębiorstwa, w tym wypadku cyfrowej platformy.

Najpopularniejszym przykładem jest hiszpańskie Mondragon, które dowodzi, że spółdzielnie

nie ograniczają się tylko do wąskiej liczby sektorów, ale ich model wykazuje dużą konkurencyjność

i długoterminowy rozwój, nawet w obliczu rynkowej konkurencji. Na grupę Mondragon składa się ponad



#CoopTech: Platformowy kooperatyzm jako silnik solidarnego rozwoju   |  10

Na przestrzeni kolejnych dni, swego rodzaju pytanie

powracało wśród Turkerów [pracowników platformy

Amazon Mechanical Turk], swego rodzaju eksperyment

myślowy. Zastanawiali się głośno: a co gdyby platforma

była nasza? Jakie wyznaczylibyśmy zasady? Siedzieli tak

wtedy minutę czy dwie, przerzucając się pomysłami jak

uczynić platformę lepszą – dla nich i dla Amazona.

Nathan Schneider, The Meanings of Words

setka firm przemysłowych we własności pracowników, społecznych kas oszczędnościowych i kredytowych,

spółdzielni mieszkaniowych i usługowych. Wyniki finansowe tej tradycyjnie baskijskiej organizacji plasują

ją w pierwszej 10. holdingów w Hiszpanii pod względem obrotów5. Udowadnia to, że inny model

organizacji pracy, oparty na solidarności, jest realną alternatywą dla hierarchii korporacyjnej.

Dlatego podstawowym celem platformowej kooperatywy jest zatem sklonowanie technologicznego

serca platform cyfrowych - mediów społecznościowych, gospodarki współdzielenia, witryn internetowych,

marketplace’ów i innych typów. Na warstwie technologii następnie konieczne jest zbudowanie warstwy

organizacyjnej, opierającej się o inną logikę i wartości niż korporacyjne platformy.

Uniknięcie zidentyfikowanych uprzednio problemów jest możliwe dzięki wpisanej w platformowe

kooperatywy zasadzie solidarności wpisanej w projekt (solidarity by design). Ze względu na przede

wszystkim pryncypia jakimi się posługują kooperatywy, oraz mechanizmy technologiczne im

odpowiadające (np. polityka przekazywania informacji, zatwierdzanie decyzji i inne), prowadzenie

działalności w sposób generujący negatywne efekty zewnętrzne jest znacznie utrudnione, jeśli nie

niemożliwe. Przykładowo, kooperatywa Fairbnb zajmująca się wynajmem mieszkań krótkookresowym

współpracuje razem z władzami samorządowymi i zasięga opinii lokalnej społeczności. Zaangażowanie

stron sprawia, że nikt nie chce budować rozwiązań tymczasowych, które choć mogą być tańsze to w

długim okresie spowodowałyby obniżenie jakości życia mieszkańców czy też konflikty z władzami

lokalnymi.

5) Na podstawie: Mondragon, Annual Report 2018.



#CoopTech: Platformowy kooperatyzm jako silnik solidarnego rozwoju   |  11

Michel Bauwens, badacz sieciowego ruchu peer-to-peer zaproponował trzy wiodące wartości, jakimi

powinna się kierować platformowa kooperatywa i dzięki którym możemy je rozpoznawać6.

1) Zrównoważony rozwój (odpowiedź na powiększanie nierówności)

Współtworzenie dóbr wspólnych powinno być nadzorowane przez otwarte, partycypacyjne modele

zarządzania, a co więcej przez wszystkie zainteresowane strony. Długoterminowy zrównoważony rozwój -

zarówno wewnętrzy, powstający z równego podziału władzy i wynagrodzeń, jak i zewnętrzny, w

odniesieniu do środowiska - wyróżnia platformowe kooperatywy. Są one bardziej odporne i zakorzenione

w swoich społecznościach, w porównaniu z silnym, gwałtownym, ale często krótkotrwałym podbojem prób

zainstalowania nowych narzędzi do ekstrakcji ekonomicznej wartości. Takie próby bardzo często napędza

ciągły dopływ środków finansowych, jak pokazuje przypadek m.in. takich nowoczesnych firm jak Uber czy

WeWork. Również w obliczu zagrożenia automatyzacją pracy, zrównoważone podejście spółdzielni

oznacza łagodniejszą transformację.

2) Solidarność (odpowiedź na cyfrowy nadzór i kontrolę)

Zasada solidarności odnosi się w największym stopniu do modelu zarządzania platformami. Powinny

być one nastawione na wspólne działanie chroniące wspólne interesy, które może przybierać różne formy.

Chociaż powszechnie uznaje się, że sami pracownicy powinni uczestniczyć w pełnym zakresie, pytanie

brzmi, czy inne zainteresowane strony, w tym potencjalni inwestorzy kapitałowi lub rządy, powinny mieć

równoważne prawa zarządzania. Niektóre platformy mogą działać w sposób ściśle nienastawiony na zysk,

aby zapewniać podstawowe usługi na rzecz społeczności, ale prawnie funkcjonować jako komunalne

spółki publiczne. Solidarność oznacza zatem skupienie na wspólnym celu, przy jednoczesnym zapewnianiu

podmiotowości i odpowiedniego wynagrodzenia stronom.

