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GENEZa i EwOlucja wYwiadu GOspOdarcZEGO. 
Część pierwsza

AdriAnA Moryś

wprowadzenie

Wśród teoretyków wywiadu gospodarczego funkcjonuje żartobliwe przekonanie, że 
jego tradycja wiekiem sięga czasów co najmniej dawnych. Nawet jeśli pierwsza trans-
akcja w dziejach ludzkości została poprzedzona jakąś formą rozpoznania wywiadow-
czego, w zestawieniu ze współcześnie funkcjonującymi trendami i możliwościami, jakie 
dają najnowsze zdobycze techniki, trudno byłoby ją nazwać profesjonalnym wywiadem 
gospodarczym. 

Wywiad gospodarczy pojmowany jako legalny i etyczny proces pozyskiwania, analizy 
i rozpowszechniania przetworzonych informacji mających znaczenie strategiczne, jest 
domeną i dzieckiem obecnych czasów. Narodził się w społeczeństwie informacyjnym, 
korzystał z prężnie działającego rynku informacji i wraz z postępem technologicznym 
stopniowo rozwijał wachlarz swoich usług i możliwości. 

W kolejnych częściach artykułu opisane zostaną warunki i czynniki, które wpłynęły 
na rozwój wywiadu gospodarczego i umożliwiły jego adaptację w środowisku pozapań-
stwowym. Wskazane zostaną różnice między wywiadem gospodarczym państwowym, 
a wywiadem gospodarczym przedsiębiorstw. Omówione zostaną kwestie związane 
z rozwojem i stanem wywiadu gospodarczego w Polsce oraz rolą informacji we współ-
czesnym świecie.

informacja 

Tak jak dawniej uprawiana ziemia a następnie przetwarzane surowce były głównym 
źródłem bogactwa, to w czasach współczesnych przetwarzanie informacji jest źródłem 
największych dochodów[1]. Japoński socjolog Yoneji Masuda zwykł twierdzić, że cywi-
lizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, 
symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (...) 
opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elemen-
tach i potędze ludzkiego rozumu[2]. W czołówce najbogatszych ludzi świata nie bez 
powodu od lat widnieje nazwisko założyciela Microsoftu – firmy, która tworzy oprogra-
mowanie, a przy tym operuje czystą informacją.
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społeczeństwo informacyjne

W 1963 r. socjolog i publicysta japońskiego dziennika Hoso Asahi, Tadao Umesao, 
napisał tekst na temat ewolucyjnej teorii społeczeństwa opartego na przemysłach in-
formacyjnych[3]. W wizjonerskim artykule Umesao po raz pierwszy pojawił się termin 
„społeczeństwo informacyjne” (jap. Jōhōka Shakai), który następnie został rozwinięty 
przez uczonych japońskich i amerykańskich, by ostatecznie trafić do Europy[4]. 

Pojęcie to w Europie wprowadzili francuscy socjologowie Alain Minc i Simon Nora, 
stosując je w 1978 r. w raporcie przedłożonym prezydentowi Francji[5]. Następnie hasło 
to rozpowszechnił Martin Bangemann, komisarz UE do spraw rozwoju telekomunikacji 
i technologii informacyjnych, publikując w 1994 r. tzw. Raport Bangemanna mówiący 
o potrzebie odpowiedzi Unii Europejskiej na wyzwania społeczeństwa informacyjne-
go[6]. 

Z czasem zjawisku społeczeństwa informacyjnego zaczęto przyglądać się coraz 
częściej. Zauważone przez uczonych szybko doczekało się wielu definicji. Dla potrzeb 
niniejszego opracowania wybrano definicję, która być może nie jest najdoskonalsza, ale 
wskazuje na praktyczne aspekty tegoż pojęcia, adekwatne do dalszych rozważań.

Według Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Łączności społeczeństwo infor-
macyjne to nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu 
rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu 
są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, 
a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, 
przekazywania i użytkowania informacji[7]. 

rynek i dostępność informacji 

Początkowo informacja była tworzona dla państwa i miała pozostać jego ściśle strze-
żoną tajemnicą[8]. Wiedza państwowa nie była przeznaczona dla wszystkich, zgłębiali 
ją nieliczni i tylko w wyznaczonym fragmencie. Dzięki temu, państwo mogło czuć się 
silne, ponieważ posiadanie zastrzeżonych informacji przyczyniało się do wzmacniania 
jego znaczenia na świecie. Nie było miejsca dla realizacji celów innych niż państwowe, 
ale przede wszystkim nie było rynku informacji, gdyż wszelkie możliwe były zastrzeżo-
ne[9]. Tak przedstawiała się sytuacja w okresie przeddemokracyjnym – obecnie infor-
macja ma bardziej powszechny charakter.

Wprowadzenie demokracji, zmiana systemu gospodarczego na rynkowy, rozwój wol-
nych mediów oraz starania i dążenie poszczególnych państw do osiągnięcia statusu spo-
łeczeństwa informacyjnego sprawiły, że informacja stała się dobrem publicznym, ogól-
nodostępnym. Wytworzył się swoisty rynek informacji, pod pojęciem którego rozumie się 
rynek wolnych informacji (np. medialny), jak również rynek obrotu informacjami (rozu-
miany jako możliwość sprzedawania informacji przez jednostki profesjonalnie zajmujące 
się ich gromadzeniem, jak również kupowania ich przez najróżniejsze podmioty).

