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NIEBEZPIECZEŃSTWO TRENDU ROZWOJOWEGO

TRENDY MIĘDZYNARODOWE 

W wielu krajach pojawiają się naiwni inwestorzy oraz menedżerowie 
chętni do prowadzenia piramid fi nansowych, a luki w regulacjach prawnych 
i niesprawność instytucji państwowych tworzą warunki umożliwiające funk-
cjonowanie piramid przynajmniej przez pewien czas. Piramida fi nansowa 
stanowi typowe oszustwo i w całym cywilizowanym świecie proceder ten 
jest karalny10. Może ona być rezultatem celowego działania ze świadomością 
ryzyka, w innych przypadkach może dojść do niecelowego ziszczenia się ry-
zyka popadnięcia w tak zwaną spiralę piramidy fi nansowej.

Kraje rozwijające się stwarzają – jak się wydaje – szczególnie korzystne 
warunki dla rozwoju piramid fi nansowych. W ostatnim dwudziestoleciu w Eu-
ropie występowały one w takich krajach, jak Albania, Białoruś, Polska, Rosja, 
Słowacja, Rumunia, Ukraina, ale także w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Pira-
midy pojawiały się w Ameryce Północnej i Południowej, w Afryce i w Chinach 
(zob. tab. 1)11. Niektóre z nich miały zasięg międzynarodowy, na przykład ro-
syjska piramida MMM działała w Europie Wschodniej i w Indiach12, a w roku 
2014 zidentyfi kowano międzynarodową piramidę Unico Invest funkcjonującą 
w Polsce, Czechach, w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie13. 

Największa – według kryterium kapitału inwestycyjnego – piramida na 
świecie działała kilkanaście lat w USA; był to fundusz Bernard L. Madoff 
Investment Securities (BLMIS), który zebrał sześćdziesiąt pięć miliardów 
dolarów od inwestorów z całego świata14. O tym, jak trudno jest wyedukować 
społeczeństwo w kwestii bezpieczeństwa fi nansowego, świadczy fakt, że po 
aferze Madoffa w USA pojawiły się kolejne piramidy (zob. tab. 1)15. 

Nowe metody formułowania ofert piramid obejmują między innymi: peł-
nomocnictwo do lokowania środków, emisję papierów wartościowych, pro-
wadzenie składu celnego czy system wzajemnych darowizn organizowany 

10  Por. J.W. W ó j c i k, Oszustwa fi nansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, 
Wydawnictwo JWW, Warszawa 2008, s. 277n.

11  Zob. National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), hasło: 
„Pyramid Scheme: Defi nition”, http://www.nasdaq.com/investing/glossary/p/pyramid-scheme. 

12  Zob. A. L o b z i n a, MMM Scheme Heads to India, https://www.rbth.com/articles/2012/08/31/
mmm_scheme_heads_to_india_17331.

13  Zob. M. B u c z e k, Tysiące ludzi mogło paść ofi arą oszustwa fi rmowanego nazwą Unico 
Invest, http://biznes.interia.pl/fi nanse-osobiste/news/tysiace-ludzi-moglo-pasc-ofi ara-oszustwa-
fi rmowanego-nazwa,2043468,4141.

14  Zob. E. A r v e d l u n d, Madoff: The Man Who Stole $ 65 Billion, Penguin Books, New 
York 2009.

15  Por. M a s i u k i e w i c z, dz. cyt., s. 48, 53.
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poprzez fi rmę, która prowadzi piramidę. Stosowane są nawet tak wysublimo-
wane oferty, jak okresowy wykup miejsca na portalu reklamowym (na przy-
kład FutureNet i FutureAdPro w USA)16. Organizatorzy piramid nieustannie 
poszukują ich nowych modeli, by ominąć istniejące regulacje prawne.

Szacunek strat ekonomicznych i społecznych poniesionych w wyniku 
bankructw piramid fi nansowych często trudny jest do przeprowadzenia, brak 
bowiem prac metodologicznych w tym zakresie, a w praktyce występuje na 
przykład kategoria strat w wyniku efektu domina (ang. contagion effect). 

Do strat ekonomicznych w skali gospodarki, do których dochodzi w wy-
niku działalności piramid, należy zaliczyć: koszty procesów upadłościowych; 
utratę kapitału przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz 
upadłość konsumencką; straty podatkowe budżetu państwa; możliwy efekt 
domina oraz zagrożenie stabilności fi nansowej; możliwy wpływ na rozwój 
„czarnego rynku” lokat.

Do podstawowych konsekwencji społecznych upadku piramidy należą: 
utrata oszczędności życia przez wielu inwestorów (lokatodawców), nakłanianie 
inwestorów do podejmowania ryzyka, samobójstwa inwestorów, utrata zaufania 
społecznego do władz państwowych, obniżenie zaufania do sektora bankowe-
go i sektora parabanków – także prowadzących uczciwą działalność, możliwe 
protesty społeczne i panika klientów innych podmiotów fi nansowych17.

