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ABSTRACT 

 

ETHEROS to kompletny, zdecentralizowany świat w formie platformy 

dostarczającej aplikację społecznościową opartą o Blockchain Ethereum z 

elementami gry w wirtualnej rzeczywistości (VR), w której docelowi 

użytkownicy (gracze) pozyskują lub kupują określone „fragmenty" przestrzeni, 

miejsca lub rzeczy za pomocą natywnego tokena Etheros (ETS). Natywny token 

aplikacji można pozyskać za kryptowalutę Ethereum i USDT (stablecoin). 

 

Etheros jest nie tylko zdecentralizowaną platformą, ale również koncepcją 

nowego zdecentralizowanego świata, w którym każdy może stać się 

właścicielem i użytkownikiem dowolnego miejsca lub rzeczy według własnej 

wyobraźni. Jest to świat, w którym równowaga społeczna, z jasno określonymi 

i przejrzystymi zasadami oraz poszanowaniem własności, daje nową szansę 

wszystkim ludziom, niezależnie od ich lokalizacji czy statusu społecznego.  

 

Etheros nadaje nową, cyfrową wartość każdej osobie i wszystkiemu, co 

zostanie wytworzone lub odkryte w wirtualnym świecie stworzonym na wzór 

Ziemi. Etheros to odwzorowanie świata, w jakim żyjemy, w którym każdy 

uczestnik może pozyskać coś dla siebie na zawsze.  

 

W dalszym etapie każdy użytkownik może dowolnie zarządzać swoją 

przestrzenią, miejscem i tym, co w niej się znajduje, a także kupować od innych 

użytkowników i sprzedawać im wszystko, co ma wartość. To właśnie dzięki tej 

wartości, którą każdy użytkownik buduje indywidualnie, zarówno jego 

sytuacja, jak i wielu innych osób może się naprawdę zmienić. Co najważniejsze 

jednak każda taka wartość może być zachowana jako magazyn wartości lub 

sprzedana, przekazana innym osobom lub podmiotom.  
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W obecnym, skomercjalizowanym świecie wiele przedsiębiorstw i korporacji 

chciałoby uczestniczyć w nowoczesnych przedsięwzięciach, a potrzeba 

zaznaczenia swojej roli i wyróżnienia się na tle konkurencji stanowi dla 

właściciela danej wartości szansę na osiągnięcie zysku finansowego. 

Jednocześnie jest to ważny aspekt wizerunkowy i marketingowy dla tych 

podmiotów, który daje dodatkowe możliwości czerpania korzyści z posiadanej 

wartości. 

 

Każdy właściciel miejsca, przestrzeni lub rzeczy decyduje o jego przeznaczeniu. 

W pierwszej kolejności użytkownicy pozyskują kwadrat przestrzeni o 

wymiarach 1 km2. Każdy taki kwadrat jest określony przez zbiór 

współrzędnych kartezjańskich (x, y) na mapie. Odnosi się to do wszystkich 

kontynentów, obszarów lądowych i wysp. Morza i oceany nie należą do nikogo, 

ale są wspólnym dobrem wszystkich użytkowników całego świata Etheros. 

Każdy pozyskany przez użytkownika obszar (kwadrat) jest przenośnym 

zasobem cyfrowym opartym o Blockchain Ethereum. W celu pozyskania swojej 

przestrzeni konieczne jest zakupienie natywnego tokena Etheros lub jego 

części zwanej Etos w trakcie przedsprzedaży i za pomocą zdecentralizowanych 

protokołów i giełd. Na tej podstawie użytkownik może dokonać dowolną 

aktywność w aplikacji i i podjąć różnego rodzaju działania, niedostępne 

wcześniej w tak zaawansowanej formie. Ten dokument przedstawia ideę 

twórcy, warunki techniczne i system ekonomiczny planety Etheros - nowej 

sprawiedliwej Ziemi, zdecentralizowanej pomiędzy użytkowników. 
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1.0  WSTĘP 
 

Etheros dostarcza kompletne rozwiązania, dzięki którym możliwe jest 

przechowywanie wartości w wirtualnym świecie zwanym Etheros, stworzonym 

na podobieństwo Ziemi, ale zawierającym nowe, uczciwe zasady życia 

społecznego i współpracy. Podstawą własności są przestrzenie, dzięki którym 

użytkownicy mogą podejmować wszelkie niezbędne działania oraz które 

pozwalają im zarabiać pieniądze i nawiązywać kontakty ze wszystkimi 

użytkownikami świata Etheros. Każda przestrzeń ma swój identyfikator i jest 

przypisana do użytkownika. Zgodnie z wolą właściciela może zostać 

zachowana, wymieniona, przeniesiona lub sprzedana komuś innemu. Ponadto, 

powierzchnie pozwalają na czerpanie stałych zysków finansowych w zależności 

od sposobu, w jaki zostaną wykorzystane przez właściciela, najemcę lub inny 

podmiot zarządzający daną przestrzenią.  

 

2.0  IDEA 
 

Pomysł na stworzenie magazynu wartości w postaci programu (dziś nazywamy 

to aplikacją) pojawił się na przełomie 2008/2009 roku, kiedy założyciel i 

pomysłodawca Etheros ucierpiał z powodu kryzysu finansowego z 2008 roku.  

 

Z pewnością wszyscy pamiętają ten kryzys, wielu z nas odczuło nawet jego 

skutki na własnej skórze. Z jednej strony, za wystąpienie kryzysu media 

obwiniały chciwość i podejmowanie nadmiernego ryzyka. Z drugiej strony, 

kilku ekonomistów zwróciło uwagę, że oskarżanie „chciwości" o kryzys było jak 

stwierdzenie, że za katastrofy lotnicze należy winić grawitację.  Wtedy też 

politycy w USA odpowiedzialni za prawo i przepisy, rozwijane i wprowadzane 

przez lata, zarówno przez republikanów, jak i demokratów, we współpracy z 

głównym nurtem mediów uznały, że winny jest – jak zwykle – wolny rynek, a 

najlepszym lekarstwem może być wprowadzenie większej ilości regulacji, 

więcej kontroli, interwencji rządowej i większego zadłużenia. Możemy w tym 

momencie sparafrazować wypowiedź Tom’a Woods’a że, „wszyscy rozglądali 

się w poszukiwaniu winnego za zniszczenie mebli, a nikt nie zauważył, że na 

środku salonu stoi wielki różowy słoń”. Tym słoniem był Fed oraz ingerencja 

rządu w wolny rynek. 

 

Bez względu na sprzeczne opinie, które dzieliły społeczeństwo wtedy i które 

dzielą je w obecnych czasach, należy przyznać, że chciwość była dominującym 

czynnikiem, który doprowadził do tej katastrofy.  Z powodu chciwości banków 

wielu ludzi znalazło się na skraju bankructwa. Wiele osób zrozumiało wówczas, 

że świat, jaki znamy, nie działa tak jak powinien dla społeczeństwa. Posiadane 

środki mogą stracić na wartości z dnia na dzień, mogą zostać roztrwonione 

przez błędy inwestycyjne popełnione przez banki, lub mogą zostać 
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skonfiskowane przez rządy. Posiadane aktywa i majątek mogą zostać przejęte 

na poczet spłaty długów wywołanych ryzykowną grą bankierów. Również wtedy 

część społeczeństwa zdała sobie sprawę, że zdecydowana większość środków 

finansowych dostępnych na rynkach jest w posiadaniu niewielkiej grupy ludzi, 

którzy gotowi są spekulować i ryzykować wartością tych funduszy w 

perspektywie makroekonomicznej w celu zaspokojenia swoich ambicji i 

zrealizowania zaawansowanych strategii finansowych, które na dłuższą metę 

doprowadziły do tego kryzysu. Dla pomysłodawcy stało się jasne, że istnieje 

potrzeba rozwiązania, które powstrzyma jego fundusze przed utratą wartości, 

a jednocześnie sprawi, że będą one łatwe do przeniesienia i dostępne 

niezależnie od tego, w jakie miejsce zdecyduje się je przenieść. Zrozumiał, że 

jest to ważne szczególnie, biorąc pod uwagę niepewność polityczną i 

gospodarczą, czy też ryzyko konfliktu zbrojnego spowodowanego kryzysem, a 

także rządy o wątpliwej równowadze politycznej. Rozwiązanie, które 

pozwoliłoby na łatwe zapisanie i odtworzenie posiadanych środków na 

komputerze nawet w najbardziej oddalonym zakątku świata. Bez ryzyka 

przejęcia tych środków podczas kontroli granicznej, przejęcia ich przez służby 

mundurowe lub osoby o wrogich zamiarach. Rozwiązanie oparte na ciągu 

znaków, takich jak hasło, szyfr lub kod łatwy do zapamiętania, takich jak 

zdanie, cyfry, obrazy lub przedmioty, możliwe do odzyskania dosłownie z 

pamięci lub przez łatwy ciąg symboli na wypadek utraty nośnika, na którym 

pierwotnie środki były zapisane.  

 

W tamtych czasach technologia rozwiązań zdecentralizowanych, nie mówiąc 

już o jej zastosowaniach, nie była znana, a sam Bitcoin dopiero zaczynał swoją 

trudną, aczkolwiek wartościową drogę, by stać się magazynem wartości, który 

znamy dzisiaj. Patrząc z szerszej perspektywy, od 1998 roku, aż po wydobycie 

bloku genesis Bitcoina w 2009 roku, nawet sam dostęp do Internetu nie był tak 

oczywisty w niektórych krajach, w tym w kraju twórcy Etheros, jak jest 

obecnie. Internet był kosztowną usługą premium z ograniczeniami transferu i 

blokadą niektórych portów czy usług. Serwisy rozwiązujące ten problem 

poprzez dostarczane usługi VPN były czymś tajemniczym i dodatkowym, o 

których słyszało się, że istnieją, jednak nie były dostępne „ad hoc” dla 

wszystkich na całym świecie. Nawet sam przepływ informacji nie był tak łatwy 

i szeroko rozprzestrzeniony jak obecnie: wyszukiwarki, fora dyskusyjne, media 

społecznościowe lub inne media są teraz łatwo dostępne na komputerze, lub 

smartfonie.  Kryzys i jego następstwa na przełomie 2008 i 2009 r. sprawiły, że 

pomysłodawca Etheros poczuł silną potrzebę stworzenia skalowalnego 

mechanizmu lub - jeszcze lepiej - narzędzia, które chroniłoby jego fundusze w 

dłuższej perspektywie przed inflacją, niestabilnością rynków lub kryzysem 

wywołanym przez banki w wyniku swojej chciwej i bezmyślnej polityki. 

Rozwiązanie w 100% bezpieczne i przenośne, zabezpieczone zapisem 

cyfrowym, odporne na inflację, wolne od kontroli rządu oraz pośrednictwa  
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osób trzecich i stosunkowo anonimowe, gdzie wartość lub jej część można 

łatwo przenieść na innego właściciela w całej dostępnej kwocie, ograniczonej 

do poziomu, który jest w stanie odzwierciedlić zasoby ludzkich oszczędności.  

