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Mimikra jako przykáad decepcji w przyrodzie a przejawy
oszustwa w ekonomii - wybrane problemy
MIMICRY AS AN EXAMPLE OF DECEPTION IN NATURE
AND EXPRESSIONS OF FRAUD IN ECONOMY
W opracowaniu podjĊto próbĊ poszukiwania i objaĞnienia analogii pomiĊdzy
uniwersalizmem zjawiska decepcji w przyrodzie i oszustwa w sferze ekonomii. W obydwu
obszarach analizy, zjawisko to najczĊĞciej przyjmuje formĊ mimikry obronnej lub agresywnej. Do
wyksztaácenia záoĪonych form oszukiwania, czy zwodzenia w Ğwiecie zwierząt doprowadziáo
rozpowszechnienie modelu drapieĪca-ofiara, który poprzez maskowanie siĊ lub udawanie kogoĞ
innego, miaá zapewniü ochronĊ przed atakiem lub taki atak uáatwiü. W ekonomii moĪna natomiast
spotkaü postawy przybierające postaü mimikry, a wiĊc analogicznego do przyrody kreowania siĊ
na kogoĞ innego, poprzez oszukaĔcze strategie stosowane przez róĪnorodnych wyzyskiwaczy,
Īerujących na naiwnoĞci stereotypach i automatyzmach ludzkich reakcji. NajczĊĞciej są one
spotykane w sferze marketingu, przybierając bardzo profesjonalne i wyrafinowane formy postaw
marketerów i podmiotów przez nich reprezentowanych. MoĪna tam dostrzec pewien symetryzm i
analogie postĊpowaĔ w zakresie odnoszenia indywidualnych korzyĞci kosztem innych.
Sáowa kluczowe: mimikra, przyroda oĪywiona, oszustwo, ekonomia

WstĊp
RóĪnorodne organizmy, takie jak zwierzĊta, roĞliny, a nawet bakterie są w stanie
skutecznie wprowadzaü w báąd inne formy Īywe, nie wyáączając czáowieka. Decepcja w
naturze jest zjawiskiem ubikwistycznym, co wedáug terminologii przyrodniczej oznacza,
Īe moĪe wystĊpowaü w kaĪdym dostĊpnym Ğrodowisku, „wszĊdobylskim”. WyraĪa siĊ
ona w uksztaátowanym na drodze ewolucji konkurowaniu pomiĊdzy sobą osobników
róĪnych gatunków o zastane zasoby Ğrodowiska. TakĪe czáowiek stanowiący czĊĞü
przyrody, z powodzeniem rozwinąá taką umiejĊtnoĞü. Decepcją, czy teĪ oszustwem w
ujĊciu ekologicznym nazywamy taki typ oddziaáywaĔ pomiĊdzy podmiotami, a zatem
osobnikami wchodzącymi w interakcje, który jest korzystny dla sprawcy danego aktu,
natomiast szkodliwy dla jego odbiorcy. Zwykle wymaga on wystąpienia trzech
podstawowych elementów: sygnaáu niosącego faászywe informacje, nadawcy takiego
sygnaáu czerpiącego korzyĞü z zaistniaáej interakcji oraz odbiorcy na ogóá ponoszącego
straty. Przyroda uprawia sztukĊ zwodzenia na róĪne sposoby i obfituje w
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„przebieraĔców” starających siĊ wprowadziü w báąd wszystkie moĪliwe zmysáy, przez
co wiele takich dziaáaĔ wciąĪ jeszcze czeka na rozszyfrowanie i zrozumienie. W
naukach przyrodniczych wiedza dotycząca decepcji oparta jest gáównie o znajomoĞü
spoáecznych zachowaĔ zwierząt oraz mechanizmów ich ewolucji, co umoĪliwia
wyjaĞnianie szeregu zjawisk obserwowanych w ich Īyciu, w tym szeroko rozpatrywanej
mimikry. Jest ona swoistą mistyfikacją, której celem jest zapewnienie lepszego
dostosowania siĊ organizmów do stale zmieniających siĊ warunków Ğrodowiska [12, 13,
19, 23].