Dużą rolę (jeśli nie największą) w powyższej transformacji odegrał rozwój techno-
logiczny, jaki dokonał się na przełomie ostatnich lat. Komputeryzacja pracy okazała się 
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być procesem, który nie tylko usprawnił metody tworzenia, przesyłania i udostępniania 
informacji, ale przede wszystkim poszerzył granice jej wykorzystania. Nastąpiło upo-
wszechnienie i udogodnienie dostępu do sieci transmisji i źródeł informacji, przy jedno-
czesnym, znaczącym obniżeniu kosztów tego dostępu. (…) Jednocześnie nowoczesne 
sieci telekomunikacyjne umożliwiły na tyle szybką i sprawną wymianę informacji, że od-
ległość geograficzna przestała dla działań niematerialnych odgrywać istotną rolę[10]. 

informacja w walce konkurencyjnej 

Możliwość przesyłania informacji w skali kraju, kontynentu, czy całego globu, po-
zwoliła na przełamanie barier geograficznych. Postępująca globalizacja otworzyła dro-
gę dla nieograniczonego przepływu kapitału, tworząc tym samym doskonałe warun-
ki dla rozwoju międzynarodowych korporacji. Niestety, zwiększyło to również ryzyko 
zaistnienia walki konkurencyjnej między przedsiębiorstwami pochodzącymi z różnych, 
nawet odległych krajów świata[11]. 

Funkcjonowanie kilku firm w tej samej branży zwykle wywołuje konflikty interesów 
i może prowokować zachowania charakterystyczne dla rywalizacji. W wyścigu konku-
rencyjnym na czoło wysuwają się firmy inteligentne, zdolne do nowatorskich, szybkich 
przystosowań. Maleje liczba przedsiębiorstw, o których wartości decydują zasoby ma-
terialne i kapitał, a coraz więcej jest tych, które sukces rynkowy i giełdowy zawdzięczają 
bezcennemu, aczkolwiek niewidzialnemu zasobowi – informacji i wiedzy[12], a także 
odpowiednim umiejętnościom.

Jak stwierdzają Nina Siemieniuk i Bożena Ignatowska, informacje są zasadniczym 
elementem i podstawą organizacji i zarządzania, jak też ochrony mienia znajdującego 
się w dyspozycji danej instytucji. Stanowią element integrujący, nie tylko funkcje kierow-
nicze, ale wszystkie pozostałe, które spełnia dana instytucja. Informacje są podstawą 
trafnych decyzji kierowniczych, pozwalają wyeliminować lub zmniejszyć zakres ryzyka 
co do spodziewanych rezultatów podjętej decyzji. Jeżeli nie możemy uzyskać właści-
wych informacji, to nasze decyzje będą podejmowane opierając się na przypuszcze-
niach, odczuciach lub zgadywaniu[13].

Wartość informacji w przedsiębiorstwie jest wprost nieoceniona. Odpowiednio 
opracowane kształtują przyszłość przedsiębiorstwa, stopień jego aktywności i złożo-
ność warunków działania. Wiążą i wpływają na wszystkie składniki organizacji znaj-
dujące się w obrębie funkcjonującej sieci informacyjnej (ludzie, produkty, pieniądze), 
stając się, oprócz materii i energii, trzecim składnikiem otaczającej rzeczywistości[14]. 
A co najważniejsze, dostarczają materiał, który jest niezbędny w procesie zarządzania, 
planowania i podejmowania decyzji.

informacja wywiadowcza 

W części poświęconej zagadnieniom rynku informacji wspominano, że jedną z jego 
charakterystycznych cech jest masowość informacji oraz znaczne przyspieszenie pro-
cesu jej powstawania. Wydawać by się mogło, że duża ilość informacji jest dobrodziej-
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stwem, jednak nic bardziej mylnego. Nadmiar niejednokrotnie prowadzi do powstania 
zjawiska tzw. szumu informacyjnego[15], przez co dotarcie do danych prawdziwych 
i istotnych staje się nie lada wyzwaniem. Doskonale zdają sobie z tego sprawę kadry 
odpowiedzialne za formułowanie strategii i zarządzające przedsiębiorstwami. 

Trwa wyścig o skrócenie czasu od pozyskania odpowiednich danych do reakcji na nie. 
W zaistniałych okolicznościach rodzi się potrzeba, aby z powodzi informacji ważnych, 
mniej ważnych i bezużytecznych wyłowić tylko te najistotniejsze. W tym celu przedsię-
biorcy sięgają po różne metody, narzędzia i aplikacje[16], które wspomagają nie tylko 
proces podejmowania bieżących decyzji, ale niejednokrotnie także proces planowania 
długoterminowych strategii rozwoju firmy. Jedną z nich jest wywiad gospodarczy.

Marek Ciecierski, za amerykańskimi znawcami przedmiotu, twierdzi, że w morzu 
informacji napływających codziennie do przedsiębiorstwa wyróżnić można trzy rodzaje 
informacji:

- informacja „surowa” – liczby lub fakty podawane bez kontekstu, istniejące w swo-
istej próżni; nie poddane analizie dane, z których można opracować informacje;

- informacja – liczby lub fakty podane w pewnym kontekście; przeanalizowane dane, 
zawierające pewne wiadomości;

- informacja wywiadowcza (ang. intelligence, int., intel.) – przeanalizowana infor-
macja sugerująca podjęcie działania, strategii, decyzji (wiedza).[17]

Dane i wiadomości to informacje ogólnodostępne, dochodzą do przedsiębiorstwa 
lub są przez nie odbierane z najróżniejszych źródeł (tj. media, instytucje, otoczenie). 
Mają postać pewnych, kompletnych i jasnych faktów (np. statystyki rynkowe, spra-
wozdania finansowe, wycinki gazetowe). Dostarczycielem takich informacji może być 
praktycznie każdy, nie wyłączając bibliotek czy centrów informacyjnych. Wiadomości te 
przede wszystkim dostarczają informacji o aktualnym lub przeszłym stanie rzeczy. 