 

Niestety, z technicznego punktu widzenia, „w tamtych czasach" technologia nie 

była wystarczająco rozwinięta, by stworzyć tak zaawansowane narzędzia, jakie 

znamy i stosujemy obecnie. Brakowało rozwiązań sprzętowych i języków 

programowania, które pozwoliłyby na łatwą wizualizację pomysłu w postaci 

wersji operacyjnej i udostępnienie go szerokiemu gronu użytkowników. Jednak 

to nie zniechęciło pomysłodawcy. Patrząc na rosnący sukces Bitcoina wiedział, 

że pewnego dnia jego marzenie stanie się możliwe do zrealizowania. Pozwoli 

na to nowoczesna technologia i języki programowania niedostępne dla 

programistów nigdy wcześniej w tak zaawansowanej formie. W międzyczasie 

dostęp do Internetu rozprzestrzeni się, a popularyzacja smartfonów wraz z 

kolejnymi dobrymi aplikacjami, ułatwi wdrożenie nowego pomysłu dla dużej 

grupy osób - tych zainteresowanych rozwiązaniami, które łączą bezpieczeństwo 

z magazynem wartości. Duży wpływ na decyzję o stworzeniu takiego 

rozwiązania miało też wiele sytuacji, które zaistniały w jego karierze 

zawodowej po 2008 roku. Te sytuacje umocniły jego pogląd, że tylko 

zdecentralizowane fundusze są odporne na globalną "porażkę" i umożliwiają 

pełną kontrolę nad jego majątkiem i budowaną wartością. 

 

2.1 Powód I Charaktersytyka 

 

Oczywiście powodów do stworzenia narzędzia takiego jak Etheros, 

pozwalającego na zabezpieczenie swojej własności i zachowanie wartości 

zasobów jest wiele: są powody wymienione powyżej, takie jak kryzys, 

niepewność polityczna, chciwość bankierów, ingerencja rządu oraz 

nieograniczony druk pieniądza, a tym samym spadek jego siły nabywczej, 

inflacja i inne. Jednak najważniejszym powodem jest podstawowa troska o 

własne bezpieczeństwo materialne i przyszłość, w której będziemy zmuszeni 

do przetrwania różnych nieoczekiwanych wydarzeń.  

 

Dlatego też Etheros - jako trwały i bezpieczny magazyn wartości oparty na 

Blockchain, musi charakteryzować się pewnymi cechami i spełniać określone 

warunki techniczne, które pozwolą mu na realizację jego misji.  

 

Jedną z głównych cech jest sama technologia Blockchain, która zapewnia 

niską awaryjność. Znane nam usługi DeFi (skrót od ang. „Decentralized 

Finance") zbudowane są w oparciu o już istniejące sieci Blockchain, co czyni je 

odpornymi na awarie.  
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Jeśli ten warunek jest spełniony kolejnym jest - dostępność. Każdy, kto 

posiada komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu, może 

korzystać z rozwiązań oferowanych przez zdecentralizowane aplikacje. Co 

ciekawe, blokada IP, stosowana w niektórych krajach, nie stanowi tutaj 

przeszkody, gdyż z pomocą przychodzą bezpieczne i audytowane usługi VPN 

dostarczane przez renomowane firmy na całym świecie. Są to usługi, które 

bardzo rozwinęły się pod względem stosowanych rozwiązań i co najważniejsze, 

zapewniają intuicyjną obsługę, pozwalając wielu użytkownikom uruchomić je 

samodzielnie w ciągu dosłownie kilku chwil.  

 

Kolejnym ważnym aspektem jest ilość środków finansowych posiadanych 

przez danego użytkownika, które pozwoliłyby mu wejść w świat 

zdecentralizowanych finansów i przechowywać tam swoją wartość. Jak wszyscy 

wiemy, w przypadku tradycyjnej bankowości często dyskryminuje się ludzi z 

niskimi dochodami lub rzadko wpłacającymi środki na swoje konta. Elita 

bankierów określa własne zasady i narzuca je całemu społeczeństwu. Nie 

stanowi to problemu w przypadku DeFi. Zdecentralizowane aplikacje finansowe 

są tanim i ogólnodostępnym rozwiązaniem i nie dyskryminują ludzi ze względu 

na ich zamożność, przez co z powodzeniem mogą być oferowane ludziom o 

wyjątkowo niskich dochodach.  

 

Następnym czynnikiem jest transparentność transakcji z zachowaniem 

względnej anonimowości. Znając charakterystykę działania Blockchain 

wiemy, że spełnia oczekiwania w tym zakresie. Tak samo jest ze 

zdecentralizowanymi finansami, które oferują pełną przejrzystość transakcji i 

różne stopnie anonimowości. Użytkownik z łatwością może śledzić transfery 

oraz zmiany w sieci. Aplikacje bardzo często mają otwarty kod źródłowy 

ang.(„open source”), co oznacza, że ich kod, język, w którym zostały napisane, 

jest dostępny dla każdego.  

 

Ponadto warto zauważyć, kolejną cechę, bez której zdecentralizowane finanse 

nie miałyby sensu. Tą cechą jest własność posiadanych środków, ale w 

dosłownym, 100% znaczeniu. Historia wyraźnie pokazuje, że środki finansowe 

trzymane w banku nie są nasze pomimo tego, że od dekad tak się nam to 

przedstawia. Sytuacje z przeszłości udowodniły, że banki i rządy mogą się 

dogadać, a tajemnica bankowa to jedynie dobry marketing. Stosując 

nomenklaturę kryptowalut, w przypadku środków trzymanych na rachunkach, 

klucze prywatne są w posiadaniu bankierów. W sytuacji kryzysu, upadłości czy 

innych okoliczności, fatalnych w skutkach dla finansów, tylko oni mogą 

zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunkach.  Nawet gdyby możliwe 

było wypłacenie tych środków, mogliby to zrobić tylko do pewnego limitu. 

Kolejnym minusem jest długi czas potrzebny na wykonanie takiej operacji i 
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ograniczone możliwości techniczne co do dalszego przekazywania i 

zabezpieczenia takich środków. 

Dzięki Blockchain i aplikacjom takim jak DeFi ludzie mają pełną kontrolę nad 

swoimi finansami. Pełną w sensie dosłownym, a nie tylko marketingowym. 

Pozwoliło to na wyeliminowanie pośredników, a co za tym idzie - na 

zredukowanie lub całkowite zniesienie dodatkowych kosztów. Należy jednak 

pamiętać, że ma to zastosowanie szczególnie w przypadku rozwiązań typu 

„równy do równego” (ang.peer-to-peer). Zdecentralizowane finanse 

wyeliminowały potrzebę udziału wirtualnych pośredników praktycznie w 

całości, lub w znacznym stopniu ograniczyły ich udział, co drastycznie 

zredukowało ich liczbę. Jednocześnie zmniejszyły się koszty związane z 

dostarczaniem i korzystaniem z produktów finansowych.  

 

Łącząc te wszystkie cechy w całość, uzyskujemy narzędzie, dzięki któremu 

użytkownicy z powodzeniem mogą zapisać swoją wartość i korzystać ze swojej 

własności, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy wpływu osób trzecich. 

 

2.2 Własność 

 

Zadajmy sobie pytanie: „Co to jest własność?” Zacznijmy od samego początku. 

Wyraz „własność” pochodzi od wyrazu „władność”, a ten od wyrazu 

„władza”. W najszerszym znaczeniu więc własność to wszystko, nad czym 

mamy władzę. Każda rzecz, która jest w naszym władaniu, jest opisana słowem 

„moja". Moje ciało, moja wytrzymałość psychiczna, moja siła fizyczna, mój 

duch - wszystko, czym mogę rozporządzać, jest moją własnością.  

 

Własnością są też rzeczy ruchome i nieruchome, które pozostają w mojej 

władzy. Kiedyś uważano, że własnością jest też rodzina - mówi się „moja 

rodzina” i w pewnym sensie tak jest, jednak rodzina nie jest własnością, którą 

można swobodnie rozporządzać. W dokładniejszym, spopularyzowanym 

znaczeniu, własnością jest rzecz, która może być używana wyłącznie przez 

nas. Jednocześnie taka wyłączność do korzystania z rzeczy, która nam służy, 

nazywana jest prawem własności/posiadaniem. Innymi słowy, prawo do 

rozporządzania daną rzeczą (którą posiadam i która mi służy) jest moją 

wyłączną własnością.  Biorąc pod uwagę wszystkie posiadane własności, 

najważniejszą, współczesną własnością jest majątek. Na tym właśnie będziemy 

się koncentrować. Nie ma rzeczy „oderwanej” od właściciela. Wszystko co 

istnieje, jest ze sobą powiązanie poprzez splot wzajemnych relacji. Aby 

odpowiednio poznać własność, musimy zbadać i poznać zakres powiązań, do 

których faktycznie ma ona odniesienie.  

 

Wszystko, co składa się na nasz własny majątek - jest naszą własnością, ale 

czy na pewno tak jest? Teoretycznie tak, ale praktycznie nie zawsze. Patrząc 
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na historię poszczególnych osób, firm, grup, instytucji, korporacji, 

konglomeratów czy nawet państw nie jest to już takie oczywiste. Majątkiem są 

zarówno aktywa, jak i pasywa majątkowe. Jednak w tym przypadku interesują 

nas jedynie aktywa, w których może zawierać się najważniejszy typ majątku 

tj. majątek trwały.  

 

Na majątek trwały składają się środki trwałe, np. grunty, budynki i budowle, 

urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie, środki transportu itd. wartości 

niematerialne i prawne np. koncesje, patenty, znaki towarowe oraz aktywa 

finansowe, np. udziały w innych jednostkach gospodarczych, należności 

długoterminowe jak np. papiery wartościowe, inwestycje długoterminowe czy 

długoterminowe zaliczki jak np. udzielone pożyczki.  

 

Poza majątkiem trwałym mamy inny typ majątku, który nazywamy:  

aktywami obrotowymi. Aktywa obrotowe to zapasy np. materiałów, 

wyrobów gotowych, towarów, oraz należności, roszczenia czy inwestycje w tym 

środki pieniężne w gotówce i na rachunkach lub portfelach, ale także 

krótkoterminowe aktywa finansowe. Aktywa obrotowe to ważny składnik 

własności, ze względu na to, że w wielu przypadkach zgodnie ze swoją 

charakterystyką daje możliwość pasywnego zarobku.  

 

Kolejnym typem majątku jest majątek w stosunkach prawnych. To 

kluczowe zagadnienie ze względu na to, że pozwala nam określić co stanie się 

z majątkiem w określonych sytuacjach. Pojęcie majątku w stosunkach 

prawnych jest istotne w przypadku takich instytucji prawnych jak 

dziedziczenie, czyli to, co dzieje się ze spadkiem w przypadku śmierci osoby 

fizycznej lub likwidacji podmiotu prawnego. Innym przykładem instytucji 

prawnej jest zarząd np. rodzice zarządzają majątkiem swojego dziecka.  

 

Zrozumienie wyżej wymienionych trzech typów majątku jest kluczowe, jeśli 

chcemy zrozumieć i zdefiniować czym jest własność i co powinno się z nią stać 

w przypadku określonych sytuacji życiowych. 