Wedáug Oczak [27], w zakresie postaw ludzkich decepcja jest konstruktem
szerokim, najczĊĞciej definiowanym przez badaczy jako celowe niepeáne lub báĊdne
informowanie strony biorącej udziaá w interakcji. Z kolei Pittenger [30], jest zdania Īe
refleksja wokóá problematyki „decepcji” powinna dotyczyü m.in. znaczenia
nieprawdziwej informacji zwrotnej oraz rodzaju informacji, które zostaáy zatajone, co
znajduje odzwierciedlenie takĪe w ujĊciu ekologicznym. Oznaczaü ona moĪe takĪe
celowe zatajanie niektórych informacji, które mają szkodliwe nastĊpstwa indywidualne
lub spoáeczne, w tym takĪe mieszczące siĊ w sferze ekonomii. Czáowiek jest
organizmem zaliczanym do królestwa zwierząt, który wykazuje wybitne zdolnoĞci do
uczenia siĊ, przewyĪszając pod tym wzglĊdem wszystkie pozostaáe ssaki. Wynika to z
wyksztaácenia niezwykle przydatnej umiejĊtnoĞci, która polega na szybkim
analizowaniu i ocenie interakcji z innymi osobnikami, co takĪe istotnie rozszerzyáo
sposoby róĪnych form manipulacji i decepcji. Byü moĪe takĪe uwaĪna obserwacja
Ğwiata zwierząt, niegdyĞ m.in. w celach myĞliwskich pozwoliáa ludziom odnaleĨü
analogie do stosowania strategii oszustwa.
Ponadto na drodze swej ewolucji czáowiek skutecznie nauczyá siĊ poszukiwaü
spoáecznej akceptacji dla takich aktów nieuczciwoĞci, które na wiĊkszą lub mniejszą
skalĊ towarzyszyáy ludzkoĞci od zarania dziejów, w tym równieĪ niewątpliwie wywaráy
wpáyw na rozwój cywilizacji. TakĪe obecnie niemal powszechnym zjawiskiem w
spoáeczeĔstwie ludzkim jest oszukiwanie i bycie oszukiwanym na róĪnych poziomach
Īycia. Jest to uwarunkowane moĪliwoĞcią odniesienia korzyĞci, zwáaszcza w sytuacjach,
gdy od umiejĊtnoĞci zwodzenia moĪe zaleĪeü przetrwanie lub zwiĊkszenie dostosowania
jednostki, wyraĪające siĊ chociaĪby w bogaceniu siĊ i uzyskiwaniu przewagi nad
innymi. Zatem oszustwo jest obok altruizmu jedną z dwóch podstawowych postaw
spoáecznych, o wrĊcz fundamentalnym znaczeniu przystosowawczym. Dlatego teĪ
zrozumienie, a nastĊpnie manipulowanie takimi kwestiami miaáo istotny wpáyw dla
rozwoju naszego gatunku. Na takiej podstawie moĪna wysunąü tezĊ, Īe przyroda moĪe
byü Ğwietną inspiracją dla badania metod, czy strategii decepcji, czy teĪ róĪnych form
oszustwa znanych z teorii i praktyki nauk ekonomicznych [24, 25].
Odniesienia do decepcji widoczne są w róĪnych dyscyplinach naukowych, a
problem ten jest rozpatrywany zarówno ogólnie, np. w filozofii Kanta, jak i bardziej
szczegóáowo przez takie dziedziny wiedzy jak etyka, psychologia i socjologia. Istnieją
tam wyraĨne nawiązania zarówno do samej istoty „oszustwa” oraz jego przejawów, jak
teĪ kulturowych elementów „zaufania” spoáecznego [39, 40]. Wedáug Wilsona [47],
badanie róĪnych postaw spoáecznych w obrĊbie wszystkich organizmów Īywych, w tym
takĪe czáowieka, sprowadzane jest do jednolitej zbiorowoĞci poddawanej analizie i
ocenie. W teorii tej, czáowiek traktowany jest jako kolejny gatunek zwierząt, którego
rodzaje postĊpowania bardziej przypisywane są mechanizmom dziedziczenia, niĪ
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efektom oddziaáywania kultury na jednostkĊ. Cechy natury ludzkiej zdefiniowane
zostaáy podobnie przez M. Keynsa, który zastosowaá okreĞlenie „zwierzĊcy instynkt”,
wskazujące na mocne osadzenie czáowieka w zwierzĊcej naturze, jako pozostaáoĞci po
naszej ewolucyjnej przeszáoĞci, przy zaáoĪeniu Īe „dzikoĞü nas nie opuĞciáa”. Mieszczą
siĊ tu zarówno nieprzewidywalne ludzkie popĊdy jak i nieraz z pozoru nieracjonalne
dziaáania [34].