3) Otwartość (odpowiedź na monopolizację)

Mimo, że wiele spółdzielni platformowych produkuje i działa lokalnie, ich mechanizmy powinny być

otwarte na skalowanie i globalnie połączone z innymi, podobnymi grupami stawiającymi opór późnemu

kapitalizmowi. Interoperacyjność i wyznaczone standardy otwartych środowisk programistycznych (API)

będą też równoważeniem silosowej i przywiązującej do jednego rozwiązania (lock-in) natury technologii

cyfrowych gigantów. Należy tu jednak znaleźć złoty środek, by uniknąć drenażu unikalnej własności

intelektualnej, np. przy pomocy otwartych, ale ograniczonych licencji.

6) M. Bauwens, Michel Bauwens view on Platform Cooperativism: What it is & why it matters, w: Platform Cooperativism: an international
movement on the rise, red. T. Dönnebrink and E. Kagel, 2016, http://www.supermarkt-berlin.net/wp-content/uploads/2016/04/
platformcoopberlin1report-1604140849511.pdf
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Z powyższych zasad można wyciągnąć podstawy funkcjonowania platformowych kooperatyw, a

badania prowadzone na istniejących platformach i pracownikach wskazują na inne nieoczywiste kierunki

rozwoju. Godne wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia, ochrona pracowników i dobre warunki dla

dostawców to najbardziej oczywiste kierunki. Równie istotne jest jednak także chronienie przed

nadmiernym cyfrowym nadzorem czy prawo do wylogowania się (jako cyfrowy odpowiednik prawa do

przerwy). Te warunki nie mogą być wynikiem jednorazowego porozumienia wynikającego np. z dobrej

koniunktury gospodarczej, ale muszą być zabezpieczone podstawą platformowej kooperatywy – modelem

wspólnej własności. Z tego powodu spółdzielnie są odporne na zmiany polityki zarządu, naciski rynkowe

czy przedkładanie jednych grup pracowników nad innymi.

Co ciekawe, badania prowadzone przez Marinę Gorbis wskazują też na chęć nabywania nowych

umiejętności (upskilling), kanały komunikacji i tworzenia więzi społecznych, oraz rosnące znaczenie

transparentności w zarządzaniu danymi i możliwość ich przenoszenia (portability). Te wyniki świadczą o

istnieniu żywej kultury pracy, która w kapitalistycznej firmie jest celowo tłamszona, jako zagrażająca sile

negocjacyjnej i zarządczej ścisłego szczytu hierarchii. Jednocześnie jednak, atomizacja pracowników

szkodzi samej działalności gospodarczej, która nie może czerpać z ich większego zaangażowania, ani

przepływów wiedzy – kluczowego zasobu rozwojowego w gospodarce informacyjnej.

Takie wskazania pokrywają się z oczekiwaniami większości pracowników, także w Polsce. Najnowsze

badania portalu praca.pl wskazują, że dla 77% pracowników to uczciwość jest najistotniejsza, w tym na

etapie rekrutacji. Przejrzyste procedury, uczciwa ocena kompetencji i sprawna, jasna komunikacja są

oceniane wysoko. Spółdzielnie odpowiadają na te potrzeby swoim modelem, bez konieczności stosowania

namiastek jak tzw. „oceny 360” czy dodatkowe świadczenia pracownicze jak np. owoce w biurze. Problem

hierarchii i atomizacji jest tym silniej obecny na cyfrowych platformach, gdzie jedynym medium jest

aplikacja mobilna czy strona internetowa, a zatem tradycyjna formy wyrażania sprzeciwu czy dialogu

twarzą w twarz zanikają. Jednocześnie sieć umożliwia przecież szybkie informowanie, pytanie o opinię i

głosowanie. Bez zabezpieczenia w formie kooperatywy, ten model jednak nie zrealizuje się samoczynnie.

Pozytywna obietnica technologii wymaga również oddolnej organizacji społecznej pracowników i

użytkowników.

Analiza platformy Fairmondo (spółdzielczej odpowiedzi na internetowe portale dla sklepów, jak np.

eBay czy Allegro) umożliwia wskazania użytecznego, skutecznego wzorca zasad dla platformowej

kooperatywy. Te praktyczne wskazówki zostały przedstawione w Tabeli 1.
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Tabela 1. Schemat zarządzania dla platformowej kooperatywy na bazie Fairmondo

W zależności od modelu własnościowego możemy wyróżnić kilka rodzajów platformowych kooperatyw,

które zawierają mechanizmy dostosowane do konkretnych rynków, na których operują. Rozszerzając

propozycję ośrodka badania innowacji Nesta7, możemy wskazać 5 takich typów:

1) Platformy wspólnotowe (multi-interesariuszowe) – angażujące wiele stron biorących udział w

wytwarzaniu, gdy granice między nimi nie są jasne. Często następuje tu połączenie funkcji, np.

pracownika, użytkownika, obywatela i inwestora.