 

Całe pojęcie własności nie miałoby sensu, gdyby nie było miejsce, gdzie można 

by z niej korzystać. Czym zatem powinno być to miejsce? Jak opisać idealną 

sferę zawierającą własność wszystkich ludzi? Odpowiedź znajduje się dosłownie 

pod naszymi nogami. Pierwszym takim miejscem znanym człowiekowi od 

milionów lat jest Ziemia. Ziemia jako ciało niebieskie zawiera wszystkie czujące 

istoty utrzymywane siłą grawitacji. Ziemia jest matką, która daje życie, chroni, 

karmi oraz stwarza możliwości rozwoju i posiadania. Jednak i ta Ziemia 

mogłaby nie istnieć, gdyby nie wyższa moc, znana w wielu religiach i kulturach 

jako Stwórca. Podobna sytuacja dotyczy człowieka.  Gdyby nie ludzie, nikt nie 

dbałby o majątek tak, jak my go rozumiemy. To człowiek powołany do 
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zarządzania Ziemią przez Stwórcę i wszystkim, co ona zawiera, został 

postawiony na szczycie hierarchii, aby tworzył i rządził wszystkim, co Stwórca 

powołał do istnienia. Człowiek uczestniczył w tworzeniu oraz zarządzaniu i 

został postawiony na równi ze Stwórcą. Jest w pełni odpowiedzialny za 

wszystko, co jest jego własnością. W pewnym sensie, stał się partnerem 

Stwórcy w zarządzaniu. Niestety, patrząc na współczesny świat, relacje i 

panujące prawa, niektóre jednostki, a w szczególności rządy, potraktowały ten 

przywilej zbyt dosłownie. Roszczą sobie prawo do zarządzania rzeczami 

będącymi własnością innych ludzi, również w przypadku sytuacji finansowych 

czy okoliczności bezpośrednio wiążących się z ryzykiem utraty posiadanej 

własności.  

 

I tu powstaje pytanie: Czy możemy się przed tym uchronić? Czy istnieje inna 

sfera, w której można by przechowywać własność wszystkich ludzi? Czy 

możliwe jest powołanie do życia innej Ziemi, z jasno określonymi, 

przejrzystymi prawami i sprawiedliwymi zasadami własności? Z prawem 

gwarantującym ochronę posiadanej własności poprzez zabezpieczenie jej 

cyfrowym zapisem przed wpływem, manipulacją, wrogim przejęciem przez inne 

osoby, jednostki, grupy, korporacje czy rządy? Odpowiedź brzmi: Tak!  

 

Taką rolę odgrywa Etheros - nowa, cyfrowa Ziemia, gdzie można 

przechowywać swoją własność z możliwością dziedziczenia bez ryzyka jej 

utraty na rzecz osób trzecich. Fundamentem tego rozwiązania jest Blockchain, 

rozproszona sieć cyfrowych zapisów, nieopłacalnie trudna do zmodyfikowania 

czy wyłączenia. W tym miejscu należy wspomnieć i podziękować twórcy 

Blockchain, który zapoczątkował całą ideę ulepszania świata poprzez 

decentralizację. Tym genialnym twórcą był Satoshi Nakamoto, odpowiedzialny 

na stworzenie pierwszej, największej kryptowaluty świata, zwanej Bitcoin 

opartej o Blockchain, której wartość z każdym rokiem rośnie i nic nie wskazuje, 

żeby miało się to zmienić.  

 

2.3 Wartość i Historia 

 

Aby zrozumieć pojęcie wartości, musimy najpierw zrozumieć, skąd pochodzi 

to słowo i w jakiej dziedzinie nauki ono dominuje. Wartość to jedna z głównych, 

podstawowych kategorii nauki zwanej: aksjologią. Nauki o wartościach, która 

definiuje wszystko, co jest pożądane, godne i cenne dla każdego człowieka. 

Krótko mówiąc - to, co jest celem ludzkich dążeń.  

 

Wartość nie jest pojęciem jednoznacznym czy oczywistym. W tej kwestii 

istnieje sporo poglądów, przeprowadzono na ten temat liczne badania i 

napisano bardzo dużo rozważań. Wiele nauk postawiło sobie za cel 

zdefiniowanie pojęcia wartości i dotarcie do jego korzeni oraz określenie jego 
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typologii. Samo słowo "wartość” występuje w literaturze pod innymi pojęciami, 

takimi jak: postawa, potrzeba, cel. W zależności od jednostki, od jej przekonań 

i wyznaczonych celów, dane wartości mogą mieć charakter pozytywny lub 

negatywny. 

 

Według ekonomii za wartość przyjmuje się cechę rzeczy, która często może 

być wyrażona w pieniądzach, cecha postrzegana jako mniej lub bardziej 

pożądana i użyteczna. Przedmiotem oceny wartości są dobra oraz zjawiska 

ekonomiczne. Przy określaniu ich wartości bardzo istotne jest ustalenie czasu 

ekonomicznego, inaczej zwanym operacyjnym, przebiegu tych zjawisk w 

przedsiębiorstwie. Czasu operacyjnego nie można jednak łączyć z czasem 

fizycznym (zegarowym).  

 

Na przestrzeni wieków podejmowano wiele prób zdefiniowania istoty wartości.  

Już w starożytności Arystoteles, starał się zrozumieć, dlaczego niektóre dobra 

mają wysoką wartość, a inne niższą. W ekonomii istnieje tzw. paradoks wody 

i diamentu: dlaczego diamenty są drogie, chociaż można bez nich żyć, a chleb 

i woda są tanie, mimo że życie bez nich byłoby możliwe? 

 

W późniejszych czasach tj. średniowiecza tylko w nieznacznym stopniu 

podejmowano rozważania o wartości. Jeszcze później, w celu wypracowania 

definicji wartości, stworzono system zwany merkantylizmem, który postawił w 

centrum kwestię bogactwa i zastosował prostą metodę opisu, według której 

wartość dzieje się w sferze cyrkulacji. Towar zakupiony przez kupca na rynku 

był transportowany w inne miejsce i sprzedawany z zyskiem.  I to właśnie w 

sferze cyrkulacji miało miejsce pomnożenie wartości. Stąd prosty wniosek 

merkantylistów, że handel wewnętrzny jest nierentowny, a handel zewnętrzny 

tworzy wartość.  

 

Dziś, w dobie zdecentralizowanych finansów, możemy powiedzieć, że te opinie 

straciły sens. W przypadku decentralizacji rynek odbiorców i sama lokalizacja 

nie ma znaczenia. Wszystkie dobra cyfrowe stanowiące własność użytkownika 

i mające określoną wartość mogą być przenoszone z jednego miejsca do 

drugiego, niezależnie od lokalizacji ich odbiorcy. 

 

Wróćmy jeszcze na chwilę do przeszłości. Pojawienie się ekonomii klasycznej 

w Anglii stało się podstawą dla przyszłych szkół i teorii ekonomii.  Jej twórca - 

Adam Smith - wiele czasu poświęcił pojęciu wartości. Starał się wyjaśnić, czym 

jest rzeczywisty miernik wartości wymiennej, czynniki kształtujące wahania 

cen, czy części składowe ceny.  Jako jeden z nielicznych mówił o różnicy między 

wartością użytkową, rozumianą jako użyteczność rzeczy, a wartości 

wymienną, czyli zdolnością do wymiany dóbr. Skupiając się na wartości 
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wymiennej, sformułował dwie koncepcje: wartość ilościową i wartość 

kosztową.  

 

Kolejną osobą starającą się zinterpretować wartość był David Ricardo, który 

koncepcję wartości określał jako ilość pracy potrzebnej do wytworzenia 

towaru. Stwierdził, że użyteczność nie może być miernikiem wartości 

wymiennej, pomimo że stanowi jej nierozłączny warunek. W czasach 

socjalizmu naukowego (XIX wiek) twórca Karol Marks uczynił teorię wartości 

fundamentem swojego systemu gospodarczego. Podstawą był towar, który był 

rozumiany jako produkt pracy ludzkiej przeznaczony do wymiany. Wartość 

użytkowa i wartość wymienna znalazły swoje odbicie w podwójnym charakterze 

towaru - stronie materialnej i społecznej. Marks oparł teorię wartości na pracy, 

wzorując się na pierwszej koncepcji Smitha. Jednak przedmiotem kupna i 

sprzedaży na rynku uczynił nie pracę, lecz siłę roboczą, czyli zdolność do 

wykonywania pracy. Siła robocza była specyficznym rodzajem towaru, który 

mógł wytworzyć więcej niż sam w sobie był wart. Na początku lat 

siedemdziesiątych XIX wieku pojawił się nurt subiektywny i marginalistyczny, 

który całkowicie zrezygnował z teorii wartości opartej na pracy. Przedstawiciel 

szkoły neoklasycznej William Stanley Jevos stwierdził, że praca wykonywana w 

przeszłości nie może definiować wartości obecnie. Nie zgadzał się również z 

koncepcją, że praca tworzy wartość sama w sobie. Subiektywiści tego nurtu, 

na czele z Carlem Mengerem, opracowali teorię według, której wartość na 

rynku powstawała w wyniku subiektywnych ocen użyteczności dobra 

nadawanych przez konsumenta. Kolejne nurty i szkoły zaczęły podpierać teorię 

wartości kosztami. Alfred Marshall łączył w swojej teorii definicję podaży i 

popytu, teorię użyteczności oraz teorię kosztów produkcji.  

 

Współcześnie ekonomia nie poświęca tyle uwagi kwestii wartości, ale stara się 

kłaść nacisk na pragmatyczne rozwiązania w zakresie polityki gospodarczej.  

Jest to w istocie błąd, biorąc pod uwagę szerokie spektrum potrzeb 

współczesnej młodzieży, która ma możliwość definiowania wartości za pomocą 

zdecentralizowanych finansów. W związku z tym aktualne pozostaje pytanie, 

co tak naprawdę stanowi istotę wartości gospodarczej, dzięki której możliwe 

jest zabezpieczenie takich podstawowych potrzeb, jak nasza własna 

egzystencja i sytuacja finansowa. Klasycznie rzecz biorąc, wartość najczęściej 

odnosi się do aktywów, gdyż mogą one zapewnić inwestorom swobodny 

przepływ środków finansowych. W standardowym rozumieniu wartość jest 

kwotą pieniężną, jaką inwestor chce i jest gotowy zapłacić czy mówiąc w 

nowocześniejszy sposób zainwestować, w zamian za przyszły zysk. Wartością 

ekonomiczną często nazywa się też wartością bieżącą, rynkową, handlową, 

użytkową itd. W ramach rachunkowości wymaga ona sformułowania ram, które 

określą procedury wyznaczania wartości, które zapewnią porównywalność i 

wiarygodność informacji.  
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W ramach Blockchain wymaganym czynnikiem mogącym określić znaczenie i 

właściwą wartość jest ilość danego aktywa obecnego na rynku i posiadanego 

przez pojedynczych właścicieli, a także jego użyteczność i niezawodność w 

operacjach pomiędzy odbiorcami.   

 

3.0  GOSPODARKA OPARTA O CYFRYZACJĘ 
 

Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, która doprowadziła do radykalnego 

obniżenia kosztów przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji, 

zmieniając sposób funkcjonowania gospodarki. W ciągu ostatnich 20 lat 

inwestycje firm w ICT (ang. Information and Communications Technologies) 

zwiększyły PKB wielu krajów o dziesiątki, a nawet setki miliardów dolarów. To 

tylko ułamek korzyści, jakie odnoszą konsumenci, którzy rocznie spędzają w 

internecie niezliczoną ilość godzin, zarówno na porównywaniu ofert sklepów, 

jak i na konsumpcji treści darmowych portali informacyjnych, blogów czy sieci 

społecznościowych, jak również na zawieraniu współpracy czy regulowaniu 

zobowiązań, transferowaniu środków czy zabezpieczaniu swoich oszczędności 

poprzez nowe kanały przechowywania wartości. Za tymi szybkimi zmianami nie 

nadąża jednak prawo w wielu krajach, które było tworzone z myślą o 

tradycyjnych relacjach użytkownik-przedsiębiorstwo-usługa, a nie o 

platformach, które łączą użytkownika bezpośrednio z użytkownikiem bez 

udziału pośrednika, jakim jest przedsiębiorstwo. Blockchain udowodnił, że nie 

jest to problemem, bo sam niejako tworzy odrębny byt w gospodarce, 

niepodlegający określonym krajowym organom prawnym, czy pojedynczym 

regulacjom wprowadzanym przez dany kraj.  