Na poziomie rozwaĪaĔ ekonomicznych termin oszustwo okreĞla wiele pojĊü, są to
m.in. akty nieuczciwoĞci jednostek wchodzących w interakcje ekonomiczne, w tym
nieuczciwa konkurencja wynikająca np. z porozumienia pomiĊdzy stronami, a zatem ze
zmowy [9]. Z kolei w nowszym spojrzeniu na zjawisko decepcji, rozpatrywanym przez
Akerlof’a i Shillera [1], jego mechanizmy i skutki oceniane są poprzez jej wpáyw na
Īycie gospodarcze, spoáeczne oraz polityczne. Dla wyjaĞnienia tego fenomenu, autorzy
stosują aparaturĊ pojĊciową przynaleĪną do ekonomii behawioralnej i psychologii
spoáecznej. Ich zdaniem w procesie badawczym nad oszustwem istotne są odniesienia do
sfery marketingu, w tym swoiste narracje „wszczepiane ludziom przez marketerów,
specjalistów od reklamy, czy róĪnych propagandystów”.
Celem opracowania byáo poszukiwanie analogii pomiĊdzy zjawiskiem mimikry,
jako strategii zapewniającej lepsze dostosowanie do Ğrodowiska i w efekcie przeĪycie
róĪnych gatunków zwierząt, a wybranymi aspektami oszustwa w sferze ekonomii.
Zjawisko to zostaáo przeáoĪone na Ğrodowisko ekonomiczne uksztaátowane przez
czáowieka, funkcjonującego w spoáeczeĔstwie, w tym w systemach gospodarczych, czy
instytucjach opisywanych poprzez nauki ekonomiczne. Zachowania takie wykazują
wielopostaciowy charakter oraz wielkoĞü i róĪnorodnoĞü uczestniczących w nich
podmiotów i stron. W opracowaniu analogie ze Ğwiata przyrody, w postaci strategii
stosowanych przez zwierzĊta, odnoszono do nieuczciwych postaw biznesowych, w tym
stricte ekonomicznych i marketingowych.

Zakres pracy i metodyka
W opracowaniu o charakterze przeglądowym analizowano wybrane aspekty
uniwersalizmu zjawiska oszustwa, czy teĪ decepcji, które odnosi siĊ zarówno do
zachowaĔ zwierząt, jak i do postaw ludzkich. Poprzez oszustwo rozumie siĊ Ğwiadome
wprowadzenie w báąd uczestnika takiej interakcji, w celu czerpania korzyĞci i realizacji
wáasnych egoistycznych zamiarów, co czĊsto wiąĪe siĊ ze stratą dla odbiorcy takiego
aktu, jest zatem zachowaniem podstĊpnym, káamliwym [18]. Mimikra to przystosowanie
ochronne wystĊpujące u róĪnych zwierząt, polegające na upodabnianiu siĊ zwierząt
bezbronnych do zwierząt zdolnych do obrony, np. jadowitych, lub upodobnianiu siĊ do
siebie róĪnych gatunków zwierząt zdolnych do obrony, poprzez przybranie ich ksztaátu,
barwy, czy nietypowego zachowania. Jest zatem swoistą formą oszukiwania
potencjalnego przeciwnika Īyjącego, w tym samym Ğrodowisku. Taka decepcja w
naturze jest szczególnie czĊsta w Ğwiecie zwierząt, gdzie rozpatruje siĊ ją na dwóch
podstawowych poziomach, jako mimikrĊ obronną, której celem jest unikniĊcie drapieĪcy
oraz mimikrĊ agresywną, polegającą na maskowaniu siĊ celem áatwiejszego
pochwycenia ofiary. Zalicza siĊ tu takĪe zjawisko mimetyzmu, tj. umiejĊtnoĞci
maskowania siĊ osobników, peániącego w istocie te same funkcje co mimikra [28, 42,
45]. W takim procesie zawsze uczestniczą trzy nieredukowalne przedmioty: naĞladowca,
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model oraz tzw. operator. NaĞladowca tworzy zespóá cech, upodobniających go do
okreĞlonych elementów otoczenia, a zatem do modelu. Ma to utrudniü innej formie
Īywej, tj. operatorowi - potencjalnemu agresorowi prawidáowe rozpoznanie naĞladowcy,
a zatem ma go wprowadziü w báąd. W tym procesie naĞladowca, poprzez okreĞlone
formy zachowania lub budowanie upodobnieĔ strukturalnych, dąĪy do
zdezorientowania, a wiĊc wprowadzenia w báąd operatora - agresora. Istotne jest takĪe,
Īe wybór modelu nie jest przypadkowy, ale wyraĨnie skorelowany z biologią operatora
[6, 12, 32, 43, 48].