2) Platformy należące do producentów – producenci, właściciele sklepów czy freelancerzy wykorzystują w

tym modelu przestrzeń do oferowania swoich towarów. Producenci razem osiągają efekty sieciowe, ale

nie współpracują najczęściej fizycznie.

3) Platformy należące do pracowników – sami pracownicy oferują swoją pracę na platformie, w

porozumieniu lub w innej formie współpracy ze związkami zawodowymi lub tradycyjnymi

spółdzielniami.

Nawigowanie w kapitalizmie Demokratyczna partycypacja

• Limity wynagrodzenia

• Redystrybucja zysków

• Ograniczenie inwestycji kapitałowych

(przejmowanie udziałów)

• Alternatywne źródła finansowania

• Demokratyczne wartości osadzone w

dokumentach prawnych

• Jeden członek i członkini to jeden głos

• Odpowiedzialność przed członkami

• Autonomia w zarządzaniu

Zaangażowanie społeczności Obowiązkowa transparentność

• Wspieranie społeczności open source

• Dostęp do przestrzeni rozwiązywania

konfliktów

• Kolektywne podejmowanie decyzji

• Kultura budowania konsensusu

• Publikowanie informacji o działaniach

biznesowych

• Komunikowanie aktywności związanej z

zarządzaniem danymi

• Członkowie mają możliwość monitoringu i

audytowania

7) S. Borkin, Platform co-operatives – solving the capital conundrum, Nesta & Co-operatives UK, luty 2019.

F. A. Bohman, Exploring the governance of platform cooperatives: A case study of a multi-stakeholder marketplace platform cooperative., 
University of Gothenburg, CORE, 2017.
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4) Kooperatywy danych – zorganizowane na zwór formuły data trustu, to instytucje wspólnotowo

zarządzające danymi użytkowników (np. medycznymi), dla zapewnienia społecznej użyteczności i

wyższego bezpieczeństwa.

5) Platformy należące do międzynarodowych instytucji – ten proponowany model z racji na wagę i

wielkość platformy przenosi własność na instytucje międzynarodowe (jak np. agendy ONZ czy

Międzynarodową Organizację Pracy). Taka platforma wciąż dąży jednak do realizacji wartości

platformowej kooperatywy.

Platformowe kooperatywy są wehikułem prowadzenia działalności dla różnych rodzajów podmiotów.

To nie tylko pracownicy sektora niskopłatnych usług, ale i freelancerzy, to z jednej strony zrzeszeni

właściciele małych firm szukający przewagi rynkowej na solidarnych zasadach, jak i konsumenci

korzystający ze wspólnych zasobów czy użytkownicy-właściciele swoich danych.
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Jakie są sukcesy
działających kooperatyw?3.

Fairmondo

Kraj pochodzenia: Niemcy
Branża: e-handel (e-commerce)
Typ: platforma należąca do producentów (2)

Fairmondo trwale wpisało się w rynek niemiecki, obecnie planuje
światową rywalizację z Amazonem. 2000 współwłaścicieli oferuje na
platformie ponad 2 mln produktów.

Chociaż platformowe kooperatywy dopiero zyskują na popularności, już w tym momencie ich grono

zasila kilkadziesiąt dużych przedsiębiorstw, działających zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Poniżej

znajdują się krótkie charakterystyki kilku zidentyfikowanych przez nas najważniejszych platformowych

kooperatyw, które mogą posłużyć za punkt wyjścia dla dalszych badań lub inspirację do działania.

Sukcesy platformowych kooperatyw

Dla nas to oprogramowanie jest cyfrowym dobrem

wspólnym. Naszym celem jest, aby ludzie czerpali z niego i

tworzyli własne kooperatywy dostaw jedzenia.

Alexandre Segura, założyciel CoopCycle
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Stocksy United

Kraj pochodzenia: Niemcy
Branża: zdjęcia i filmy typu stock
Typ: platforma należąca do producentów (2)

Stocksy zrzesza ponad 1000 fotografów z 63 krajów świata, oferując
wspólną przestrzeń do sprzedaży prac. W 2016 r. platforma
osiągnęła sprzedaż na poziomie 10,7 mln USD.

Fairbnb

Kraj pochodzenia: Włochy
Branża: wynajem krótkoterminowy
Typ: platforma wspólnotowa (1)

Fairbnb bierze udział w dialogu z władzami i mieszkańcami. 50%
przychodów jest oddawanych na projekty społeczne. Platforma
wyrasta z Europy, ale rejestruje już lokale globalnie.

CoopCycle

Kraj pochodzenia: Belgia
Branża: transport (dostawy jedzenia)
Typ: platforma należąca do pracowników (3)

CoopCycle oferuje modułowe oprogramowanie do zamawiania i
dowozu jedzenia na specjalnej licencji Coopyleft. Korzystają z niego
już kurierzy z Danii, Niemiec, Belgii, Francjii i Hiszpanii.

Up & Go

Kraj pochodzenia: USA
Branża: usługi domowe (sprzątanie)
Typ: platforma należąca do pracowników (3)

Up & Go funkcjonuje jako platforma do zamawiania sprzątania
domu. Platforma łączy kilka spółdzielni, pobierając od nich jedynie
5% opłaty na własne funkcjonowanie.
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MIDATA

Kraj pochodzenia: Szwajcaria
Branża: zdrowie
Typ: kooperatywa danych (4)

MIDATA to platforma, która umożliwia pacjentom wgrywanie danych
medycznych i zarządza w ich imieniu bezpiecznym, odpłatnym
udostępnianiem do celów naukowych.