Inaczej sprawy mają się z informacją wywiadowczą. Dostarczycielem takiej infor-
macji może być specjalnie wydzielony zespół dobrze wyszkolonych pracowników, wy-
wiadowców, funkcjonujący w strukturach przedsiębiorstwa lub wynajęta w tym celu 
jednostka prywatna (np. wywiadownia gospodarcza). Informacja wywiadowcza jest 
niepewna i ryzykowna, jednak dzięki ukierunkowanej analizie daje większe perspektywy 
rozwoju. Może być przedstawiona w postaci wykresów, statystyk czy raportów, które 
w sposób najprostszy, a jednocześnie względnie precyzyjny, wskazują lub mogą wskazy-
wać rozwiązanie zajmującego nas problemu, dzięki czemu możliwe jest podjęcie trafnej 
decyzji. Jest to informacja wysokiego szczebla, przetworzona, przeznaczona do wyko-
rzystania[18], w przedsiębiorstwie nieoceniona.

wywiad 

Od niepamiętnych czasów człowiek podglądał bliźniego, aby uzyskać w ten sposób 
pewne korzyści. Robili to zwykli ludzie, rolnicy, kupcy, a także królowie, wodzowie i inni 
przywódcy – czy to dla zaspokojenia własnej ciekawości, czy też osiągnięcia rozmaitych 
korzyści – by zdobyć władzę, kraj lub podbić inny naród[19]. 

Jak wykazuje historia, nie było plemienia czy wspólnoty społecznej, które nie posłu-
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giwałyby się wywiadem. Już w czasach biblijnych Mojżesz wyprawiał zwiadowców do 
ziemi kanaanejskiej, by ci rozpoznali mocne i słabe strony jej mieszkańców[20]. Wiele 
potęg starożytnego świata, tj. Grecja, Rzym, Persja czy Chiny, również pozostawiło po 
sobie liczne ślady wykorzystywania wywiadu[21]. 

powstanie wywiadu państwowego

Początkowo wywiad (rozumiany jako gromadzenie i opracowanie informacji na 
określony temat) był głównie (w odniesieniu do dzisiejszej terminologii) wywiadem 
państwowym, o wymiarze wojskowym. Miał na celu zdobycie i utrzymanie terytoriów 
przy pomocy sił militarnych, i jako tak prowadzona działalność nie posiadał żadnych 
uregulowań formalnych. 

W VI wieku p.n.e. chiński filozof i strateg, Sun Zi[22] jako pierwszy w historii doko-
nał podziału na strategię i taktykę prowadzenia wojny. Jego opracowanie, Sztuka woj-
ny (chiń. Sūnzĭ Bīngf)[23], wprowadziło ideę wywiadu na wyższy poziom, dając mu 
swoiste zaplecze teoretyczne. Dowódcy przeszli od etapu gromadzenia wszelkich infor-
macji do etapu pozyskiwania informacji strategicznych, wywiadowczych, wierząc, że: 
Zwyciężają ci, którzy z wyprzedzeniem przeprowadzają w swojej kwaterze kalkulacje, 
uwzględniając jak największą liczbę czynników. Pobieżne kalkulacje oznaczają porażkę. 
A co dopiero ich brak![24]

Współcześnie opracowanie Sun Zi traktowane jest jak podręcznik do prakseologii, 
a zawarte w nim eseje dają podstawy do rozwoju nie tylko wywiadu wojskowego. Rein-
terpretuje się je w odniesieniu do innych dziedzin, które wymagają stosowania strategii. 
Przeglądając półki w księgarni natrafimy na tytuły tj.: Sztuka wojny – Sztuka zarządza-
nia; Sztuka wojny – Sztuka planowania kariery; Sztuka wojny – Sztuka sprzedaży; czy 
Sztuka wojenna: chiński traktat o skutecznej taktyce i strategii w walce zbrojnej oraz 
w życiu i interesach.

Można zatem przyjąć, że pierwsze świadome użycie wywiadu nastąpiło przed wie-
kami na Dalekim Wschodzie. Natomiast, jak podaje Oxford English Dictionary (OED), 
do pierwszego wykorzystania informacji wywiadowczej na terenie Europy doszło w 1450 
r. W XVI w. wywiad został zdefiniowany jako typowo wojskowy, „techniczny” termin. 
A pod koniec wieku XVIII w Anglii zaczęto zakładać specjalne instytucje, zajmujące się 
działalnością wywiadowczą[25]. 

Obecnie wywiad nadal odgrywa ważną rolę w każdym państwie, nadal pełni funkcje 
obronne, jednak zmieniła się nieco jego forma. Niegdyś rozwój państwowy wiązał się 
z podbojami kolejnych lądów, teraz warunkiem rozwoju jest podejmowanie właściwych 
decyzji wewnątrz- i pozapaństwowych w oparciu o profesjonalnie przygotowane infor-
macje wywiadowcze, które stanowią podstawę polityki i przyszłych zamierzeń każdego 
rządu. Wraz z biegiem lat i postępem cywilizacji, wywiad przybrał formę dobrze zorga-
nizowanego organizmu – instytucji. 

Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego.
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pojęcie i definicja wywiadu 

W najprostszych słowach, wywiad można określić jako zbieranie i analizowanie 
informacji na określony temat i użytek. Może on przebiegać pod postacią rozmowy 
(dziennikarstwo), diagnozy (psychologia) bądź anamnezy (medycyna), albo funkcjo-
nować jako metoda badawcza (socjologia). 