 

W swoim raporcie „Digital Dividends" Bank Światowy opisuje korzyści i 

wyzwania, jakie dla światowej gospodarki niesie ze sobą zachodząca obecnie 

rewolucja cyfrowa. Wdrażanie nowych technologii jest kluczowym 

wyznacznikiem rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie - naszego standardu 

życia. Szybki wzrost gospodarczy jest zjawiskiem stosunkowo nowym - do 

XVIII wieku był niezauważalny w okresie życia jednego pokolenia, a okres 

niezbędny do podwojenia PKB na mieszkańca trwał dłużej niż 1000 lat. 

Sytuacja uległa zmianie wraz z rewolucją przemysłową – w XX wieku PKB na 

mieszkańca podwajał się w krajach rozwiniętych co 30–40 lat, co oznaczało 

nawet 4-krotny wzrost PKB per capita w okresie życia jednego pokolenia. Nowe 

technologie cyfrowe rozprzestrzeniają się na świecie znacznie szybciej niż 

wynalazki ery przemysłowej: potrzeba było 30 lat, aby elektryczność trafiła do 

pierwszych 10% gospodarstw domowych w USA; telefonom stacjonarnym ten 

sam proces zajął 25 lat, a telewizorom, komputerom osobistym i telefonom – 

10 lat. W przypadku tabletów trwało to już tylko 2,5 roku (De Gusta, 2012). 

Tempo rozpowszechniania się technologii nabiera tempa nie tylko w krajach 

rozwiniętych, lecz także w tych rozwijających się (World Bank, 2016). 
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Przykładowo pełne wdrożenie statków parowych w Indonezji nastąpiło 160 lat 

po ich wynalezieniu; w Kenii zaś elektryczność została wdrożona 60 lat po jej 

odkryciu. Wietnam potrzebował jednak tylko 15 lat na wprowadzenie 

komputerów i zaledwie kilka lat na wprowadzenie telefonów komórkowych i 

Internetu. Komputery, telefony komórkowe i Internet to przykłady 

zastosowania teleinformatyki (ICT) – szerokiego zestawu technologii 

umożliwiających przechowywanie, przetwarzanie oraz przesyłanie informacji. 

O ile rewolucja przemysłowa z XIX wieku pozwoliła na tanią, masową produkcję 

i transport dóbr materialnych, o tyle obecnie zachodzące przemiany wiążą się 

z radykalnym spadkiem kosztów przetwarzania, magazynowania i przesyłania 

informacji. Chociaż technologie ICT rozprzestrzeniają się w gospodarce 

znacznie szybciej niż wynalazki ery przemysłowej, to wciąż odkrywamy ich 

nowe zastosowania. Dlatego też 72% ekonomistów uczestniczących w forum 

zorganizowanym przez Europejski Bank Centralny w Sintrze w 2017 roku 

uznało, że wpływ ICT na produktywność w nadchodzących latach będzie coraz 

większy. Już w latach trzydziestych XX wieku późniejszy noblista Ronald Coase 

zauważył, że cena zakupu towaru nie jest jedynym kosztem ponoszonym przez 

nabywcę – do tego należy dodać chociażby czas potrzebny na znalezienie 

towaru czy zebranie informacji na jego temat. Kosztem ponoszonym przez 

kontrahentów jest również samo negocjowanie warunków wymiany i ich 

późniejszego egzekwowania. Rewolucja przemysłowa umożliwiła tańszą 

produkcję i dostawę towarów, a rewolucja teleinformatyczna dodatkowo 

ułatwiła znalezienie produktu, który nam się podoba lub usługi, która spełnia 

nasze oczekiwania.  

 

Standaryzowanym, masowym towarem są waluty, na których przykładzie 

dobrze widać, jak Internet pozwolił na ograniczenie kosztów transakcyjnych. 

Jednak posiadają one wiele wad, które zostały wyeliminowane w przypadku 

kryptowalut. Rozwój wymiany towarów lub usług pomiędzy nieznajomymi na 

odległość stał się możliwy w dużej mierze dzięki wielu innowacyjnym 

zabezpieczeniom wypracowywanym m.in. przez bardzo popularne serwisy 

aukcyjne, z których szczególnie istotny jest system opinii o kontrahencie. 

Jednak ten model nie rozwiązuje wszystkich problemów. Wciąż istnieje w nim 

osoba trzecia, która może zmodyfikować daną opinię na rzecz innej strony. 

Dodatkowo taki pośrednik może mieć wgląd w transakcję czy wręcz ją 

zablokować, albo cofnąć z pomocą współpracującej z nim platformy 

obsługującej płatności nawet po wielu miesiącach od daty zakupu (niesławny i 

przez wielu znienawidzony Paypal). 

 

Portale aukcyjne i sklepy internetowe są częścią szerszego fenomenu 

internetowych platform opartych na mechanizmie reputacji - jednak cały 

czas opartych o największą ich wadę: zaufaniu do osób trzecich. Dzięki 

zebraniu potencjalnych kupujących i sprzedawców w jednym miejscu                         
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na platformie internetowej można uzyskać korzyści ekonomiczne. Podobny 

mechanizm działał w średniowieczu, kiedy kupcy przemierzali duże dystanse i 

spotykali się na targach i jarmarkach po to, by sprzedać swoje towary i kupić 

inne.  

 

Procesy związane z rozwojem platform internetowych, czyli niskie koszty 

poszukiwania, mechanizm reputacji oraz korzyści skali utorowały drogę do 

rozwoju ekonomii współdzielenia, czyli rozproszonego wykorzystania zasobów, 

które w przeciwnym razie nie byłyby wykorzystywane. Dzięki nim możemy, 

wyjeżdżając na dłużej, bez większych obaw wynająć swoje mieszkanie, by nie 

stało w tym czasie puste, albo, jadąc gdzieś, zabrać dodatkowego pasażera w 

zamian za zwrot kosztów paliwa. Komercyjnymi przykładami sukcesu platform 

internetowych mogą być Uber i Airbnb, firmy wyceniane według najnowszych 

szacunków odpowiednio na 68 mld i 31 mld dolarów. Uber, wykorzystując 

model platformy oraz wprowadzając wiele innowacji (automatyzację płatności, 

możliwość kontroli długości trasy, decentralizację kontroli jakości czy 

automatyczną wycenę przejazdu na podstawie popytu), był w stanie zwiększyć 

produktywność swoich kierowców nawet o 30% w porównaniu do tradycyjnych 

taksówek, zmuszając korporacje taksówkarskie do zmodernizowania swojej 

działalności i wprowadzenia swoich aplikacji. Airbnb z kolei pozwoliło na 

wykorzystanie pustych mieszkań, na czym zyskali nie tylko ich właściciele i 

konsumenci, lecz także lokalne gospodarki. Pewne badanie przeprowadzone w 

Teksasie wykazało, że rozwój Airbnb, wpływając pozytywnie na 

konkurencyjność rynku, niesie również inne pozytywne skutki uboczne – wzrost 

turystyki i w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy. Ekonomia 

współdzielenia to nie tylko transakcje komercyjne. Internet pozwolił również 

na rozpowszechnienie wielu rozwiązań pozwalających optymalizować koszty, 

takich jak chociażby współdzielenie kosztów przejazdu – Blablacar to platforma 

łącząca osoby podróżujące w tym samym kierunku i dająca możliwość 

podzielenia między nimi kosztów przejazdu i wykorzystania nieużywanych w 

przeciwnym razie zasobów, w tym przypadku wolnych miejsc w samochodzie. 

Kolejnym przykładem jest Couchsurfing dopasowujący użytkowników, którzy 

potrzebują noclegu, z potencjalnymi gospodarzami – pomijając płatną 

weryfikację członkostwa, jedyną zapłatą jest tutaj towarzystwo oraz możliwość 

udzielenia gościny innym użytkownikom. Entuzjazm wywoływany przez coraz 

to nowsze, innowacyjne zastosowania nowoczesnych technologii opartych na 

Internecie wydaje się sprzeczny z danymi makroekonomicznymi, 

ostrzegającymi przed spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w krajach 

rozwiniętych. Część badaczy zwraca uwagę, że tempo to nie zwolniło, a 

efektywność przedsiębiorstw należących do liderów wdrażających innowacje 

rośnie w takim samym stopniu jak w przeszłości. Jednak innowacje znacznie 

wolniej rozprzestrzeniają się w całej gospodarce.  
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Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są problemy związane z 

pomiarem korzyści uzyskiwanych przez konsumentów z nowych technologii, 

które wymykają się tradycyjnym wskaźnikom aktywności gospodarczej.  

Bardzo trudno jest oszacować wpływ technologii cyfrowych na gospodarkę. 

Najłatwiej określić wartość dodaną wytwarzaną w bezpośrednio z nimi 

związanych sektorach. Zadanie to, staje się jednak trudniejsze, gdy chcemy 

oszacować wkład inwestycji w ICT we wzrost gospodarczy lub wartość 

Internetu dla jego użytkowników.  Według szacunków firmy McKinsey (2011) 

ok. 75% wzrostu produktywności związanego z technologiami cyfrowymi 

zachodzi w tradycyjnych sektorach niezwiązanych bezpośrednio z ICT – np. w 

USA linie lotnicze dzięki lepszym systemom rezerwacji biletów były w stanie w 

latach 1993–2007 zwiększyć obłożenie swoich samolotów o jedną trzecią, a 

UPS, wykorzystując algorytmy, które pozwalają minimalizować liczbę skrętów 

w lewo, jest w stanie zaoszczędzić 4,5 mln litrów paliwa rocznie. 

Dlatego wielu obserwatorów będzie twierdziło, że pełne wykorzystanie 

technologii cyfrowych w gospodarce przez sektor prywatny po pierwsze 

wymaga stworzenia sprzyjającego środowiska regulacyjnego ze strony sektora 

publicznego. Ponadto wiele obowiązujących obecnie regulacji było tworzonych 

z myślą o tradycyjnych przedsiębiorstwach, a zatem nie są one zgodne z 

rzeczywistością cyfrową i wymagają zmian. Te same usługi (np. połączenia 

głosowe czy wiadomości tekstowe) podlegają różnym reżimom regulacyjnym 

w zależności od tego, czy są one świadczone przez przedsiębiorstwa 

tradycyjne, czy technologiczne.  Dlatego warto zwrócić uwagę na fakt, że takie 

regulacje mają przynieść korzyści, niewielkiej grupie ściśle określonych 

podmiotów, a nie ciężko pracującym społeczeństwom jako całości. Technologie 

cyfrowe, a zwłaszcza Blockchain zostały stworzone po to, by służyć zwykłym 

ludziom - którzy nie są związani w globalną siecią wielkich korporacji i ich 

ogromnych zysków - i poprawiać ich status majątkowy.  