Resonate

Kraj pochodzenia: Irlandia
Branża: streaming muzyki
Typ: platforma wspólnotowa (1)

Resonate obsługuje aplikację do streamingu muzyki oferującą nawet
2,5x wyższe tantiemy. Dzięki wykorzystaniu technologii blockchain
głos mają sami artyści, słuchacze oraz pracownicy.

Modo

Kraj pochodzenia: Kanada
Branża: carsharing (współdzielenie aut)
Typ: platforma wspólnotowa (1)

Modo powstało w celu zmniejszenia liczby prywatnych, rzadko
używanych samochodów. Obecnie oferuje 700 aut i obsługuje ponad
20 tys. użytkowników.

Union Taxi Cooperative

Kraj pochodzenia: USA
Branża: transport (przewóz osobowy)
Typ: platforma należąca do pracowników (3)

Union Taxi to spółdzielnia o korzeniach związkowych. Dzięki własnej
aplikacji skutecznie rywalizuje z Uberem. Obecny cel to stworzenie
niskoemisyjnej, przyjaznej środowisku floty.
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Enspiral

Kraj pochodzenia: Nowa Zelandia
Branża: freelance (spółdzielnia pracy)
Typ: platforma należąca do producentów (2)

Enspiral wykorzystuje nowoczesne, cyfrowe narzędzia i platformy
dla wspierania rozproszonej spółdzielni freelancerów. Ok. 300 osób
współdzieli w ten sposób zasoby i wiedzę.

Loconomics Cooperative

Kraj pochodzenia: USA
Branża: freelance (spółdzielnia pracy)
Typ: platforma należąca do producentów (2)

Loconomics oferuje platformę do zarządzania pracą (klientami,
kalendarzami itd.), jednocześnie zapewniając współdzielenie
dodatkowych zysków i łączonych inwestycji.
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Jaka wygląda przyszłość
CoopTech?

Estymacja wielkości rynku
w Europie

4.

Nie zatrzymamy się, dopóki przeważająca część e-handlu

nie znajdzie się w demokratycznym posiadaniu

użytkowników i interesariuszy w całym łańcuchu dostaw.

Nowe struktury własnościowe nie muszą koniecznie

nazywać się „Fairmondo”, ani być opatrzone żadną inną

marką.

Felix Weth, założyciel Fairmondo

Wizja innej gospodarki cyfrowej, w której zrównoważony rozwój, solidarność i otwartość są

wzmacniane przez zastosowane technologie, materializuje się na naszych oczach. Nie jest to przecież

nowa sytuacja w historii rozwoju naszej części świata. To właśnie w Europie zawiedzionej destabilizacją

wywołaną przez rewolucję przemysłową rozkwitały spółdzielnie rolnicze i spożywcze, społeczne kasy
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oszczędnościowo-kredytowe, banki spółdzielcze, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa przemysłowe.

Ta tradycja jest wciąż żywa w Europie i w Polsce. Europejskie spółdzielnie przynoszą ponad bilion euro

przychodów, zrzeszając zarazem 140 milionów członków i członkiń8. Największe pod tym względem są

kooperatywy finansowe, konsumenckie i ubezpieczeniowe, zaś rolnictwo, sektor spożywczy i handlowy

notują największe obroty. Nie są to więc obszary gospodarki na uboczu, ale w samym centrum życia

ekonomicznego.

W tym obszarze Polska jest nie imitatorem, ale prymusem. Nasz sektor spółdzielczy może pochwalić

się długą tradycją, istotnym zainteresowaniem konsumentów oraz silną pozycją na arenie

międzynarodowej. Sektor spółdzielczy zatrudnia w Polsce 300 tys. pracowników, co gwarantuje 4. miejsce

w Europie – zaraz po Francji, Włoszech i Niemczech. Prawie 15 miliardów zł w przychodach notują

kooperatywy prowadzące działalność i dostarczające dobra na wszystkich najważniejszych rynkach. Biorąc

pod uwagę wysokość przychodów, są to kolejno sektory: bankowości, rolnictwa, mieszkalnictwa, sektor

konsumencki oraz przemysł i usługi.

Platformowe kooperatywy mogą być europejską odpowiedzią na ekspansję amerykańskiego Big Tech,

ale i zarazem na chiński model państwowych, inwigilacyjnych molochów cyfrowych. Suwerenność

technologiczna stała się już wiodącym paradygmatem dla europejskich miast, które chcą odzyskać

kontrolę nad etycznymi standardami i własnością danych. Kodeks zamówień publicznych rozwiązań ICT

Barcelony jest w tym zakresie ciekawym dokumentem, dowodzącym, że europejski sektor publiczny może

być nie tylko odbiorcą, ale współtwórcą rozwiązań sięgających do europejskiej tradycji spółdzielczej.