Oszustwo w sferze ekonomii ma wiele postaci i bogactwo treĞci. RóĪne mogą byü
takĪe podmioty uczestniczące w takim procesie i to zarówno po stronie oszukującego jak
teĪ i oszukiwanego. Mogą to byü podmioty gospodarcze oszukujące siĊ wzajemnie
poprzez stosowanie róĪnych form decepcji, np. korporacje, banki czy firmy, jak i osoby
fizyczne w sposób nieuczciwy „grające” o róĪnorakie korzyĞci, w tym np. najrozmaitsze
formy oszukaĔczych postaw stosowanych w sferze marketingu. W opracowaniu przyjĊto
symetrycznie opis wybranych rodzajów podstĊpnych dziaáaĔ i mistyfikacji
wykorzystywanych przez róĪne zwierzĊta, jak równieĪ pokrĊtnych postaw czáowieka,
uwidaczniających siĊ w sferze ekonomii. Symetryzm prowadzonych analiz oznacza, Īe
do mimikry obronnej i agresywnej, które w przyrodzie są strategiami zwodzenia
przeciwnika, odniesiono pojĊcie oszustwa w ekonomii, na przykáadzie szczególnych
poczynaĔ i relacji firm oraz konsumentów. Poszukiwano analogii w ich zachowaniu,
zwáaszcza w budowie dominacji na rynku, w tym poprzez róĪnorodne dziaáania
marketingowe. Metoda analogii posáuĪyáa zatem jako sposób poznawania i analizy
obserwowanych zjawisk, w oparciu o zaáoĪenie, Īe nauki przyrodnicze mieszcząc w
sobie wiele dziedzin poznawania, są starsze i bardziej zaawansowane metodycznie w
zakresie opisu procesów i struktur niĪ nauki ekonomiczne [23, 26].
Ograniczanie analiz do decepcji obronnej i agresywnej wynika z niewielkich
rozmiarów opracowania, z zachowaniem ĞwiadomoĞci istnienia rozlegáego obszaru
obserwacji i opisu okreĞlonych postaw. Pomimo, Īe wedáug Stachaka [35] analogia
naleĪy do niepewnych metod rozumowania, to jednak sposób ten moĪe byü twórczy i
wnosiü do badaĔ wątek interdyscyplinarnoĞci oraz uniwersalnoĞci wyrazu i ocen.
Analogia oparta jest tutaj o poszukiwanie podobnych relacji pomiĊdzy podmiotami
analiz lub stosowanie tych samych schematów w zakresie postaw i ich spodziewanych
nastĊpstw. O ile w Ğwiecie przyrody opisy zachowaĔ zwierząt odnoszono do
konkretnych rodzajów lub nawet gatunków, to jednak w sferze ekonomii podawane
przykáady, ze zrozumiaáych wzglĊdów (zwáaszcza prawnych) potraktowano anonimowo.

Poszukiwanie symetryzmu dla zjawiska decepcji w przyrodzie
oraz oszustwa w ekonomii
W Ğwiecie oĪywionym do uniwersalizmu zjawiska mimikry doprowadziáo
rozpowszechnienie modelu drapieĪca-ofiara. Objawia siĊ on tym, Īe obecnoĞü
drapieĪników wpáywa na wyksztaácanie róĪnych przystosowaĔ u organizmów bĊdących
ich potencjalnymi ofiarami. Jednym z przykáadów takiej decepcji, szeroko okreĞlanej
jako mimikra obronna, jest wykorzystanie strategii polegającej na byciu nieprzydatnym
dla drapieĪnika, poprzez postawienie na bycie niejadalnym. MoĪna to uzyskaü dziĊki
wyksztaáceniu obrony chemicznej w postaci jadów i trucizn, które są niegroĨne dla
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produkującego je organizmu, a Ğmiertelne dla drapieĪnika. Takie zjawisko obserwowane
jest m.in. wĞród niezwykle jaskrawo ubarwionych, trujących Īab poáudniowoamerykaĔskich oraz pewnych gatunków ptaków z rodzaju Pitohui, wystĊpujących w
lasach równikowych Nowej Gwinei. Istotnym elementem jest tu postawienie na
wyksztaácenie cech sygnalizujących niejadalnoĞü potencjalnej ofiary, poprzez
charakterystyczny wygląd i zapach, okreĞlane jako cechy aposematyczne.