 

Funkcjonujący obecnie system podatkowy, fiskalny i oszczędnościowy oparty 

na przestarzałych, tradycyjnych i regulowanych zasadach, nie mieści się w 

realiach nowoczesnych, zdecentralizowanych platform internetowych łączących 

właścicieli danego majątku bezpośrednio z jego nabywcą. Sytuacja ta 

prawdopodobnie się nie zmieni.  Do tego właśnie stworzono Blockchain, a idea 

decentralizacji polega właśnie na tym, aby nikt poza właścicielem nie mógł 

sprawować kontroli na posiadanymi aktywami. Rewolucja cyfrowa, jaką niesie 

ze sobą Blockchain, może pomóc wszystkim tym, którzy są dyskryminowani i 

wykluczeni przez system ze względu na status posiadania, umożliwiając im 

wykorzystanie wielu rozwiązań i danych wspomagających zabezpieczanie ich 

własności.  

 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, jaka jest rola zaufanych osób trzecich 

w gospodarce i jakie niebezpieczeństwo się z nimi wiąże.                                
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Zanim jednak przejdziemy do tego, musimy zrozumieć następujące pojęcie: 

Asymetria Informacji. Termin ten oznacza sytuację, w której jedna strona 

wie znacznie więcej o przedmiocie transakcji niż druga. W 1970 roku George 

Akerlof otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii, za opis takiego 

przypadku na przykładzie rynku używanych samochodów. W tym przykładzie 

sprzedawcy dysponują lepszymi informacjami niż nabywcy. Sprzedający znają 

wartość sprzedawanego samochodu, a kupujący znają tylko średnią cenę 

używanych samochodów. Jako że kupujący nie mają wiedzy na temat jakości, 

są skłonni zapłacić cenę odpowiadającą przeciętnej jakości używanego 

samochodu. Skoro kupujący są skłonni płacić jedynie za przeciętną jakość, to 

sprzedającym przestaje się opłacać sprzedaż tych o wyższej wartości. Kiedy 

sprzedający wycofują z rynku dobrej jakości samochody używane, przeciętna 

wartość używanego samochodu spada jeszcze bardziej, a kupujący są skłonni 

płacić nawet mniej. W ten sposób dochodzimy do sytuacji, w której na rynku 

pozostaje jedynie mała liczba niskiej jakości używanych samochodów. 

Wydawać by się mogło, że rozwiązaniem jest tutaj trzecia strona, jednak tylko 

pozornie.  

 

Na podanym wyżej przykładzie możemy wnioskować, że firma oferująca 

raporty dotyczące stanu kupowanego auta spełnia wszystkie konieczne warunki 

zaufanej trzeciej strony. Jednak jest to mylne podejście. Sam raport, 

niepodparty dowodami i historią gromadzoną od początku nie jest zbyt wiele 

wart. Ponadto mógłby być modyfikowany z korzyścią dla sprzedawcy. W tej 

sytuacji nabywca jest na przegranej pozycji, bo nie jest w stanie zweryfikować 

prawdziwości podanych informacji. Naturalnym rozwiązaniem jest oczywiście 

Blockchain, na którym rejestrowane byłyby wszystkie zdarzenia związane z 

produktem, jednak dla wielu firm oznaczałoby to poważne ograniczenie 

wpływów. Brak wiedzy podnosi w tym przypadku cenę. Dlatego też korzystanie 

z zaufanej strony trzeciej nie ogranicza kwestii asymetrii informacji w każdym 

przypadku.  

 

Innym przykładem może być sytuacja dotycząca transakcji zakupu 

przedsiębiorstwa, w której sieć neuronowa potencjalnego nabywcy może 

uzyskać dostęp do wewnętrznych sprawozdań finansowych tego 

przedsiębiorstwa. Sieć może zwrócić jedynie prostą odpowiedź „tak” lub „nie” 

bez ujawniania danych poufnych. Na koniec jej pamięć można wymazać. Tutaj 

także rozwiązaniem jest Blockchain poprzez, który w wymiarze 

makroekonomicznym możliwe jest 100% zbadanie historii nabywanego 

aktywa. 
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3.1 Przechowywanie Wartości 

 

W kontekście przechowywania wartości w ogóle, jak również w kontekście 

miejsca gromadzenia majątku w burzliwych czasach, używa się następującego 

terminu: „bezpieczna przystań” (ang. safe haven). Termin ten bardzo często 

mogliśmy usłyszeć pod koniec minionej dekady. Gdy na rynkach finansowych 

zapanował kryzys, inwestorzy wpadli w panikę, rozpaczliwie poszukując 

instrumentów, w których warto ulokować swoje środki, by nie traciły one na 

wartości. Teraz znów nadeszły trudne czasy, a temat powrócił i stał się jednym 

z najbardziej palących. Które aktywa zasługują na to miano „bezpiecznej 

przystani”? Które z nich spełniają jednocześnie wymóg łatwego przenoszenia i 

całkowitej własności? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, zacznijmy jednak 

od podstawowych kwestii.  

Czym są „bezpieczne przystanie”? Bezpieczna przystań jest inwestycją mającą 

na celu zachowanie lub zwiększenie swojego kapitału w czasach załamania 

rynku finansowego. Jest to związane z awersją do ryzyka wśród uczestników 

rynku. Uznają oni dane wartości za tak silne, że nie chcą ich sprzedawać w 

trudnych czasach, w przeciwieństwie do akcji największych korporacji. 

Bezpieczne przystanie nie charakteryzują się dużą zmiennością, więc nie 

przynoszą znacznych zysków w czasie hossy, ale ich kluczową cechą jest 

stabilność. Co jeszcze jest charakterystyczne dla tych instrumentów?  

 

Po pierwsze - wiarygodność. W każdej sytuacji gospodarczej są one 

wypłacalne i wymienialne na walutę. Nie ma możliwości, by bezpieczne 

przystanie stały się bezwartościowe. Tę cechę doskonale spełniają niektóre 

waluty czy najpopularniejsze metale szlachetne. Jednak w dobie niepewności 

gospodarczej i to się zmienia. Bezpieczne przystanie wiele razy potwierdziły 

swoją wartość w trudnych sytuacjach ekonomicznych w przeszłości. Oznacza 

to, że podczas poprzednich krachów gospodarczych lub finansowych ich 

notowania się umacniały. Najbardziej znaną wartością spełniającą tę cechę jest 

oczywiście złoto.  

 

Kolejnym ważnym aspektem bezpiecznej przystani jest pewność przyszłości. 

Na dane aktywa zawsze musi być zapewniony długoterminowy popyt, 

niezależnie od sytuacji na świecie. Co więcej, podaż nigdy nie powinna go 

przewyższać. W przypadku kryptowalut takich jak Bitcoin czy tokenów takich 

jak Etheros to, że jest ich określona ilość stanowi kluczowy element, dzięki 

któremu możliwe jest zwiększanie ich wartości w perspektywie czasu. Na 

dodatek można mieć pewność, że, dzięki z góry określonym cechom dany 

składnik aktywów będzie równie wartościowy w przyszłości, nie ulegnie on 

degradacji i nie stanie się przestarzały. Jak wiemy, Blockchain eliminuje ten 

problem. Skuteczność Blockchain wielokrotnie została potwierdzona, dlatego 

inwestorzy coraz częściej traktują dominujące kryptowaluty i tokeny 
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spełniające określone warunki techniczne, jako naturalną bezpieczną przystań. 

Patrząc na znane od lat tradycyjne aktywa, wiemy, że podobne warunki spełnia 

też złoto, srebro czy miedź. Wynika to z ograniczonych zasobów tych 

surowców, podobnie jak tokenów oraz ich ponadczasowych zastosowań. 

Jednak w przypadku metali problemem są zbędne, dodatkowe koszty. 

Przechowywanie fizycznie kruszcu generuje zupełnie niepotrzebne opłaty. 

Najbardziej popularnym sposobem przechowywania metali szlachetnych jest 

skrytka bankowa. Nieliczne oddziały banków, najczęściej usytuowane w 

największych miastach, udostępniają miniaturowe sejfy stworzone z myślą o 

drogocennych przedmiotach. Klienci mają do wyboru kasetki lub skrytki. 

Różnica pomiędzy nimi jest niewielka, jednak większe bezpieczeństwo 

zapewnia skrytka, dlatego, że przymocowana jest do wzmocnionej ściany 

budynku.  W obu przypadkach pomieszczenia są chronione i posiadają 

całodobowy system monitoringu. W przypadku samoobsługowych skrytek 

sejfowych użytkownik teoretycznie może korzystać z nich w dowolnym czasie, 

24 godziny na dobę. Z założenia wgląd w jej zawartość ma „tylko” najemca lub 

osoba przez niego upoważniona. Jednak to bezpieczeństwo, które w przypadku 

rozwiązań Blockchain ma się z automatu - sporo kosztuje. Opłata za wynajem 

skrytki depozytowej w banku zależy od jej wielkości i czasu użytkowania. Im 

większa skrytka i im dłuższy czas użytkowania, tym wyższe opłaty. W 

przypadku skrytki średniej wielkości roczny koszt może wahać się od 

kilkudziesięciu do nawet kilkuset dolarów.  Należy jednak pamiętać, że bank 

dolicza również inne dodatkowe opłaty. Ile kruszcu zmieścimy w takiej średniej 

skrytce? Z pewnością nie tyle, ile na portfelu kryptowalutowym. Co więcej, 

pomimo zastosowania tych wszystkich zabezpieczeń, bank naraża nas na 

ryzyko straty w przypadku włamania. Podobna sytuacja miałaby miejsce, jeśli 

zdecydowalibyśmy się na przechowywanie kruszcu w swoim prywatnym sejfie, 

którego cena i tak jest dość wysoka. Kolejnym problemem jest 

transferowalność kruszców. Ze względu na swoje właściwości, metale 

szlachetne mają określoną objętość i wagę. Przenoszenie ich z miejsca na 

miejsce i zabezpieczenie cennego towaru wymaga od właściciela określonych 

nakładów pracy i generuje kolejne koszty. Ponadto, ryzyko utraty majątku 

występuje również przy ich przenoszeniu z jednego kraju do drugiego. Co 

więcej, istnieje konieczność deklarowania ilości posiadanych środków, czy to 

pieniężnych czy w formie kruszcu, jakie przewozi się przez granicę. Ilość, którą 

można przewieźć, jest ściśle określona przez prawo. Jeśli ją przekroczymy 

najczęściej skutkuje to problemami i niewygodnymi pytaniami. Co gorsze, dany 

kraj ma prawo ingerować w osobiste sprawy właściciela w celu wyjaśnienia 

źródła pochodzenia i praw do posiadania cennego przedmiotu. W najgorszych 

przypadkach może nawet dojść do konfiskaty takiego mienia, jeśli właściciel 

nawet nie z własnej winy, nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów. 

Tak opresyjne i ingerujące w naszą własność podejście w wielu krajach stało 

się normą, i nie jest postrzegane jako nic złego. Również w przypadku 
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niespodziewanych zawirowań politycznych czy kryzysów społecznych, 

mobilność czy bezpieczeństwo kruszcu stoi pod dużym znakiem zapytania. W 

tej sytuacji również istnieje ryzyko utraty lub konfiskaty metali pod pretekstem 

walki o wolność, która ma swoją cenę. Do dziś istnieją Państwa, dla których 

posiadane mienie prywatnej osoby może zostać przez ten kraj odebrane na 

wypadek wojny i walki z agresorem.  