Podobnie konsumenci, użytkownicy, pracownicy i producenci w całej Europie i w Polsce zwracają się w

kierunku platformowych kooperatyw by zerwać z ekstrakcyjnym modelem rozwoju korporacyjnych

platform cyfrowych.

Jednak nie każdy sektor nowej, cyfrowej gospodarki jest tak samo podatny na penetrację przez

inicjatywy o spółdzielczym charakterze. Platformowe kooperatywy wymagają z pewnością istnienia

platformy, która gromadzi strony transakcji i zachęca je do współzarządzania i współwłasności. Nie sposób

nie docenić istnienia pozytywnych efektów zewnętrznych, które mogą powstawać ze współpracy, dzielenia

się danymi i informacjami przez strony. Jak zauważyła w końcu Gorbis, pracownicy platform cyfrowych

sami zgłaszają chęć komunikowania się i budowania społeczności. Historia spółdzielczości wskazuje też,

że kooperatywy wyrastają szczególnie tam, gdzie zawodzi rynek; gdy siły negocjacyjne są nierówne czy

istnieje ryzyko monopolizacji, demokratyczna własność jest naturalną odpowiedzią i wyrównaniem pola

gry.

8) The Power of Cooperation, Cooperatives Europe key figures 2015
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Finanse
342,5 mln €

Media
218,9 mln €

Nieruchomości
151,7 mln €

Podróże i wydarzenia
129,5 mln €

Transport
89,5 mln €

Edukacja
85,5 mln €

Żywność
56,5 mln €

Energetyka
38,9 mln €

Moda
36,1 mln €

Zdrowie
31,5 mln €

Oprogramowanie firmowe
23,3 mln €

Gry i sport
19,3 mln €

Dzieci
17,4 mln €

Muzyka
9,3 mln €

Kadry i rekrutacja
5,8 mln €

Telekomunikacja
4,9 mln €

Usługi prawne
3,9 mln €

Czerwonym kolorem oznaczono branże o potencjale powyżej 100 mln euro, niebieskim pomiędzy 100 a 30 mln euro, zaś szarym pomiędzy 30
a 1 mln euro. Granatowy obrys nadano branżom technologicznym korespondującym z tradycyjnymi obszarami działalności spółdzielni.

Metodologia modelu estymacyjnego została opisana w Aneksie tego raportu.

Schemat 1. Potencjał inwestycyjny platformowych kooperatyw w Europie wg branży (dla 2018 r.)
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Dla oszacowania potencjału rozwoju rynku platformowych kooperatyw w Europie opracowaliśmy

model estymacyjny wykorzystujący wskaźnik CTI (Cooperativity of Technology Index). Analiza 150 firm

technologicznych z Europy oraz danych dotyczące wielkości inwestycji kapitału wysokiego ryzyka w danym

sektorze umożliwiły zbudowanie kompleksowego obrazu gospodarki cyfrowej. Metodologia modelu

estymacyjnego została opisana szczegółowo w Aneksie tego raportu.

Nieprzypadkowo sektor finansowy – nazywany w nowoczesnej formie FinTechem – stwarza

największy potencjał dla platformowych kooperatyw. Na wzór tradycyjnej spółdzielczości, FinTech może

czerpać ze społecznościowego finansowania, wspólnych ubezpieczeń czy technologii rozproszonego

rejestru (np. blockchain) do uspołecznienia dostępu do produktów finansowych.

Obszary nieruchomości i mieszkalnictwa, cyfrowych mediów oraz podróży i wydarzeń łączy natomiast

silne skupienie na wspólnych interesach użytkowników, lokalnych społeczności czy twórców. Zbadane na

potrzeby modelu estymacyjnego komercyjne start-upy również wykorzystywały mechanizmy angażowania

stron platform, stąd wykorzystanie modelu kooperatywy jest naturalnym uzupełnieniem. Z kolei edukacja i

transport to obszary zyskujące zainteresowanie z racji na duży udział platform oferujących pracę, np. jako

gig economy czy zlecenia dla freelancerów.

W kontekście działalności gospodarczych dotychczas będących bazą dla spółdzielczości, duży potencjał

mają także cyfrowe platformy w sektorach: produkcji żywności, opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych,

energii (i szerzej obiegu zamkniętego), oraz handlu ubraniami. W obszarach przemysłu 4.0 czy technologii

rolniczych (AgriTech) platformowe kooperatywy nie mają zastosowania; tradycyjne spółdzielnie

produkcyjne mogą być bardziej odpowiednim modelem biznesowym.

1,3 mld €

50 mln zł

łączny roczny potencjał inwestycyjny

platformowych kooperatyw w Europie

łączny roczny potencjał inwestycyjny

platformowych kooperatyw w Polsce
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Łączny coroczny potencjał inwestycyjny platformowych kooperatyw w Europie sięga nawet 1,3

miliarda euro. To kwota, jaką mogą przyciągnąć inicjatywy technologiczne opierające się o model

spółdzielczy przy założeniu, że mechanizmy spółdzielcze będą wykorzystywane jeśli tylko ma to

organizacyjny czy ekonomiczny sens. Dla Polski potencjał inwestycyjny platformowych kooperatyw to

natomiast 47,7 milionów złotych.