Pomimo, Īe jak podają róĪni badacze, drapieĪcy szybko uczą siĊ rozpoznawaü i
unikaü organizmów o takich wáaĞciwoĞciach, proces ten przy okazji doprowadziá do
wyksztaácenia innej, interesującej adaptacji nazywanej mimikrą müllerowską. Polega ona
na upodabnianiu siĊ do siebie osobników róĪnych niebezpiecznych lub niesmacznych
gatunków, zamieszkujących ten sam obszar, co ma zwiĊkszyü szansĊ tych zwierząt na
przeĪycie w obliczu ewentualnego ataku drapieĪcy [5, 45]. Innym przystosowaniem, a
zarazem wyrafinowanym oszustwem jest strategia nazywana mimikrą batezjaĔską,
wystĊpująca wówczas, gdy bezbronne gatunki udają formy posiadające mechanizmy
obronne. Ta forma mimikry jest szczególnie czĊsto spotykana u róĪnych owadów,
zwáaszcza wĞród motyli. Jej skutecznoĞü polega na tym, Īe gdy dwa gatunki są podobne,
drapieĪnik bĊdzie je ze sobą myliá i zanim nauczy siĊ je wreszcie odróĪniaü, zginie
mniejszy procent osobników obu gatunków. PoniewaĪ obydwie strony korzystają na tym
podobieĔstwie, nie ma jasnego podziaáu na oryginaá i naĞladowcĊ, choü jest on
wyraĨniejszy, gdy jeden z gatunków wystĊpuje rzadziej od drugiego, niĪ gdy mają
zbliĪoną liczebnoĞü [21, 22, 45, 46].
OdrĊbny rodzaj mimikry obronnej stanowi zjawisko mimetyzmu, polegające na
zdolnoĞci do maskującego upodabniania siĊ wyglądem do otoczenia, dziĊki czemu
zwierzĊ zyskuje dodatkową ochronĊ przed naturalnymi wrogami. Nierzadko stanowi to
wizualnie perfekcyjną uáudĊ. Strategia taka jest niezwykle rozpowszechniona u róĪnych
grup systematycznych, m.in. poĞród owadów czy ryb i dotyczy gatunków u których plan
budowy ciaáa podporządkowany jest funkcji ukrycia siĊ przed okiem drapieĪnika.
Mimetyzm moĪe polegaü na upodabnianiu siĊ niektórych gatunków zwierząt ksztaátem,
barwą lub deseniem na powierzchni ciaáa, do otaczającego Ğrodowiska lub do innych
organizmów. Daje to szansĊ na unikniĊcie szkodliwych i niebezpiecznych dla nich
kontaktów z innymi organizmami, poprzez „podawanie siĊ za kogoĞ innego”. Mimetyzm
obserwowany jest gáównie u owadów, które mają zdolnoĞü upodabniania siĊ do
elementów otoczenia barwą oraz ksztaátem. Przykáadem jest zjawisko homochromii,
polegające na przybieraniu przez zwierzĊ barwy podáoĪa, co moĪe zapewniü bezpieczne
schronienie przed drapieĪnikami. Tego typu rozwiązania stosują np. gąsienice ümy
kapturnicy byliczanki, które ze wzglĊdu na barwny wzór na ciele bardzo trudno odróĪniü
od pĊdów roĞliny na której Īerują, a zatem od bylicy. Owady wprowadzają w báąd
napastnika w jeszcze inny sposób, niektóre motyle posiadają wzory barwne na ciele,
imitujące gáowĊ lub oczy. Skrajnym przykáadem jest tropikalny motyl z Trynidadu i
Tobago, Dynastor darius darius, który po przeistoczeniu siĊ w poczwarkĊ zaczyna
przypominaü wyglądem wĊĪa. Ogólnie pojĊcie mimetyzmu naleĪy rozumieü w szerokim
zakresie, gdyĪ obejmuje nie tylko przystosowanie ochronne potencjalnych ofiar, lecz
równieĪ maskowanie siĊ drapieĪników czatujących na potencjalne zdobycze [28, 42,
45].