Popularne filmy z Jamesem Bondem lub Jasonem Bournem sprawiły, że wywiad, 
wyrażenie (pomijając ujęcie medialne) na co dzień użytkowane dość rzadko, bardzo 
często kojarzy się z działalnością szpiegowską prowadzoną przez najróżniejsze agencje 
wywiadowcze będące na usługach danych państw. Mając na uwadze historyczne ko-
rzenie wywiadu, jest w tym ziarno prawdy, z tym wyjątkiem, że działania wywiadowcze 
należy kojarzyć bardziej z analitykiem siedzącym za biurkiem, aniżeli „przygodową” 
działalnością tajnych agentów.

W ogólnym pojęciu przez „wywiad” rozumie się jedną z podstawowych metod zbie-
rania informacji, jak i badania opinii publicznej polegającą na przeprowadzaniu od-
powiednio ukierunkowanych rozmów[26] lub badań naukowych. Czyli wywiad jest tu 
postrzegany jako metoda gromadzenia pewnych danych, a aspekt dalszego ich opraco-
wywania wydaje się czymś oczywistym i logicznym. 

Rozpatrując to pojęcie w kategorii służb wywiadowczych wywiadem nazwiemy spe-
cjalny, zazwyczaj państwowy organ, którego zadaniem jest nielegalne zdobywanie nie-
dostępnych informacji o politycznych, wojskowych i innych działaniach kraju będącego 
przedmiotem zainteresowania[27]. Czyli będzie to instytucja państwowa mająca na 
celu zdobywanie tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych 
państw[28]. 

Idąc dalej tym tropem, w działaniach rządowych i wojskowych, wywiadem będzie 
oszacowana informacja dotycząca siły, działalności i prawdopodobnych kierunków dzia-
łania międzynarodowych podmiotów, zwykle, aczkolwiek nie zawsze, wrogów lub prze-
ciwników. Termin odnosi się również do gromadzenia, analizy i dystrybucji owej informa-
cji oraz tajnych interwencji w polityczne lub ekonomiczne wydarzenia innych krajów[29].

Leszek Korzeniowski zwraca szczególną uwagę na aspekt przetwarzania zgroma-
dzonych danych i mianem wywiadu określa ogół zbieranych informacji, podlegających 
następnie systematyzacji i analizie oraz całość sformułowanych na ich podstawie usta-
leń i wniosków, które służą zaspokojeniu znanych lub przypuszczalnych potrzeb ich 
nabywców[30]. 

W publikacjach amerykańskich[31] z zakresu wywiadu gospodarczego, autorzy bar-
dzo często używają terminu intelligence w kontekście wiedzy, procesu, bądź umiejętno-
ści. Natomiast samo słowo intelligence można tłumaczyć i interpretować jako:

- instytucję – organ (najczęściej) państwowy zajmujący się pozyskiwaniem (często 
nielegalnymi drogami) informacji dotyczących innych państw;

- wywiad – analityczny proces, w wyniku którego następuje przekształcenie zgroma-
dzonych wcześniej informacji w praktyczną wiedzę;

- (ważną) informację – wiedzę, finalny produkt procesu wywiadowczego, profesjo-
nalnie przetworzone informacje[32];

Adriana Moryś



7

iN
FO

T
EZ

Y
 i

N
FO

T
EZ

Y
 i

N
FO

T
EZ

Y 
- inteligencję – umiejętność uczenia się firmy, zdolność rozwiązywania problemów, 

nabywania wiedzy i odpowiedniego jej wykorzystania.
Wywiad może mieć charakter jawny bądź tajny, przy czym aspekt tajności jest dome-

ną wywiadu rozumianego jako instytucja, czyli uprawianego przez państwo. Natomiast 
wywiad rozumiany jako proces, produkt i umiejętność, jest przedsięwzięciem całkowicie 
jawnym i legalnym.

podział wywiadu 

Jeszcze do niedawna działalność wywiadowcza była przede wszystkim domeną pań-
stwa i nie wychodziła poza wytyczone przez państwo granice. Wraz z rozwojem prze-
mysłu, postępującej globalizacji i wzmagającej się konkurencji po ideę wywiadowczą 
zaczęły sięgać przedsiębiorstwa, a samemu zjawisku wywiadu zaczęły przyglądać się 
również środowiska naukowe. 

Wywiad można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: 
- wywiad państwowy – stosowany przez i na zlecenie danego państwa w celach 

obronnych;
- wywiad niepaństwowy – stosowany przez inne podmioty (np. przedsiębiorstwa) 

w celach komercyjnych i w odpowiedzi na ich prywatne potrzeby.
O ile przedmiotem badań wywiadu państwowego jest „cały świat”, to punktem zain-

teresowania wywiadu gospodarczego stosowanego przez przedsiębiorstwa będzie okre-
ślony odcinek rynku i otoczenie, w którym dana firma funkcjonuje. Na usługach państwa 
będą odpowiednio zorganizowane służby wywiadowcze (agenci, analitycy, konsultanci 
itp.), natomiast przedsiębiorstwa będą korzystać z usług odpowiednio przeszkolonych 
specjalistów w dziedzinie gromadzenia informacji (wywiadowcy, infobrokerzy itp.) i in-
nych dostępnych źródeł (specjaliści dziedzinowi, Internet itp.).