Biorąc pod uwagę, że te środki oznaczają także stabilne miejsca pracy oraz lokalną cyrkulację środków

finansowych, należy ocenić wzmocnienie platformowych kooperatyw jako priorytet rozwojowy dla Europy.

Szczególnie kraje o silnej tradycji spółdzielczej, jak Polska, oraz kraje chcące wzmocnić suwerenność

technologiczną w oparciu o solidarne rozwiązania powinny dopasować zachęty inwestycyjne, programy

publiczne oraz środowisko regulacyjne do potrzeb platformowych kooperatyw.
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Co zrobić, żeby uruchomić
ten silnik?5.

Platformowe kooperatywy są z punktu widzenia interesu publicznego efektywną, ale i sprawiedliwą

społecznie odpowiedzią na wskazane zagrożenia rozwoju obecnej gospodarki cyfrowej. Ich rozwój jest

jednak znacząco spowolniony przez ich jednocześnie największą zaletę. Bez niezwykle szybkiego wzrostu i

esktrakcyjnego modelu CoopTech nie przyciąga zainteresowania prywatnych inwestorów kapitałowych,

utrudnione jest także konkurowanie z podmiotami rażąco zaniżającymi ceny (dumping cenowy) czy

funkcjonującymi poza reżimem regulacji prawnych.

Ponownie jednak trzeba zauważyć, że ten model jest jednak atrakcyjny z punktu widzenia innych grup,

które dziś nie są zaznajomione z zaletami i możliwościami platformowych kooperatyw. Szczególną uwagę

należy zwrócić na zyski następujących interesariuszy:

• freelancerzy, pracownicy zleceniowi, samozatrudnieni – dla których platformowe kooperatywy to

lepsze miejsca pracy oferujące godne warunki zatrudnienia,

• mali przedsiębiorcy i firmy rodzinne – które zyskują podmiotowość na własnościowej platformie,

Sprawą kluczową jest istnienie większej różnorodności

modeli biznesowych w gospodarce platformowej,

tworzącej uczciwe i efektywne antidotum na nadmierną

dominację platformowego kapitalizmu i gigantów z Big

Tech.

Simon Borkin, Platform co-operatives – solving the capital conundrum
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• związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe – dzięki platformie mogą stworzyć realną alternatywę

dla swoich członków, poza modelem korporacyjnym,

• samorządy, w tym szczególnie miasta – jako odbiorcy nowych technologii (np. w obszarze mobilności,

mieszkalnictwa czy smart city) zyskują na wybieraniu osadzonych lokalnie rozwiązań,

• administracja państwowa i sektor publiczny – z punktu widzenia rządu platformowe kooperatywy

gwarantują suwerenność technologiczną oraz stabilny rozwój, bez drenażu kapitałowego

prowadzonego przez Big Tech.

Wskazani interesariusze muszą działać wspólnie na rzecz rozwoju platformowych kooperatyw. Z

pewnością konieczne jest prowadzenie kampanii informacyjnych i uświadamianie korzyści płynących z

tego modelu. Takie akcje powinny być skierowane przede wszystkim do odbiorców technologii, jak

samorządy czy potencjalnie związki zawodowe, ale też do stron korzystających z korporacyjnych platform

– małych firm i pracowników. Z kolei rolą państwa musi być dopasowywanie regulacji do zmieniających

się potrzeb i możliwości sektora spółdzielczego, który czerpie już z rozwoju technologii cyfrowych.

Zapewnianie kapitału inwestycyjnego jest również w zasięgu możliwości bardziej „cierpliwego” inwestora

publicznego, szczególnie w kontekście realizacji strategii przemysłowej.

Rekomendacje w zakresie polityki publicznej obejmują zatem wszystkich wskazanych interesariuszy. W

odniesieniu do pozarządowych podmiotów, sugerujemy poniższe działania:

1) Uwzględnienie podczas zakupów rozwiązań technologicznych kryteriów „solidarności wpisanej w

projekt”, przez m.in. przyznawanie punktów w zamówieniach i przetargach za elementy modelu

zarządzania takie jak demokratyczna partycypacja, reinwestycja zysków w lokalną społeczność i/lub

pracowników, oraz wysoką transparentność procesów.

2) Prowadzenie kampanii informacyjnych promujących rozwiązania platformowego kooperatyzmu,

zarówno przez promocję istniejących platform, komunikowanie o wybranych dostawcach lub

naciskanie na firmy korporacyjne, by modyfikowały swoje modele w kierunku spółdzielczym.