Odwrotną strategiĊ stosują zwierzĊta uĪywające mimikry agresywnej, uznawanej za
majstersztyk przewrotnoĞci, która takĪe jest bardzo rozpowszechniona w Ğwiecie
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organizmów Īywych. Dla nich kamuflaĪ i decepcja sáuĪą nie unikniĊciu drapieĪcy, lecz
skuteczniejszemu schwytaniu ofiary. W tej formie decepcji drapieĪnicy uĪywają róĪnych
sygnaáów podobnych do niegroĨnych modeli, dziĊki czemu nie zostają rozpoznani przez
ofiarĊ. Niekiedy drapieĪca upodobnia siĊ pod okreĞlonym wzglĊdem do swej ofiary, co
moĪna obserwowaü u samicy jednego z drapieĪnych Ğwietlików z Ameryki Póánocnej z
rodzaju Photuris. Wabią one, a nastĊpnie poĪerają mĊskie osobniki innych rodzajów
Ğwietlików, np. z rodzaju Photinus. Jest to moĪliwe poniewaĪ gody u Ğwietlików
odbywają siĊ nocą i warunki zewnĊtrzne sprawiają, Īe poszczególne gatunki nie mogą
rozpoznaü siĊ na podstawie cech morfologicznych, a jedynie poprzez sygnaáy Ğwietlne
charakterystyczne dla danego rodzaju. Jest to oczywiĞcie Ğwietną okazją do
zastosowania jakiegoĞ mechanizmu decepcji. Samice Photuris wykonują Ğwietlne wzory
imitujące sygnaáy godowe samic robaczków ĞwiĊtojaĔskich naleĪących do tego drugiego
rodzaju, przez co są w stanie oszukaü i przyciągnąü do siebie odpowiednie samce, które
padają ich áupem. Samice te rozpoznają i posáugują siĊ sygnaáami Ğwietlnymi co
najmniej dwunastu gatunków innych Ğwietlików, przez co znaczna czĊĞü ich mĊskich
osobników jest przez nie poĪerana. Wydaje siĊ, Īe ich Ğwietlne, bioluminscencyjne
sygnaáy wyewoluowaáy niezaleĪnie i w koĔcu zaadoptowaáy siĊ do ofiary, naleĪącej do
innego rodzaju. Zatem u Ğwietlików forma niebezpieczna, upodabnia siĊ do tego, co dla
operatora wydaje siĊ bezpieczne, a wiĊc do samicy jego gatunku. Upodabnianie siĊ
naĞladowców do okreĞlonego modelu ponad wszelką wątpliwoĞü sáuĪy wprowadzaniu
operatora w báąd [4, 11, 12, 15, 16, 32, 36, 44].
Mistrzem decepcji jest takĪe Īyjący w Ameryce Póánocnej pająk z rodzaju
Mastophora. Znany jest dziĊki stosowanej przez samice unikatowej techniki áapania
ofiar, polegającej na wytwarzaniu cienkiej jedwabnej nici, wyposaĪonej w bardzo
klejące zakoĔczenie oraz wykorzystywaniu strategii okreĞlanej jako chemiczna mimikra
agresywna. Takie pajĊcze „femme fatale” specjalizują siĊ w jedzeniu ciem páci mĊskiej,
gdy te siĊ zbliĪają pająk uĪywa jednego odnóĪa, aby wirowaü niü wokóá ofiary, aĪ ta
zostaje oblepiona, a nastĊpnie przyciąga ümĊ i poĪera. W tym przypadku sygnaá jest
chemiczny, poniewaĪ pająki uwalniają mieszanki związków, które pasują skáadem do
feromonów wytwarzanych w trakcie okresu godowego przez samice tych ciem. MoĪe
tworzyü áaĔcuch powiązaĔ: üma, agresywny pająk-mimik i faászywe feromony. Co
wiĊcej, dokáadniejsze badanie tego modelu decepcji ujawniáo, Īe istnieje ponad 60
gatunków takich pająków, w obrĊbie trzech rodzajów, a wiele potencjalnych gatunków
motyli nocnych sáuĪy jako moĪliwa zdobycz. Pojedyncza samica takiego pająka w ciągu
jednej nocy moĪe przyciągnąü mĊskie ümy naleĪące do wiĊcej niĪ jednego gatunku [8,
10, 37, 49].