Tab. 1. Porównanie wywiadu państwowego z wywiadem gospodarczym [33]
Kryterium Wywiad państwowy Wywiad gospodarczy

Cel Wspiera głowę państwa i rząd Wspiera prezesa i kierownictwo firmy

Podstawa
działania

Polityczna decyzja w sprawie orga-
nizacji i prowadzenia działalności 
(w tym zagranicznej)

Decyzja kierownictwa w sprawie 
organiza-cji i realizacji strategii kon-
kurencyjnej firmy

Organizacja Niezależna profesjonalna struktura, 
której szef podlega bezpośrednio 
prezy-dentowi lub premierowi

Struktura na szczeblu korporacji lub 
poziomie SBU[34], równoważna 
działom  finansów czy marketingu; 
szef podlega kierownictwu firmy lub 
szefowi SBU

Struktura 
wewnętrzna

Oddzielne funkcje gromadzenia 
i analizy informacji

Uzależniona od siły i środków firmy; 
wszystkie funkcje może pełnić jedna 
osoba

Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego.
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Źródła 
informacji

Agenci terenowi, źródła otwarte, 
szeroko rozumiany wywiad elektro-
niczny

Eksperci wewnętrzni, konsultanci, 
źródła publikowane, Internet

Relacje 
z decydentmi

Szef jest członkiem rządu lub Ko-
mi-tetu Bezpieczeństwa; eksperci 
wywiadu są obecni na posiedze-
niach tych organów

Kierownictwo firmy określa kierunki 
działalności i priorytety; szef może 
być członkiem zarządu, ale nie musi

Zakres 
działania

Wywiad polityczny, wojskowy, na-
ukowo, technologiczny, ekonomicz-
ny, gospodarczy

Konkurenci, klienci, dostawcy, agen-
cje gospodarcze, kluczowi gracze 
danego rynku; także otoczenie eko-
nomiczno-społecze, przejęcia, fuzje 
itp.

Zasięg 
działania

Terytoria państw Określony odcinek rynku

Wkład 
w decyzje

Fakty, oceny, lepsze rozumienie 
zjawisk itp.

Podobnie

W małych krajach i krajach totalitarnych istnieje z reguły jeden uniwersalny wywiad 
państwowy. Większe państwa prowadzą działania wywiadowcze na kilku płaszczy-
znach, wykształcając tym samym różne wywiady „specjalistyczne”. W obrębie wywiadu 
państwowego można wyróżnić:

-  wywiad polityczny – zdobywanie informacji politycznych dotyczących obcego kra-
ju, np. ukształtowanie i struktura stronnictw partyjnych, rozkład stanowisk rządowych, 
osoby przywódców politycznych, podatność na propagandę itp.;

-  wywiad wojskowy – zdobywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa militarne-
go danego kraju, np. organizacja, uzbrojenie, liczba i rodzaj wojsk,  struktura sił zbroj-
nych, stan i proces modernizacji, osiągnięcia naukowe w dziedzinie obronności itp.;

-  wywiad naukowo-techniczny – zdobywanie informacji oraz dokumentacji z za-
kresu światowych osiągnięć naukowo-technicznych, np. nowy sprzęt, wynalazki, nowe 
technologie, badania naukowe, badania farmaceutyczne itp.;

-  wywiad ekonomiczny – zdobywanie informacji o potencjale gospodarczym dane-
go państwa, np. zasoby surowców, słabe punkty, możliwość nacisku gospodarczego, 
produkcja, dystrybucja, poziom konsumpcji itp.;

-  wywiad gospodarczy – zdobywanie informacji o krajowych i zagranicznych pod-
miotach gospodarczych, np. dane handlowe i techniczne, sytuacja prawna i finansowa, 
produkcja, sposoby dystrybucji, technologia, struktura, pracownicy itp.[35]

Wywiad gospodarczy stosowany przez przedsiębiorstwa prowadzony jest na mniej-
szą skalę niż wywiad państwowy (w tym wywiad gospodarczy państwowy). Wywiad 
gospodarczy przedsiębiorstw koncentruje się przede wszystkim na otoczeniu (rynek, 
trendy, konkurenci, konsumenci, dostawcy itp.), w którym dana firma funkcjonuje i pro-
wadzi działania wywiadowcze mając na uwadze aktualne potrzeby i cele. 

Przedsiębiorstwo może prowadzić, w zależności od tematyki pozyskiwanych infor-
macji i jej przeznaczenia, wywiad o: klientach, personelu, strategii marketingowej, bada-
niach, sprzedaży, produktach, usługach, promocji, dystrybucji, cenach, Internecie[36]. 

Adriana Moryś
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A ponadto zajmować się wywiadem: naukowo-technicznym (dla rozwoju badań nauko-
wych), technologicznym (rozwój nowoczesnych technologii), konkurencyjnym (podno-
szenie wartości przedsiębiorstwa), strategicznym (planowanie strategii przedsiębior-
stwa), finansowym (kapitał i akcje), handlowym, medialnym itp. 

wywiad biały i czarny 

W części poświęconej informacji wywiadowczej wspomniano, że wywiad może mieć 
charakter jawny bądź tajny. Związane jest to głównie z etapem gromadzenia informacji, 
stąd ze względu na formę pracy wywiadowczej, wywiad dzielimy na:

- wywiad biały (ang. open source intelligence) – penetracja wywiadowcza – zajmuje 
się pozyskiwaniem i analizą informacji całkowicie jawnych, bezpośrednio i ogólnie do-
stępnych, nie objętych jakąkolwiek klauzulą bezpieczeństwa[37];

- wywiad czarny – szpiegostwo (ang. espionage) – zajmuje się pozyskiwaniem in-
formacji tajnych, będących przedmiotem szczególnego zabezpieczenia, chronionych 
prawnie i/lub fizycznie[38].