 

Kolejnym czynnikiem decydującym o zaletach danego aktywa jest sposób 

jego wyliczania pod kątem określonych działań. Brak łatwej podzielności, czy 

możliwości łatwego przeliczania podczas wielu transakcji między stronami tych 

operacji, rodzi nowe przeszkody, które poniekąd dyskwalifikują kruszce jako 

pełnowartościowe zabezpieczenie na wypadek wystąpienia komplikacji 

obejmujących całe kraje lub gospodarki.  

 

Dlatego też współcześni inwestorzy zaczynają dostrzegać, że metale szlachetne 

obecnie nie są doskonałą bezpieczną przystanią. Digitalizacja kruszców dla 

potrzeb inwestycyjnych, takich jak np. złoto, miałaby sens i do pewnego 

stopnia miała już miejsce w obszarze Blockchain, jednak nosi inną nazwę i 

podobnie jak złoto - ogranicza się też do określonej ilości. Co więcej, wielu 

ekspertów, którzy nie rozumieją złożoności i zalet Blockchainu, neguje cyfrowe 

złoto, które notabene jest jedną z form Blockchain i jest jednym z najbardziej 

spójnych aktywów mogących zastąpić tradycyjny kruszec tj. złoto. 

Kryptowaluty i tokeny wykorzystywane w określonych projektach takich jak 

Etheros są idealnym przykładem zabezpieczania wartości z możliwością 

pełnego transferu bez względu na okoliczności czy lokalizację.  

Trzymając się porównania do kruszców, można powiedzieć, że dobre 

rozwiązania oparte o Blockchain i wykorzystywane w tych rozwiązaniach 

kryptowaluty i tokeny są metalami szlachetnymi 21 wieku, w pełni 

zdigitalizowanymi i wspieranymi przez miliony inwestorów. Posiadającymi 

własne zróżnicowane platformy, na których dokonuje się ich zakupu, wymiany 

czy transferu. Ich koleją zaletą jest łatwość zarządzania nimi, zapamiętania, 

zapisania czy odtwarzania, nie posiadając fizycznie dostępu do miejsca, w 

którym pierwotnie były przechowywane. To zaleta wyprzedzająca w swoim 

zaawansowaniu tradycyjne aktywa. W związku z tym coraz liczniejsza grupa 

inwestorów rozumie zalety tych rozwiązań i w przypadku wystąpienia kryzysu 

może zweryfikować, czy podjęli dobrą decyzję inwestycyjną. Platforma Etheros 

i rozwiązania, na których się opiera, jest doskonałym przykładem miejsca 

przechowywania wartości, które nie cierpi z powodu wad tradycyjnych aktywów 

dostępnych na rynku. 
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4.0  PROTOKÓŁ 
 

Platforma Etheros opiera się o protokół, w skład którego wchodzi 5 

mechanizmów: 

 

1. Mechanizm Konsensusu: Przestrzenie w całości należą do właścicieli. 

To oni decydują o ich przeznaczeniu i jako pierwsi mają prawo głosu. 

 

2. Mechanizm Materii: Przestrzeń w całości składa się z materii. Właściciel 

musi wybrać, który model materii zostanie utworzony - rzeczywisty czy 

wirtualny. 

 

3. Mechanizm Zasobów: Przestrzenie posiadają ukryte zasoby naturalne 

(dokładnie tak jak w realnym świecie). Zasoby oparte są o cyfrowe 

aktywa. Posiadanie przestrzeni daje prawo do eksploracji zasobów, ich 

wydobycia, pozyskania, przeniesienia, sprzedaży. 

 

4. Mechanizm Aktywności: Użytkownicy mogą podejmować wszelkie 

aktywności prywatne i komercyjne w świecie opartym o Architekturę 2D 

i 3D.   

 

5. Mechanizm Dziedziczenia: Właściciele danej przestrzeni w każdym 

momencie mają pełne prawo do wyznaczenia spadkobiercy, który będzie 

nią zarządzał po ich odejściu.  

 

 

Dodatkowo uzupełnieniem mechanizmów świata Etheros jest infrastruktura 
systemów: 
 

 System Licytacji: W celu sprawiedliwego nabycia praw do nowej, 

wolnej, przestrzeni pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami, 
możliwe jest branie udziału w licytacji. 

 
 System Płatności: W celu zapłaty za wszelkie dobra i usługi pomiędzy 
stronami z naciskiem na jak najmniejsze opłaty transakcyjne. 

 
 System Komunikacji: Użytkownicy mogą nawiązywać ze sobą 

bezpośredni kontakt.
 

System Tożsamości: Użytkownicy mogą tworzyć swoją tożsamość w 

oparciu o przestrzenie, zasoby, dobra, jakimi dysponują. 
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4.1 Mechanizm Konsensusu 

 

Przestrzenie składające się na świat Etheros tj. kwadraty o wymiarach 1 km2 

są zależne od ich właścicieli, którzy nimi zarządzają i decydują o ich 

przeznaczeniu. Ilość wszystkich przestrzeni o wymiarach 1 km2, a tym samym 

ilości tokenów powiązana z przestrzeniami, odpowiada dokładnie wielkości pola 

powierzchni Ziemi tj. 148 940 000 km² lądu (29,2%). Użycie powszechnie 

stosowanej wielokrotności metra, podstawowej jednostki długości w układzie 

SI, dobrze odwzorowuje skalę i zakres świata Etheros. W niektórych częściach 

świata stosuje się inne jednostki długości jak mile czy powierzchni jak stopy 

kwadratowe, akry, czy jardy. Dlatego dla ułatwienia i uniwersalizmu 

najbardziej dogodną formą mierzenia powierzchni jest m2 i jego wielokrotność 

tj. km 2. Zakupiona przestrzeń o określonej wyżej wielkości zostanie powiązana 

z portfelem właściciela obsługującym tokeny ERC20 i zostanie do niej 

wygenerowany klucz prywatny jako drugie zabezpieczenie własności. Zakup 

przestrzeni możliwy jest za pomocą natywnego tokenu Etheros (ETS). 

Użytkownik wybiera interesującą go przestrzeń i docelowo sprzedaje posiadany 

token Etheros. Dzięki temu nabywa całkowite prawa własności do wybranej 

przez niego przestrzeni. Sprzedane tokeny mogą zostać odkupione i 

wykorzystane przez najemców i podmioty zainteresowane współpracą z 

właścicielami przestrzeni. Są przenoszone do puli,  która może być 

wykorzystana do nabycia towarów i usług w świecie Etheros. Zgodnie z wolą 

właściciela przestrzeń może zostać podzielona na mniejsze fragmenty, dzięki 

czemu może zostać wykorzystana przez większą ilość podmiotów. Właściciel, 

który nabył prawa własności do przestrzeni, może ją w całości odsprzedać. 

Dopuszczalnym formami zapłaty na tym etapie są Etheros, Bitcoin, Ethereum. 

 

4.2 Mechanizm Materii 

 

Materia tworzy widzialny świat. Cała przestrzeń, która nas otacza, składa się z 

materii. Każdy użytkownik, który jako pierwszy nabywa przestrzeń, ma 

możliwość wyboru jej modelu, w jakim dana przestrzeń zostanie wykreowana. 

Raz wybrana materia nie może zostać zmieniona. W przypadku modelu 

rzeczywistego na polu przestrzeni pojawią się elementy widzialne w realnym 

świecie. W zależności od lokalizacji mogą to być obiekty naturalne takie jak: 

jeziora, rzeki, góry, lasy, pustynie, sawanny, stepy i inne obiekty geograficzne, 

ale też takie z udziałem człowieka, jak państwa, miasta, osady, regiony z 

nieruchomościami, infrastrukturą i innymi elementami obecnymi na danym 

obszarze. Model wirtualny daje możliwość dowolnego kształtowania 

przestrzeni. W tym modelu widzialna przestrzeń sprowadza się do samej 

„gołej" ziemi lub obiektu geograficznego obecnego w tym miejscu na planecie. 

Na planie tej przestrzeni możliwe jest eksplorowanie, kreowanie, planowanie, 

budowanie dowolnych obiektów wybranych przez właściciela lub wyznaczonego 
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przez niego użytkownika tej przestrzeni, z którym współpracuje. Narzędzia do 

eksploracji przestrzeni i obiekty do budowy będą dostępne w panelu 

użytkownika poprzez Mechanizm Aktywności. 

 

4.3 Mechanizm Zasobów 

 

Zasoby naturalne takie jak platyna, złoto, srebro, miedź itp. to ważny element 

świata realnego. Podobnie ma to miejsce w świecie Etheros. Każdy właściciel 

przestrzeni ma możliwość jej eksploracji w celu znalezienia zasobów 

naturalnych, ukrytych w jego przestrzeni. Zasoby te w równoważnym stopniu 

służą do wytworzenia innych obiektów, dóbr i usług dostępnych dla wszystkich 

użytkowników. Zasoby świata Etheros są zlokalizowane w historycznych 

miejscach, znanych ludziom na Ziemi. Pierwsi właściciele przestrzeni (w myśl 

zasady kto pierwszy ten lepszy) mają najlepszą szansę na pozyskanie 

wartościowych obszarów dzięki, którym mogą stać się dostawcą zasobów dla 

innych użytkowników. Umożliwi to osiągnięcie trwałego zysku przy niewielkich 

nakładach inwestycyjnych sprowadzających się do zakupu przestrzeni przez 

właściciela. Proces ten będzie trwał tak długo, jak długo dostępne będą zasoby, 

zgodnie z historycznie potwierdzonymi ilościami. Formą płatności przy 

rozliczaniu zasobów pomiędzy użytkownikami będzie token Etheros. 

Dodatkowym elementem w tym mechanizmie będzie możliwość odkrycia na 

danej przestrzeni cyfrowych zasobów takich jak kryptowaluty, losowo 

przydzielonych do różnych miejsc. Jest to dodatkowy bonus dający szansę i 

umożliwiający właścicielom sprawiedliwą rywalizację. 

 

4.4 Mechanizm Aktywności 

 

Dzięki mechanizmowi aktywności użytkownicy mogą podejmować wszelkie, 

dostępne działania w świecie Etheros. Składa się on z głównego elementu tj. 

cyfrowego zarządzania swoją własnością i komunikacji, jednak w dużej mierze 

umożliwia on prowadzenie trybu gry dla zainteresowanych użytkowników. 

Dzięki temu możliwe jest wydobywanie zasobów, projektowanie przestrzeni, 

budowanie różnego rodzaju obiektów, odkrywanie nowych miejsc, badanie 

znalezionych przedmiotów, pozyskiwanie i sprzedawanie wszystkiego, co ma 

jakąkolwiek wartość i może przynieść zysk właścicielowi danej przestrzeni, 

kupowanie lub wynajmowanie potrzebnych elementów czy narzędzi, 

wytwarzanie określonych dóbr, reklamowanie na swojej własności firm, 

korporacji i innych podmiotów, licencjonowanie dostępu do określonych 

zasobów lub usług na danym obszarze, kolekcjonowanie np. obrazów czy 

innych oryginalnych niepowtarzalnych dóbr, wynajmowanie, dzierżawienie, 

organizowanie spotkań niedostępnych nigdzie indziej i wiele innych. Wszystko 

zależy od kreatywności użytkownika (gracza) w aplikacji. 
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4.5 Mechanizm Dziedziczenia 

 

Poprzez smart kontrakt w sieci Ethereum właściciel będzie miał prawo do 

wyznaczenia osoby, jednostki, podmiotu, który nabędzie pełne prawo 

pozyskania jego własności po jego odejściu. Ta osoba, jednostka lub podmiot 

będzie zarządzał tą własnością jak prawowity właściciel i zdecyduje o jej 

dalszym przeznaczeniu. Dodatkowo poza smart kontraktem spadkobierca 

otrzyma unikalny klucz prywatny powiązany z adresem Bitcoin, który będzie 

drugim zabezpieczeniem jego spadku na wypadek błędnej autoryzacji 

spadkobiercy po latach poprzez smart kontrakt na Blockchainie Ethereum. 