Innym przykáadem mimikry agresywnej jest fortel, jaki stosują zamieszkujące
pustynie USA chrząszcze z rodzaju oleic. PoĞród traw bĊdących typowym miejscem
Īerowania pszczóá, samice tych chrząszczy skáadają jaja z których równoczeĞnie
wylĊgają siĊ larwy. Tysiące larw zbijają siĊ w jajowaty káąb, tworząc coĞ w rodzaju
jednego organizmu, przez co z daleka na ĨdĨble trawy prezentują siĊ jako pszczoáa
samotnica. Ponadto taka kolonia larw zaczyna rozsiewaü substancjĊ do záudzenia
przypominającą feromony wydzielane przez samice pszczóá, co sáuĪy przyciągniĊciu
trutni. Kiedy zjawi siĊ samiec, larwy rzucają siĊ na niego i uczepiają odwáoka, zanim ten
spostrzeĪe siĊ, Īe zostaá oszukany, wiezie juĪ na sobie gromadĊ „pasaĪerów na gapĊ”. W
trakcie zbliĪenia z prawdziwą samicą przekaĪe jej niejako przy okazji larwy oleic, które
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dziĊki temu zdobĊdą dostĊp do obficie zaopatrzonego w pokarm gniazda prawdziwej
pszczoáy samotnicy. Tam bĊdą konsumowaü nektar, pyáek, a przede wszystkim jaja
„gospodyni”. Strategia gdzie wiele organizmów upodobnia siĊ do pojedynczego
przedstawiciela innego gatunku, nazywana jest mimikrą grupową [33].
Przykáady mimikry u bezkrĊgowców mogą byü mnoĪone bez koĔca, a grupą
szczególnie obfitującą we wszelakie rodzaje stosowanych zabiegów decepcji są owady.
WĞród krĊgowców rzadziej moĪna napotkaü tego typu strategie, co wynika m.in. z
niewielkiej liczby gatunków zwierząt krĊgowych w stosunku do tej drugiej grupy,
niemniej róĪne strategie oszukiwania przeciwnika stosowane są np. przez ptaki czy
páazy. Z punktu widzenia czáowieka istotne w tej kwestii wydaje siĊ byü przede
wszystkim niedopasowanie miĊdzy wizualnym Ğwiatem ludzi, a Ğwiatami:
chemosensorycznym, sáuchowym i dotykowym wiĊkszoĞci innych krĊgowców i
bezkrĊgowców. Stąd skutecznie ukrywaáy one przed nami wiele przejawów mimikry, a
czáowiek dáugo nie byá w stanie wychwyciü takich strategii. Jednak systematyczne
badania informacji, które zwierzĊta przekazują za pomocą tych metod sensorycznych,
prawdopodobnie ujawnią szereg dodatkowych przykáadów mimikry [31].
Mimikra oraz mimetyzm bardzo czĊsto wystĊpują takĪe w sferze ekonomii, tj. w
odniesieniu do gospodarstw domowych, poszczególnych konsumentów, czy teĪ firm. W
tym wydaniu jest to specyficzny sposób zachowania adaptacyjnego, kiedy okreĞlone
podmioty reprezentowane m.in. przez konkretne jednostki lub ich liderów, Ğwiadomie
znieksztaácają przyjĊte systemy wartoĞci normatywnych, tworząc zarazem nowe,
zamaskowane role spoáeczne, czy funkcje ekonomiczne. Biorąc pod uwagĊ, Īe
spoáecznoĞü ludzka ma w mierzalnym czasie Ĩródáo swego pochodzenia w Ğwiecie
zwierząt, a czas ten z punktu widzenia trwania ewolucji biologicznej jest bardzo krótki,
moĪna zaáoĪyü, Īe wiele cech zwierzĊcych zostaáo przeniesionych bezpoĞrednio do
populacji ludzkich, a dalej do sfery ekonomii. ZdolnoĞü do takiej mimikry jest
genetycznie zaprogramowana w mózgu czáowieka, ale teĪ formuje siĊ pod wpáywem
danej przestrzeni spoáecznej i czasowej, w której konkretna jednostka socjalizuje siĊ i
prowadzi dziaáalnoĞü ekonomiczną i Īyciową. Oznacza to, Īe do „mimikryzacji”, a
zatem naĞladownictwa przyczyniają siĊ zakodowane w nas cechy nie tylko spoáeczne,
ale i zwierzĊce, nabywane w trakcie rozwoju osobniczego. Stąd moĪna odnaleĨü jakiĞ
sens w odwoáywaniu siĊ do oszustwa, bĊdącego wynikiem przebiegáoĞci, jako elementu
zapewniającego áatwiejsze dostosowanie do przestrzeni spoáeczno-czasowej [17].