Do działań wywiadu białego należą m.in.: monitoring prasy, radia lub telewizji, ba-
danie dostępnych sprawozdań finansowych i innych dokumentów, które podmiot ma 
obowiązek okazać; rozmowa z dostawcą, rozmowa z klientem itp. Natomiast w wywia-
dzie czarnym wykorzystuje się wszystkie możliwe środki i metody, przede wszystkim 
niejawne, nielegalne, często noszące znamiona przestępstwa, takie jak: nielegalny pod-
słuch telefoniczny, włamania, śledzenie, szantaż, wymuszanie itp.

Wywiad państwowy może stosować metody zarówno wywiadu białego, jak i czarne-
go. W przypadku wywiadu gospodarczego przedsiębiorstw dopuszczalny jest tylko wy-
wiad biały. Co się tyczy zaś czarnego – tego typu zachowania są niedopuszczalne i będą 
potępiane. W dzisiejszych czasach mamy do dyspozycji ogromne zasoby narzędzi i me-
tod umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie informacji szybciej i dokładniej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Internet, komunikacja satelitarna, systemy elektroniczne, ultra-
nowoczesny sprzęt komputerowy, odpowiednie zasoby ludzkie i umiejętności pozwalają 
na prowadzenie działalności wywiadowczej w sposób całkowicie legalny, bez potrzeby 
uciekania się do nieczystych chwytów. 

wywiad gospodarczy w polsce 

Wywiad gospodarczy w jego zachodnim teoretycznym rozumieniu i praktycznym 
zastosowaniu jeszcze do niedawna nie był w Polsce dziedziną szczególnie popularną. 
Okres PRL zostawił po sobie zapóźnienie cywilizacyjne i gospodarcze, które zaczęto 
nadrabiać dopiero w połowie lat 90. XX w. Wtedy to zaczęły powstawać pierwsze 
wywiadownie gospodarcze, które początkowo trudniły się głównie udzielaniem in-
formacji dotyczących wiarygodności finansowej danych podmiotów. Budowanie od-
rębnych, wewnętrznych komórek wywiadowczych w przedsiębiorstwie nie było zbyt 
powszechne.  

Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego.
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warunki sprzyjające rozwojowi wywiadu gospodarczego 

Rozwój wywiadu gospodarczego w Polsce podyktowany był przede wszystkim roz-
wojem gospodarki. Jeszcze do niedawna, pojęcie to oficjalnie w naszym kraju nie funk-
cjonowało i generalnie było kojarzone wyłącznie z wywiadem gospodarczym państwo-
wym. W okresie PRL państwo z zamiłowaniem uprawiało szpiegostwo gospodarcze, 
którego efekty wykorzystywało dla swoich potrzeb[39]. 

Powodem zerowego wykorzystania możliwości wywiadu gospodarczego przez 
przedsiębiorstwa był prawdopodobnie fakt, że uprawiana wówczas gospodarka miała 
charakter centralnie planowany. Ponieważ nie istniał prawdziwy rynek nie było również 
prawdziwej konkurencji. Konsekwencją tego był również brak prawdziwej konkurencji. 
Sytuacja uległa radykalnej zmianie dopiero w warunkach gospodarki rynkowej. Wówczas 
narodziła się potrzeba wykorzystania narzędzia (wywiadu), które sprosta wyzwaniom 
nowego otoczenia i będzie w stanie zapobiec upadłości podmiotów gospodarczych.

Sławomir Stępień zauważa, że gospodarka rynkowa ma to do siebie, iż jednym z jej 
głównych czynników, które bezpośrednio wpływają na zachowanie przedsiębiorstw jest 
ich stale zmieniające się otoczenie. Może stanowić ono zarówno źródło wielu szans, jak 
i zagrożeń dla rozwoju danej firmy. Dlatego też umiejętne dostosowanie się przedsię-
biorstw do zmieniających się warunków, a także wpływanie na otoczenie, stało się pod-
stawową szansą i receptą na poprawę pozycji konkurencyjnych i wzmocnienie udziałów 
w rynku[40]. 

wywiad gospodarczy w przedsiębiorstwach

Gospodarka rynkowa, obok wielu pozytywnych elementów, przede wszystkim znio-
sła monopol państwa na naukę i praktykę wywiadu gospodarczego. Wykorzystując tę 
okazję prywatne przedsiębiorstwa zaczęły stosować wywiad gospodarczy na własny 
użytek. Początkowo określany był on jako „pozyskiwanie i przetwarzanie informacji”, 
głównie o konkurencie. Unikano terminu wywiad gospodarczy, jako że słowo „wywiad” 
posiadało złe konotacje[41]. 

Mirosław Kwieciński twierdzi, że prowadzone w latach 90. XX w. działania wywia-
dowcze miały charakter nieformalny, skoncentrowane były przede wszystkim na konku-
rencji przedsiębiorstwa i rozproszone pomiędzy różnorodne komórki i działy w struktu-
rach firmy. Najczęściej za realizację takich działań odpowiadały działy sprzedaży, mar-
ketingu, wdrażania nowych produktów czy public relations. Nie było pełnoetatowych 
komórek wywiadu gospodarczego, ani oficjalnych przedstawicieli odpowiedzialnych 
np. za prezentację wyników procesu wywiadowczego przed władzami przedsiębiorstwa. 
Procesy wywiadowcze prowadzono bazując na koncepcji: obserwować wszystko to, co 
rodzi zagrożenia, a z czym dotychczas wiązano przyszłość przedsiębiorstwa[42]. Po-
tencjał ludzki, jak i techniczny, nie był w pełni wykorzystany. 

Teoretycznie można przyjąć, że stan polskiego wywiadu w latach 90. XX w. od-
powiadał pierwszej fazie rozwoju wywiadu gospodarczego sformułowanej przez Pre-
scotta[43]. Choć Kwieciński, przeprowadzając w 1999 r. badania dotyczące stopnia 

Adriana Moryś
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wdrożenia wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwach, oceniał, że jest on na etapie 
„zerowym”.