3) Akcelerowanie własnych inicjatyw platformowych, w ten sposób niskokosztowo można zbudować

ekosystem spółdzielczych innowacji na wzór funkcjonującego w środowisku start-upów. Może się to

odbywać przez premiowanie i wspieranie wewnętrznej przedsiębiorczości (intrapreneurship),

inwestowanie w szkolenia, współpracę z uczelniami środowiskami studenckimi czy zatrudnienie

pracowników z sektora IT do wspólnej budowy rozwiązań technologicznych.
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Rola administracji państwowej jest bardziej wymagająca, jednak stwarza możliwość uzupełnienia

strategii rozwojowych o zagadnienia interdyscyplinarne, adresujące naraz przedsiębiorczości

technologiczną oraz podnoszenie jakości życia. W przypadku Polski, realizowana obecnie Strategia na

rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest w tym zakresie niekompletna, a obszar gospodarki cyfrowej jest

potraktowany bardzo wąsko, jedynie jako dostawca technologii dla polskiego przemysłu. Długofalowa

strategia musi jednak brać pod uwagę nie tylko bodźce dla ekspansji przemysłu, ale adresować

zagadnienia zarządzania organizacją produkcji, modelem zatrudnienia i wymiany informacji – co w

przeważającej mierze jest mediowane przez platformy cyfrowe.

Rekomendacje dla polskiej polityki gospodarczej obejmują:

1) Utworzenie funduszu inwestycyjnego – Funduszu Technologii Spółdzielczych, skupionego na

pasywnym inwestowaniu w platformowe kooperatywy. Oszacowaną lukę kapitałową w wysokości

blisko 50 mln zł rocznie FTS powinien uzupełnić w 50%, inwestując 240 mln zł na przestrzeni

następnych 5 lat. Środki na ten cel zostałyby przeznaczone z 3 źródeł: Fundacji Platforma Przemysłu

Przyszłości, PFR Ventures oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2) Nowelizowanie Ustawy Prawo spółdzielcze uwzględniającą platformowe kooperatywy, w tym np.

uelastycznienie zakładania, podejmowania decyzji, uwzględnienie roli inwestorów i interesariuszy,

dopasowanie zasad do funkcjonowania kooperatyw danych z udziałem depozytariuszy danych,

wzmocnienie znaczenia udziałów wycofywalnych (w modelu community share oraz mutual shares)

oraz stworzenie prostych mechanizmów rozpatrywania konfliktów na tle sądowym.

3) Promowanie marki polskiej spółdzielczości technologicznej dzięki wykorzystaniu dziedzictwa

„Solidarności”, polskiej historii spółdzielczości (w tym przedwojennej) i zasady „solidarności wpisanej

w projekt”. Polska dyplomacja handlowa ma wciąż trudności ze stworzeniem jednolitej,

rozpoznawalnej narracji w obszarze nowych technologii. Marka „Polish tech. Solidarity by design”

może stać się unikalnym symbolem polskiego modelu rozwojowego i sprawnie funkcjonującego

silnika solidarnego rozwoju, wykorzystującego potencjał platformowych kooperatyw.
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6.
Zasoby:

Platform Cooperativism Consortium:
www.platform.coop

Platform Cooperative Development Kit:
https://wiki.fluidproject.org/display/fluid/Platform+Cooperative+Development+Kit

2018 and Onward: Where we are at with Platform Cooperativism:
https://blog.p2pfoundation.net/2018-and-onward-where-we-are-at-with-platform-
cooperativism/2019/01/08
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Gdzie dowiem się więcej?
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Model estymacyjny opracowano na podstawie statystyk dt. inwestycji sektora VC (Venture Capital – kapitału
wysokiego ryzyka) w Europie w 2018 r. Dane pochodzą z raportu State of European Tech 2018 Atomico i zostały
przygotowane na podstawie bazy dealroom.co.

W celu oszacowania możliwości aplikacji spółdzielczego modelu w danej branży, wylosowano próbę 150 firm z 30
branż przedsiębiorczości technologicznej notowanych w bazie dealroom.co. Próbę poddano badaniu wskaźnikiem CTI
(Cooperativity of Technology Index), którego wynik jest zależy od 3 wymiarów danego przedsiębiorstwa technologicznego:

•MP (Multi-sided Platform) – rozwiązanie jest platformą angażującą użytkowników, producentów, pracowników itd.;
•SE (Shared Experience) – istnieje wspólne doświadczenie pracy, używania danych lub inne, skłaniające do
komunikowania się między sobą;
•MI (Market Inefficiencies) – istnieją istotne zawodności rynku (np. podatność na monopolizację, nierówna siła
negocjacyjna) skłaniające użytkowników do kooperacji.

Powyższe wymiary zostały zakodowane następująco: MP = [0, 1], SE = [0, 1, 2], MI = [0,1,2]. CTI zostało obliczone jako
średnia ważona tych współczynników, dla wMP=0,5, wSE=0,25, wMI=0,25:

CTI = 𝑤𝑀𝑃𝑀𝑃 +𝑤𝑆𝐸𝑆𝐸 + 𝑤𝑀𝐼𝑀𝐼

𝑤𝑀𝑃 + 𝑤𝑆𝐸+ 𝑤𝑀𝐼

Wskaźnik CTI posłużył do estymacji jaka część inwestycji w danej branży ma potencjał kooperatystyczny. Część branż
zagregowano. Wyniki estymacji przedstawia poniższa tabela.

Łączy potencjał inwestycji w platformowe kooperatywy w Europie wynosi 1.266 milionów euro rocznie. Inwestycje
sektora VC w Polsce to ok. 0,87% inwestycji europejskich, zatem potencjał inwestycyjny dla Polski wynosi 47,7 milionów
złotych rocznie.