 

 

5.0  DODATKOWE SYSTEMY 

 

Dodatkowym uzupełnieniem mechanizmów świata Etheros jest infrastruktura 

kilku systemów, które zapewniają kompletną funkcjonalność dla 

użytkowników. 
 

5.1 System Licytacji 

Użytkownik wybiera dowolną przestrzeń i składa na nią zamówienie (brany jest 

pod uwagę czas sieci Bitcoin). Jeśli nie ma innych zainteresowanych, po 

zatwierdzeniu dwóch kolejnych bloków Bitcoin (około 20 min) to następuje 

płatność i przestrzeń staje się jego własnością. W przypadku zainteresowania 

daną przestrzenią większej ilości osób następuje licytacja. Ostatnia najwyższa 

złożona oferta potwierdzona zatwierdzeniem dwóch kolejnych bloków Bitcoin 

(około 20 min) upoważnia do nabycia pełnych praw własności przez tego 

licytującego do danej przestrzeni.  

 

5.2 System Płatności 

System płatności w świecie Etheros pełni kluczową funkcję pod kątem rozliczeń 

i umożliwiania użytkownikom dokonywania transakcji wzajemnych. Dzięki 

temu systemowi użytkownicy mogą dokonywać zakupów bezpośrednio 

pomiędzy sobą. Dotyczy to w dużej mierze zasobów, dóbr i usług, odkrytych, 

wytworzonych i dostarczonych dla społeczności, która wspólnie tworzy świat 

Etheros. Główne płatności, takie jak sprzedaż i kupno przestrzeni będą 

dokonywane na Blockchain z uwzględnieniem prowizji Blockchain. Pozostałe 

transakcje, które można traktować jako mikropłatności, będą odbywały się 

poprzez system wewnętrzny. Działa to na podobnej zasadzie jak giełdy 

kryptowalut gdzie wewnętrzne transakcje obsługuje giełda, a główne transfery 

są transmitowane na Blockchain. W celu uzyskania jak najniższych kosztów 

transakcyjnych system opiera się o wewnętrzną księgę rozliczeń na zasadzie 

Lightning network. Płatności są rozliczane natychmiast, a możliwość ich 
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transmisji w głównym blockchainie Ethereum pozwala na przenoszenie 

środków poza platformę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest bezpośrednie 

rozliczanie transakcji bez ryzyka ujawnienia tożsamości.  

 

5.3 System Komunikacji 

Użytkownicy mogą nawiązywać bezpośredni kontakt między sobą za pomocą 

wbudowanego komunikatora w aplikacji. Za pomocą tej funkcjonalności 

możliwe jest nawiązywanie relacji, zawieranie sojuszy, negocjowanie, ustalanie 

warunków współpracy i innych działań ułatwiających kooperację.  

 

5.4 System Tożsamości 

Dzięki decentralizacji i specyfice działania Blockchain, każda tożsamość spełnia 

warunek anonimowości w maksymalnym stopniu, a użytkownik może ją 

indywidualnie zmienić, poprzez dodanie dodatkowych informacji według 

własnego uznania. Użytkownik podejmuje decyzję o ilości widocznych i 

dodawanych informacji na swoim profilu. Dodanie dodatkowych informacji nie 

jest konieczne (Weryfikacja KYC również nie jest wymagana). Jest to 

dodatkowa opcja dla podmiotów, które chcą zaznaczyć swoją obecność w 

świecie Etheros. Funkcja ta może być przydatna dla firm i podmiotów 

publicznych lub osób dla których anonimowość nie jest ważna.  
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6.0  ARCHITEKTURA PLATFORMY 

 

Architektura platformy opiera się o kilka technologii programowania. Głównym 

wektorem zainteresowania programistów jest: bezpieczeństwo, wydajność, 

decentralizacja, intuicyjność. 

 

6.1 Architektura 2D 

 

Wizualizacja Ziemi poprzez warstwę 2D z niewielkimi elementami przestrzeni 

opartymi o warstwę 3D jest ważnym czynnikiem początkowym w tworzeniu 

świata Etheros. To właśnie dzięki tej warstwie użytkownicy będą mogli 

zobaczyć zakres i dostępność poszczególnych fragmentów, możliwych do 

nabycia i zarządzania. Warstwa wizualna będzie dostępna z poziomu 

przeglądarki i poprzez aplikację mobilną. To w niej możliwe będzie przeglądanie 

siatki kartograficznej, pobieranie informacji o przestrzeniach, identyfikacji 

współrzędnych, wyznaczania obszarów, wizualizacji globu. Warstwa ta będzie 

opierała się o język C++ jako najbardziej sprawdzony od wielu lat i jeden z 

najpopularniejszych języków programowania wśród programistów. Dodatkowo 

będzie wspierana poprzez Javascript jak drugi główny język programowania 

odpowiedzialny m.in. za front platformy, API czy różne skomplikowane, 

interaktywne elementy. np. animacje dwupłaszczyznowe, trzypłaszczyznowe, 

mapy, czy konkretne zdarzenia i prezentowanie treści dopasowanych do 

wybranego użytkownika. Z pewnością na tym też etapie warstwa 2D zostanie 

wsparta w mniejszym stopniu językiem HTML, CSS oraz językiem „Go" od 

Google, który odnotowuje w ostatnich czasach znaczący wzrost popularności. 

Ciekawostką jest to, że Go wywodzi się z tej samej rodziny języków co C, C++ 

czy Java, co oznacza, że składnia jest na tyle podobna, że programiści znający 

te języki są w stanie go opanować szybko i bez większego wysiłku. Go posiada 

wiele zautomatyzowanych rozwiązań, które w innych językach muszą zostać 

zaprogramowane ręcznie przez twórcę. W przypadku mikro usług, 

wszechobecnych w dzisiejszym internecie, wąskim gardłem nie jest moc 

obliczeniowa, a przepustowość i komunikacja między komponentami. W 

przypadku Go zarządzanie komunikacją wbudowane jest w sam język, co 

powoduje, że projekt znacznie łatwiej jest skalować.  Wbudowane wsparcie 

przetwarzania współbieżnego jest jednym z głównych argumentów 

przemawiających za wyborem tego języka (poza C++). Sprawdza się to 

głównie w obszarze backend, np. przy przetwarzaniu dużej liczby zapytań 

przychodzących z GUI w celu dalszej konfiguracji. Ważnym elementem jest też 

typowanie statyczne (sprawdzające się lepiej niż dynamiczne w Python), które 

w przypadku projektów zawierających tysiące linii kodu, ma duże znaczenie dla 

czytelności i dalszego utrzymania projektu. 

Na tym etapie Architektura 2D będzie umożliwiała integrację z portfelem 

użytkownika. To dzięki niej użytkownik będzie mógł wejść w posiadanie 
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wybranej przestrzeni, poprzez zaznaczenie jej na siatce kartograficznej globu i 

zakup za pomocą tokena Etheros stworzonego w standardzie ERC-20. 

Obsługiwane są portfele wszystkich typów (obsługujące Blockchain Ethereum) 

działających w integracji z przeglądarką użytkownika, czyli głównie 

przeglądarkowe, ale też desktopowe, mobilne, sprzętowe - jednak zalecanymi 

są portfele przeglądarkowe ze względu na dostępność i cenę. Sprawdzonym i 

najbardziej popularnym, a jednocześnie darmowym jest Metamask. Zespół 

programistów, udoskonalający swoje umiejętności od lat, zapewnia 

funkcjonalność i obsługę zdecentralizowanych aplikacji działających na 

Blockchainie Ethereum, bez potrzeby uruchamiania pełnego węzła.  

 

6.2 Architektura 3D 

 

Przestrzeń do eksploracji w świecie Etheros musi opierać się o sprawdzone i 

rozwijane od lat technologie. Kluczowym są tutaj języki programowania i silnik 

gry komputerowej dzięki, któremu możliwe będzie opracowanie wersji na różne 

platformy. Dominującym językiem  programowania w tym przypadku będzie 

Java. Dużym plusem Javy jest fakt, że cały czas się rozwija, mimo że jest 

dostępna już od ponad 25 lat. W pierwszym etapie użytkownicy będą mieli 

dostęp do świata Etheros poprzez przeglądarkę i aplikację mobilną (opartą o 

silnik Unity) w kolejnym etapie dzięki wykorzystaniu „Unreal Engine” możliwe 

będzie stworzenie dedykowanej wersji w formie gry pod systemem Windows. 

Dzięki zaimplementowaniu przez twórców Unreal Engine mechanizmu 

wspomagającego wieloplatformowość możliwe będzie rozszerzenie dostępności 

świata Etheros na kolejne platformy takie jak: Linux, macOS, PlayStation, Xbox 

czy iOS. Bardzo ważnym elementem w tym wszystkim jest uruchomienie 

Virtual Reality (VR) dzięki, któremu użytkownicy za pomocą gogli,  jeszcze 

wyraźniej doświadczą świata Etheros i w pełni będą mogli rozwijać się i 

korzystać z budowanej przez siebie wartości. Aspekt pokazania świata Etheros 

jest niezwykle ważny w kontekście przekazu i odbioru zarówno dla 

użytkowników, jak i inwestorów. Kluczowy i najważniejszy etap architektury 

3D umożliwi podejmowanie podstawowych aktywności w pełnym świecie 

wirtualnym takich jak wydobywanie zasobów, projektowanie przestrzeni, 

budowanie różnego rodzaju obiektów, odkrywanie nowych miejsc, badanie 

znalezionych przedmiotów, pozyskiwanie i sprzedawanie wszystkiego, co ma 

wartość i dostarcza określone korzyści właścicielowi danej przestrzeni, 

kupowanie lub wynajmowanie potrzebnych elementów czy narzędzi, 

wytwarzanie określonych dóbr, reklamowanie na swojej własności firm, 

korporacji i innych podmiotów, licencjonowanie dostępu do określonych 

zasobów lub usług na danym obszarze, kolekcjonowanie np. obrazów czy 

innych oryginalnych dóbr niepowtarzalnych, wynajmowanie, dzierżawienie, 

organizowanie spotkań niedostępnych nigdzie indziej i wiele innych.  
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7.0  EKONOMIA 
 

Ekonomia świata Etheros odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tego, jak 

będzie on funkcjonował i jakie korzyści dostarczał swoim użytkownikom. Nie 

bez znaczenia jest fakt, że samo posiadanie przestrzeni w perspektywie czasu 

daje wymierne korzyści pod kątem zabezpieczania swojej wartości. Możliwość 

czerpania dodatkowych profitów z aktywności w tym świecie jest kolejnym 

atutem przemawiającym za aktywnym uczestnictwem i budowaniem swojej 

pozycji. Jednak, żeby zrozumieć ten fenomen należałoby w tym momencie 

skupić się na istocie ekonomii, czym ona jest właściwie? Ekonomia jest nauką 

zajmującą się przede wszystkim badaniem działalności gospodarczej ludzi. 