Wielkie koszty społeczne jednoczesnego upadku sześciu piramid poniosła 
na przykład Albania (w rozruchach społecznych straciło życie półtora tysiąca 
osób, upadł rząd i parlament).

Jest oczywiste, że piramidy fi nansowe stale zagrażają bezpieczeństwu fi -
nansowemu. Wysokie koszty społeczne ich bankructw stanowią uzasadnienie 
szybkich i zdecydowanych działań organów państwa. Działania te stanowią 
też ważny element poprawy bezpieczeństwa fi nansowego gospodarstw domo-
wych. Zarówno w zielonej księdze Unii Europejskiej18, jak i w raporcie Saïda 
El Khadraouiego na temat parabanków przygotowanym dla Parlamentu Eu-
ropejskiego brak jest jednak szerszego odniesienia się do zjawiska piramid19. 
Także w raporcie dla Komisji Europejskiej European Financial Stability and 
Integration z roku 2014 brak jest odniesienia się do tego problemu, co nale-

16  Zob. FutureNet (FutureAdPro) i TheAdsTeam to e-biznes przyszłości czy piramidy fi nan-
sowe?, http://getpaid20.pl/piramidy-fi nansowe/futurenet-futureadpro-jako-przyklad-piramidy-fi nan-
sowej/.

17  Zob. P. M a s i u k i e w i c z, Pyramids Scheme – A Continuum to Value Destruction, „Prak-
seologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP” 2016, nr 1, s. 24-34.

18  Zob. Komisja Europejska, Zielona księga. Równoległy system bankowy, COM (2012), 102 
fi nal, 19 III 2012, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_co-
m(2012)0102_/com_com(2012)0102_pl.pdf. 

19  Zob. S. E l  K h a d r a o u i, Draft Report in Shadow Banking, European Parliament–European 
Commission, Brussels 2012.
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ży ocenić negatywnie.  Zjawisko tworzenia piramid dotyczy wielu krajów 
i dlatego potrzebne jest wyraźne stanowisko Komisji Europejskiej i European 
Shadow Financial Regulatory Committee (ESFRC).

Wydaje się, że pomimo upadłości BLMIS i wysokiej kary dla Madoffa 
długi okres bezkarnego działania tej fi rmy w Stanach Zjednoczonych zachę-
cił przedsiębiorców w innych krajach do tworzenia piramid. Zwłaszcza że 
poza USA kary stosowane za ich przestępcze prowadzenie  były  dość niskie. 
Świadczy o tym powstawanie po upadłości BLMIS nowych piramid między 
innymi w Japonii, Polsce, Rosji, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA. Również 
organizacje międzynarodowe nie wyciągnęły wniosków z tych faktów i nie 
podjęły właściwych działań.

POLSKIE PIRAMIDY

W Polsce co roku identyfi kowanych jest kilkanaście nowych piramid fi -
nansowych. W ostatnich latach nastąpiła dywersyfi kacja metod ich tworzenia 
(na przykład poprzez nowy rodzaj działalności w zakresie obrotu papierami 
wartościowymi lub poprzez system darowizn), której towarzyszy bardzo duży 
wzrost liczby ostrzeżeń publicznych wystosowanych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego (zob. tab. 2). Komisja ta prowadziła także akcje uświadamiania 
klientów.

Największą polską piramidą była Amber Gold spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, szeroko opisywana w mediach i analizowana w publikacjach 
naukowych (zob. tab. 1).

Prokuratura zajmuje się wyjaśnianiem sprawy Horcus Investment Group 
Spółka Akcyjna w Warszawie, kolejnej piramidy fi nansowej, która w ostatnich 
latach wyłudziła od siedmiuset osób co najmniej trzydzieści pięć milionów zło-
tych, reklamując zyskowne inwestycje. Prokurator krajowy powołał specjalną 
grupę, która prowadzi śledztwo w tej sprawie22. Firma Horcus od grudnia 
2014 roku zajmowała się emisją obligacji. Według opinii prokuratury osoby 
wchodzące w skład zarządu spółki oraz osoby faktycznie kierujące jej dzia-
łalnością wprowadzały obligatariuszy w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek 
oraz wykupu obligacji. Podawano także nieprawdziwe dane dotyczące stanu 
majątkowego fi rmy oraz realizowanych przez nią inwestycji. Jej właściciel 
został aresztowany.

20  Zob. European Commission, European Financial Stability and Integration, Internal Market 
and Services, Brussels, April, 2018.

21  Por. M a s i u k i e w i c z, Piramidy fi nansowe, s. 70, 74.
22  Zob. Polska Agencja Prasowa, Zespół prokuratorów ws. „piramidy” Horcus Investment 

Group, www.pb.pl/zespol-prokuratorow-ws-piramidy-horcus-investment-group-869229. 
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