Obecnie działania wywiadowcze przybrały bardziej zaawansowaną formę. Przy-
czynił się do tego zapewne napływ zachodniej literatury poświęconej zagadnieniom 
wywiadu gospodarczego, zarządzania strategicznego itp., a także ogólny rozwój tech-
niki, technologii informacyjnych (w tym głównie Internetu) oraz wzrost świadomości 
i umiejętności dotyczących zakreślonego pola. Dążenie Polski do osiągnięcia statusu 
społeczeństwa informacyjnego również nie pozostaje tu obojętne. 

polskie wywiadownie gospodarcze

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. powstały w Polsce firmy trudnią-
ce się profesjonalnym dostarczaniem określonych informacji[44]. Zgodnie z sonda-
żem przeprowadzonym przez Ireneusza Chojnackiego, z usług wywiadowni korzystały 
głównie duże przedsiębiorstwa (najczęściej zagraniczne), które stać było na tego typu 
usługi[45].

Iwona Surdykowski-Huk, właścicielka pierwszej prywatnej polskiej wywiadowni 
handlowej, wspomina, że na początku lat 90. ubiegłego wieku system informacji go-
spodarczej był nieszczelny w podwójnym znaczeniu. Z jednej strony łatwo było dostać 
się do informacji, które powinny mieć charakter poufny i pozostać tajemnicą, z drugiej 
zaś trudno uzyskać informacje najbardziej fundamentalne i takie, które powinny być 
powszechnie dostępne[46]. 

Ogólnie dostępną wówczas bazą danych była Lista 500 prowadzona przez Gazetę 
Bankową. Jest to ranking największych przedsiębiorstw działających w polskiej gospo-
darce. Lista, obok danych teleadresowych, zawiera informacje dotyczące: przychodu, 
kosztów, rentowności, wielkości nakładów na inwestycje, eksportu, zatrudnienia, płac, 
zobowiązań i należności danych firm. Obecnie prowadzona jest przez Instytut Nauk 
Ekonomicznych PAN i dostępna m.in. w zasobach Rzeczpospolitej. Własny ranking 
prowadzi również Polityka[47].

Z czasem własne bazy danych o wynikach finansowych partnerów i ogólnym stanie 
branży zaczęły tworzyć również przedsiębiorstwa. Wzrosło zainteresowanie raportami 
wywiadowni gospodarczych i powszechnie dostępnymi centrami informacji. W Warsza-
wie rozpoczęło działalność kilkanaście firm, w tym kilka dużych wywiadowni, oferują-
cych specjalistyczne informacje. 

W 1990 r. powstała pierwsza polska wywiadownia gospodarcza (zwana również han-
dlową) – InfoCredit. Firma, zarówno wówczas jak i obecnie, zajmowała się dostarcza-
niem informacji gospodarczej i weryfikacją wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw 
poprzez sporządzanie raportów o firmach i udostępnianie baz danych finansowych. 
W obydwu przypadkach jej źródłami informacji były: własna baza danych, Monitor 
Polski B, Krajowy Rejestr Sądowy, rejestry dłużników, informacje od firm i partnerów, 
publikacje, Internet itp. 

Sporządzone przez InfoCredit raporty służyły głównie do oceny wiarygodności 
potencjalnych partnerów w biznesie (klientów, kontrahentów, dostawców). Z jej usług 
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korzystały i korzystają banki, firmy consultingowe, fundusze inwestycyjne, firmy leasin-
gowe oraz przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne i usługowe[48]. 

Równocześnie z firmą InfoCredit rozpoczęła działalność InfoData – Biuro Informa-
cji Gospodarczej, Procedur i Legalizacji Krajowej Izby Gospodarczej. Natomiast dwa 
lata później na rynku pojawiły się zagraniczne wywiadownie, tj.: Creditreform, Inter-
credit, Dun & Bradstreet. Zmienił się również odbiorca danych wywiadowczych. Poza 
przedstawicielstwami zagranicznych firm, wielkich konsorcjów, banków i towarzystw 
ubezpieczeniowych, po profesjonalnie przygotowane raporty zaczęły sięgać również 
polskie spółki średniej wielkości.

Standardowy raport wywiadowni handlowej w drugiej połowie lat dziewięćdziesią-
tych XX w. obejmował: dane teleadresowe, formę własności, wielkość udziałów w in-
nych przedsiębiorstwach, kapitał, zatrudnienie, obroty, majątek trwały, zobowiązania 
bankowe, płatności, dane o kredytowaniu, głównych udziałowcach i partnerach. Koszt 
takiego raportu wahał się od 100 do 1000 PLN i zależał od czasu przygotowania i kraju, 
w którym działała obserwowana firma[49]. 

środowisko naukowe

W 1997 r. Zbigniew Martyniak na łamach Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 
ubolewał nad niedoborem polskiej literatury przedmiotu dotyczącej wywiadu gospo-
darczego: w naszych księgarniach nie ma ani jednej książki ze słowami „wywiad gospo-
darczy” w tytule. Luka wydawnicza rośnie[50]. Obecnie, po prawie piętnastu latach, 
literatura przedmiotu nieznacznie się powiększyła – katalog komputerowy Biblioteki 
Narodowej, rejestruje 23 publikacje poświęcone tej problematyce[51]. 