Bada, jak gospodarują, czyli jakich dokonują wyborów, aby uzyskać najwięcej 

oczekiwanych zysków z tego, co posiadają i z ograniczonych zasobów. 

Analizuje również kryteria i zasady, dzięki, którym przynoszą te efekty. 

Postrzegając ekonomię w tradycyjny sposób (tak jak rozumiemy ją w świecie 

rzeczywistym) możemy podzielić ją  na dwie kategorie: 

 

Mikroekonomię - w której użytkownicy koncentrują się na decyzjach 

podejmowanych indywidualnie przez nich samym i poszczególne podmioty 

gospodarujące z nimi. Przedmiotem zainteresowań mikroekonomii w tym 

świecie są: wybory ekonomiczne osób i podmiotów gospodarczych, 

funkcjonowanie np. ich kooperacji i stosunków oraz analizowanie relacji cen do 

swoich odbiorców i skali, w jakiej działają.  

 

Makroekonomię, która koncentruje się na funkcjonowaniu gospodarki jako 

całości. W odróżnieniu od mikroekonomii zajmuje się wielkościami zbiorczymi, 

które nie dotyczą pojedynczego użytkownika lecz całej gospodarki, na którą 

składają się wszyscy właściciele przestrzeni wraz z kooperującymi z nimi 

podmiotami. Makroekonomia łączy to wszystko w jedną całość, ale również 

dostarcza narzędzi, dzięki którym możliwy jest rozwój całego świata Etheros. 

 

Na ekonomię w wirtualnym świecie składa się wiele czynników, dzięki którym 

możliwa jest realizacja pomysłów i rozwój. Przede wszystkim to potrzeby, 

które trzeba zaspokoić i które mogą dostarczyć właściciele przestrzeni lub 

podmioty współpracujące z nimi. Właśnie dzięki potrzebom podmioty świata 

Etheros, wykazują chęć posiadania czegoś. Środkami zaspokojenia tych 

potrzeb są głównie dobra i usługi, za które odpowiadają inni użytkownicy. W 

dużej mierze dobra ekonomiczne (gospodarcze) pełnią tu rolę zarobkową. To 

one mogą zostać dostarczone innym podmiotom w celu zaspokojenia ich 

potrzeb, dając jednocześnie wytwórcom korzyść finansową. Dobra 

ekonomiczne należy rozpatrywać jako: konsumpcyjne i produkcyjne, a ze 

względu na związek, jaki zachodzi między nimi, podzielić na: substytucyjne i 

komplementarne.   
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7.1 Dobra Substytucyjne 

 

zaspokajają samą potrzebę np. potrzeba promocji dla komercyjnego podmiotu 

może być zaspokojona banerem na własności użytkownika lub 

inną formą reklamy spełniającą tę funkcję. Oznacza to, że zakup jednego dobra 

wyklucza konieczność zakupu innego dobra, które może zaspokoić tę samą 

potrzebę.  

 

7.2 Dobra Komplementarne 

 

to takie, które uzupełniają zaspokojenie jednej konkretnej potrzeby. Oznacza 

to, że zakup jednego dobra powoduje powstanie potrzeby zakupu dobra 

uzupełniającego. Przykładem dóbr komplementarnych w ekonomii świata 

Etheros może być dzierżawa przestrzeni właściciela przez jakiś podmiot w celu 

umiejscowienia na niej obiektów czy oferty komercyjnej. 

 

Większość dóbr wytwarzanych  i wymienianych na rynku to dobra prywatne, 

czyli takie, których posiadanie jest związane z przeniesieniem praw własności 

w momencie zapłacenia za nie sprzedawcy. Takie dobro wykorzystywane przez 

dany podmiot jest niedostępne dla innych.  

 

Są też dobra, z których użytkowania nie można wyłączyć nikogo. To właśnie 

dobra publiczne, które są dostępne dla wszystkich użytkowników i podmiotów. 

Użytkowanie tego dobra przez użytkownika lub podmiot nie zmniejsza 

możliwości używania go przez innych. Typowym przykładem dóbr publicznych 

w ekonomii Etheros są np. drogi, mosty, morza, oceany i inne.  

 

Kolejnym ważnym elementem ekonomii są zasoby np. zasoby ekonomiczne 

wytwórcze. W procesie wytwarzania dóbr bądź świadczenia usług niezbędne są 

zasoby ekonomiczne, czyli najważniejsze np. zasoby naturalne takie jak 

surowce mineralne, roślinne, woda, bogactwo rzek, jezior i inne. Poza nimi są 

też zasoby kapitałowe np. kapitał rzeczowy tj. budynki, maszyny, urządzenia, 

obiekty, ale też surowce, materiały itp. Wszystkie te zasoby ekonomiczne mają 

cechę rzadkości. A potrzeby ludzkie są nieograniczone, stąd też użytkownicy 

zmuszeni są dokonywać wyborów ekonomicznych. Wybór polega na wskazaniu 

jednej spośród alternatywnych możliwości. Tym wyborom towarzyszą zatem 

dwa czynniki: korzyść i alternatywna strata. Po ich przeanalizowaniu 

użytkownik wybiera najlepszą ofertę dla korzystania z rzadkich zasobów lub 

towarów. Pominięte opcje, czyli te, które wydawały nam się warte rozważenia, 

ale ostatecznie ich nie wybraliśmy (podejmując jedyny możliwy i według nas 

słuszny wybór) stają się tzw. alternatywną stratą dokonanego wyboru. 

Obejmują one wszystkie możliwości, zalety i korzyści, których nie poznaliśmy, 

bo wybraliśmy inny wariant. Alternatywną stratą naszego wyboru i zakupu 
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droższej przestrzeni jest wybór i zakup tańszej (od innego właściciela). Tym 

samym zrezygnowaliśmy z droższej, dokonując wyboru zakupu tańszej 

przestrzeni. Jednocześnie może to oznaczać ukrytą korzyść, jeśli okaże się, że 

dana przestrzeń jest bogata w zasoby, a w perspektywie czasu jest bardziej 

pożądana przez inne podmioty, chociażby ze względu na lokalizację, a stratą 

może być to, że cena droższej przestrzeni wielokrotnie wzrośnie.  

 

7.3 Procesy Gospodarowania 

 

Na koniec warto omówić proces gospodarowania, który składa się z 4 faz:  

 

Pierwszym jest produkcja, czyli świadoma i celowa działalność użytkownika 

skierowana na przedmioty pracy. W procesie produkcji człowiek posługuje się 

środkami pracy, w wyniku czego powstają dobra i usługi, które służą 

zaspokojeniu potrzeb innych podmiotów świata wirtualnego. Produkcja ta ma 

charakter nie jednorazowy, lecz ma charakter ciągły, systematyczny, 

zorganizowany. W procesie produkcji mówimy także o użyciu czynników 

wytwórczych (pracy, ziemi, kapitału). Coraz częściej obok wyżej wymienionych 

3 czynników wytwórczych wymienia się także przedsiębiorczość, wiedzę, 

technologię.   

 

Drugim jest podział, czyli rozdysponowanie różnego rodzaju dóbr pomiędzy 

wytwórcami a odbiorcami. Proces ten umożliwia dostarczenie potrzebnych 

towarów i usług bezpośrednio do klientów.  

 

Trzecim wymiana (handel), czyli proces w którym dokonuje się wymiany 

towarowo-pieniężnej. Główny udział w tym procesie przeprowadzany jest przez 

pośredników, których celem jest uzyskanie zysku. Rozpatrując handel jako 

funkcję, można powiązać handel z działalnością gospodarczą, która polega na 

zakupie i sprzedaży towarów. Istnieje też handel w ujęciu instytucjonalnym. W 

zakres tego pojęcia można zaliczyć wszystkie przedsiębiorstwa handlowe, 

których głównym obszarem działania jest zakup towarów w celu ich 

odsprzedaży. 

 

Czwartym konsumpcja (jako akt zaspokojenia potrzeb ludzkich tj. 

użytkowników świata).  

 

W każdej gospodarce pojawia się pytanie o alokację rzadkich zasobów, o ich 

konkurencyjne wykorzystanie. Stąd w ekonomii świata Etheros jednym z 

ważniejszych zadań dla użytkownika jest odpowiedzieć sobie na pytania: co 

produkować, jak produkować, kiedy produkować, komu i za ile sprzedawać? 

Znalezienie właściwych odpowiedzi na te pytania umożliwi stały zarobek poza 

korzyściami płynącymi z posiadania swojej własności.  

 ETHEROS: a decentralised world operating as a Store of Value
_________________________________________________________________________________



  

  

 
28 

7.4 Sposoby Płatności 

 

Jak zostało wspomniane wyżej zakup przestrzeni możliwy jest za pomocą 

natywnego tokenu Etheros. Sprzedane tokeny mogą zostać odkupione i 

wykorzystane powtórnie przez najemców i podmioty zainteresowane 

współpracą z właścicielami przestrzeni. Tokeny Etheros mają służyć ekonomii 

świata Etheros w celu wymiany i handlu pomiędzy użytkownikami. Są 

przenoszone do puli, za pomocą której możliwe jest nabywanie dóbr i usług w 

świecie Etheros. Tym sposobem mogą one wrócić do właściciela po 

zaoferowaniu przez niego określonych dóbr i usług. Właściciel, który nabył 

prawa własności do przestrzeni, może ją wykorzystać lub odsprzedać - 

dopuszczalnym formami zapłaty na tym etapie są Etheros, Bitcoin, Ethereum. 

W przypadku wybrania tokenu Etheros jako formy zapłaty użytkownik nie 

ponosi żadnej prowizji za sprzedaż. W przypadku dwóch pozostałych form 

doliczana jest niewielka prowizja. 

 

 

 

8.0  PODSUMOWANIE 
 

Etheros to zdecentralizowany świat w formie platformy dostarczającej aplikację 

społecznościową opartą o Blockchain Ethereum z elementami gry w wirtualnej 

rzeczywistości (VR). To świat, który w swoim założeniu ma budować wartość 

osób i podmiotów, generować zysk dla twórców treści, a działając jako 

magazyn wartości ma zabezpieczać z czasem wypracowaną wartość. Dzięki 

natywnemu tokenowi Etheros (ETS) możliwy będzie handel i wymiana, a 

obsługa dwóch pozostałych krytpowalut takich jak BTC, ETH przy transakcjach, 

dodatkowo zwiększy atrakcyjność i dostępność dla właścicieli, użytkowników i 

podmiotów chcących brać udział w takim przedsięwzięciu. Decentralizacja 

głównych elementów platformy, zabezpieczenie wartości poprzez sieć 

Blockchain, liczne zachęty ekonomiczne w celu budowania świata Etheros, 

dostępność na wiele platform sprzętowych z całą pewnością przyniosą wielu 

osobom i podmiotom długofalowe korzyści niedostępne wcześniej w tak 

zaawansowanej formie. Niewątpliwym atutem jest też sama rozrywka w formie 

gry w zdecentralizowanym świecie i element zrównoważonej rywalizacji 

pomiędzy użytkownikami podejmującymi swoje pierwsze, ważne decyzje 

inwestycyjne. 
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