Aneks: Metodologia
modelu estymacyjnego

YEAR Fintech Media
Home & 
real estate

Travel & 
events

Transporta
tion Education Food Energy Fashion

Health & 
wellness

Enterprise 
software

2018 (M $) 380,6 243,3 168,5 143,9 99,4 95,3 62,8 43,2 40,1 35,0 25,9
2018 (M EUR) 342,5 218,9 151,7 129,5 89,5 85,8 56,5 38,9 36,1 31,5 23,3

YEAR
Gaming & 
sports Kids Music

HR & 
RecruitmentTelecom Legal

Hosting & 
security Dating Marketing

Industry
4.0 Agritech

2018 (M $) 21,5 19,3 10,4 6,5 5,4 4,4 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0
2018 (M EUR) 19,3 17,4 9,3 5,8 4,9 3,9 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
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Zbadana próba 150 przedsiębiorstw technologicznych:

Aneks: Metodologia
modelu estymacyjnego

Walliance
Quipu
Upflow
HelloPret
Hedvig
Snyk
Livestorm
Ffly4u
Pento
Orderchamp
Anokion
Ability Pharma
Inotrem
Croivalve
Urgences Docteurs
Monadd
Cazoo
Ubi Transports
Aiir Innovations
Yasa
Boundary Technologies
Oupick
Springlane
FamilyNet (Looping)
Hannun
Bliink
Freeda Media
Reputation.com
Stream Root
VoxPopMe
Zolar
ME Energy
4hundred
Mobisol
Minesto
BeOpinion
Akeneo
QueryClick
Buynomics.com
Ipresent
Combyne
Taylor & Hart
Market Orders
Tropicfeel
IBreve
TravelLocal
Leisure Group
Mews
Danamica
TravelPerk

TiendAnimal
iKentoo SA
Strong Roots
Vultus
FoodStars
SellIntegro
Ecopoint Medical
ProGlove
WaveOptics
Cinemood
Skills Matter
Prolific
TuSpeaking
Knowingo
Knoma
Medal.tv
Lockwood Publishing
BetBright
Strafe
Fatshark
Vermietet.de
Seniovo
Occupyd
SkyCasa.it
Consorto
Inflight VR Software
Jukedeck
Acqustic
Epidemic Sound
Aiva Technologies
Vivoka
Cala
Volocopter
Blue Ocean Robotics
Inloc Robotics
Connexys
Aethon.nl
Bond International 
Software
T-Group
Olympia
Ulma Conv. Comp. 
S.Coop.
Glutton
Lavorazioni Industriali 
Spa
Stillemans
Wilvo Group
EveliQure
Biotechnologies
SP Control Technologies
Guardtex
SWISSto12 SA
Spectroplast

Simarks Software
VMRay
Ubiqu
Hut Six
Trustpair
Wifirst
Modern Times Group
Sorted
Firmwave
SIRO Ireland
Veo
OneFit
Minute Media
Teqnox
Fitu
Blow
Rocycle
Kokoon
Dashl
NetDoktor
LexGoApp
LEVERTON
Elliptic
Genie AI
Octimine
Vivaticket
France Tombale
Event Manager Blog
MyPass
Smart-Services
Boxine
Koru Kids
MEL Science
Maximum Education
Bsit
Pret a Pousser
Pro Farm
Aerodiagnostika
Agrosavfe
Biome Makers
Amenitiz
LesBigBoss
Uizard
Arabesque S-Ray
Miss Group
Muzmatch
SAFE
Mindler
Wetime
Lunc

Zbadana próba branż i podbranż:

Investing

Financial management 
solutions
Payments

Mortgages & lending
Insurance

Biotechnology

Pharmaceutical

Pharmaceutical

Medical devices

Health Platform

Logistics & delivery

Search, buy & rent
Mobility

Autonomous & sensor 
tech
Maintenance

Content production
Publishing
Social media
Streaming
Social media
Cleantech

Energy efficiency

Energy providers

Waste solution
Water
Adtech
CRM & sales

Ecommerce solutions

Marketing analytics
Adtech
Apparel
Accessories
Luxury
Footwear
Wereables

Online travel agency

Accomodation

Travel analytics & 
software

Booking & search

Business travel

Logistics & delivery

In-store retail & 
restaurant tech

Innovative food
Agritech

Kitchen & cooking tech

Console & PC gaming

Mobile gaming

Betting & gambling
Esports
Board games

Real estate software
Construction
Workspaces

Real estate services

Real estate services
Public safety

Cloud & infrastructure

Device security & 
antivirus

Data protection

Identity & access

Sport platforms & 
application

Sport league & club
Sport media

Sporting equipment
Fitness

Self-service and lawyer 
marketplace

Legal documents 
management

Regtech & compliance

Legal information

Intellectual property

MAIN SECTORS

Fintech

Enterprise soft

Health

Transportation

Home

Media

Energy

Marketing

Fashion

Travel

Food

Internet of Things

Education

Gaming

Real estate

Music

Robotics

HR & Recruitment

Construction

Semiconductors

Security

Telecom

Sports

Wellness & Beauty

Legal

Events

Kids

Agritech

Hosting

Dating