Pod koniec lat 90. XX w. stopniowo zaczęto tworzyć podwaliny teoretyczne pod nowo 
powstałą działalność i profesję. Czytając pierwsze publikacje można odnieść wrażenie, 
że rodzimi autorzy wzorce czerpali z dokonań i teorii wywiadu gospodarczego prakty-
kowanego na Zachodzie, głównie we Francji, gdzie określany był mianem inteligencji 
gospodarczej (fr. intelligence économique). Pewien impuls do rozwoju tej problematy-
ki dała, przetłumaczona na język polski i wydana w 1999 r., praca Brunona Martineta 
i Yves-Michela Martiego Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. 

W rozpatrywanym okresie pojawiły się również inne tytuły, m.in. Penetracja rynków 
zagranicznych: wywiad gospodarczy Eugeniusza Cileckiego (1997) oraz Wywiad gospo-
darczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Mirosława Kwiecińskiego (1999) – pierwsza 
polska monografia poświęcona zagadnieniom współczesnego wywiadu gospodarczego. 
Praca Cileckiego skupiała się głównie na metodach badania rynku (ang. market rese-
arch), a pojęcie wywiadu gospodarczego przedstawiała w odniesieniu do wywiadu pań-
stwowego.

Pierwsze lata XXI w. przyniosły publikacje będące podsumowaniami referatów pre-
zentowanych na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Wówczas ukazały 
się opracowania sporządzone pod redakcją Zbigniewa Martyniaka (Zarządzanie infor-
macją i komunikacją: zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, 
2000), Ryszarda Borowieckiego (Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębior-
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stwie: ku przedsiębiorstwu przyszłości, 2001) oraz Marii Romanowskiej (System infor-
macji strategicznej: wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, 2001). 
W pracach tych wywiad gospodarczy traktowany jest już jako istotny element systemu 
zarządzania przedsiębiorstwem.

Po kilkuletniej przerwie pojawiły się na rynku kolejne publikacje. W 2005 r. ukazu-
je się książka Leszka Korzeniowskiego i Andrzeja Pepłońskiego Wywiad gospodarczy: 
historia i współczesność. W 2007 r. zaś zostaje wydana, wielokrotnie w tym tekście cy-
towana, publikacja Marka Ciecierskiego Wywiad gospodarczy w walce konkurencyjnej. 
Ta ostatnia stanowi swoiste vademecum wywiadu gospodarczego. W 2009 r. nakładem 
Wydawnictwa Adam Marszałek pojawia się kolejna książka Ciecierskiego Wywiad biz-
nesowy w korporacjach transnarodowych: teoria i praktyka. 

Ponadto na przestrzeni lat, zarówno w publikacjach zwartych oraz pismach nauko-
wych i branżowych, pojawiają się artykuły poświęcone zagadnieniom wywiadu gospo-
darczego i zarządzania strategicznego. Na uwagę zasługują opracowania Katarzyny 
Materskiej, która wnosi do polskiej teorii wywiadu gospodarczego akcent informacji 
naukowej i bibliotekoznawstwa, oraz publikacje praktyków wywiadu gospodarczego, 
m.in. Michała Jaworskiego.

Palma pierwszeństwa w studiach nad wywiadem gospodarczym w Polsce należy 
się niewątpliwie Akademii Ekonomicznej w Krakowie i jej pracownikom (Ryszard 
Borowiecki, Mirosław Kwieciński). Warto również zwrócić uwagę na Prywatną 
Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie i sylwetkę Marka Ciecier-
skiego.

podsumowanie

Współczesny wywiad gospodarczy narodził się w chwili, gdy pierwszy przedsiębiorca 
postanowił wprowadzić organizację i ideę sieci informatorów (podstawy profesjonalne-
go wywiadu państwowego) w struktury swojej organizacji. Jednak dopiero na przełomie 
ostatnich lat poprzedniego wieku jego rozwój gwałtownie przyspieszył, a bezpośredni 
wpływ na to miały zmiany zachodzące na różnych płaszczyznach życia gospodarczego, 
politycznego, ustrojowego i społecznego.

Do prawidłowego rozwoju wywiadu gospodarczego, zarówno w Polsce jak i na świe-
cie, bezpośrednio przyczyniły się następujące czynniki:

- technologia – wykorzystywana jest na każdym etapie procesu wywiadowczego. Po-
stęp  technologiczny w dziedzinie technologii informacyjnych (IT), mediów elektronicz-
nych, systemów transmisji danych itp. usprawnił metody gromadzenia, przetwarzania, 
udostępniania i ogólnego operowania informacją;

- społeczeństwo informacyjne – podniosło rangę i zagwarantowało dostęp do infor-
macji. Państwo, które dąży do osiągnięcia statusu społeczeństwa informacyjnego musi 
się rozwijać m.in. technologicznie, dzięki czemu dostarcza wywiadowi gospodarczemu 
środków, by ten mógł być prawidłowo realizowany;

- rynek informacji – umożliwia handel informacją co jest źródłem utrzymania wy-
wiadowni gospodarczych, a także pozostałych podmiotów oferujących dostęp do niej. 

Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego.
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Bez rynku ogólnodostępnych informacji legalne ich pozyskiwanie nie byłoby możliwe, 
a wywiad gospodarczy straciłby sens na rzecz szpiegostwa; 

- demokracja – odpowiedni ustrój polityczny gwarantuje swobodę, wolność słowa 
i dowolność działania. Państwo poprzez odpowiedni system prawny gwarantuje oby-
watelom m.in. dostęp do informacji publicznej, daje możliwości i określa granicę dzia-
łania wywiadowców gospodarczych;

- kapitalizm – przejście z gospodarki planowanej na rynkową otworzyło drogę inwe-
storom, przedsiębiorcom i zainicjowało konkurencję – w monopolu, gdy przedsiębior-
stwa nie rywalizują, informacje wywiadowcze są zbędne.
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