Analizując fenomen oszustwa, bĊdącego strategią wykorzystywaną szeroko w
sferze ekonomii, powstaje kwestia ukazania pokrĊtnych lub nieszczerych postaw
róĪnych podmiotów, których celem jest osiągniĊcie wymiernych korzyĞci w jakiejĞ
przestrzeni, w sposób najáatwiejszy, najtaĔszy oraz najszybszy. Egoizm przedsiĊbiorstw
lub wprost przedsiĊbiorców, jeĞli poddamy ich personifikacji oraz chĊü zysku i
bogacenia siĊ na drodze nieuczciwej konkurencji, od wieków byáy waĪnymi lub wrĊcz
gáównymi siáami napĊdzającymi Ğwiatową gospodarkĊ. Dlatego teĪ jednostki potrafiące
efektywnie lokowaü zarówno swój kapitaá, jak i Īyciową energiĊ, odnosiáy sukces
skuteczniej od innych [2, 3, 41]. DziĊki temu takĪe efektywnie rosáa ich siáa i
konkurencyjnoĞü, która wedáug Milczarek-Andrzejewskiej [20], definiowana jest jako:
„prawdopodobieĔstwo, Īe jeden z podmiotów w sieci związków spoáecznych zrealizuje
swoją wolĊ, pomimo oporu innych”. WiąĪe nas to wyraĨnie ze Ğwiatem zwierząt, a o
Īyciu w spoáeczeĔstwie mówi siĊ czasem jako o „ludzkiej dĪungli”, gdzie moĪna
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napotkaü strategie mimikry pod postaciami najróĪniejszych wyzyskiwaczy, Īerujących
na ludzkich automatyzmach, stereotypach czy kulturze.
RóĪnego typu oszustów, manipulatorów czy wyzyskiwaczy stosunkowo najáatwiej
odnaleĨü moĪna w sferach dziaáalnoĞci o charakterze ekonomicznym, zwáaszcza w
obszarze marketingu. Ta rozbudowana dziedzina nauki i praktyki gospodarczej
wypracowaáa olbrzymi zasób wiedzy naukowej i potocznej odnoĞnie kreowania
produkcji i sterowania rynkiem oraz produktami, m.in. poprzez wywoáanie w
konsumentach silnych mechanizmów zainteresowania i chĊci posiadania. W tym
zakresie moĪna odnaleĨü bardzo wiele przykáadów, zarówno w literaturze przedmiotu
jak teĪ poprzez doĞwiadczenia osobiste. CzĊsto akcje promocyjne w sklepach
poprzedzone są najpierw podwyĪkami cen, aby póĨniej móc je obniĪyü i w podobnej
cenie sprzedaü towar jako tani, a wiĊc stosowane jest oszustwo poprzez „kreowanie”
tzw. okazji [29]. W takiej metodzie sprzedaĪy towarów, moĪna by upatrzeü siĊ pewnych
analogii do wzorców opisujących np. strategiĊ mimikry batezjaĔskiej, a zatem pomimo
Īe brak jest danej cechy, osobniki lub podmioty udają, Īe są w nią zaopatrzone.
Niezwykle czĊsto spotykane są takĪe róĪne sposoby podstĊpnego ataku na klienta,
przybierające niejednokrotnie wyrafinowane postacie manipulacji psychologicznej,
których celem jest „záowienie” nabywcy. Wspomniana strategia marketingowa moĪe siĊ
takĪe odnosiü do metody okreĞlanej jako „fishing”, polegającej wáaĞnie na „záowieniu”
amatora, którą w przyrodzie moĪna by odnieĞü np. do zarzucania jedwabnej, z pozoru
niewinnej, lecz bardzo lepkiej nici samicy pająka z rodzaju Mastophora. Podobnie istota
„fishingu” sprowadza siĊ do generowania sytuacji niekorzystnych dla biorcy aktu, z
wierzchu wyglądających na niegroĨne, a wrĊcz korzystne. Polegają one na poszukiwaniu
i nakáanianiu ludzi do podejmowania decyzji niezgodnych z ich wáasnym interesem, lecz
korzystnych dla strony manipulującej, wykorzystującej ich naiwnoĞü, áatwowiernoĞü lub
brak wiedzy. SytuacjĊ tą moĪna takĪe okreĞliü jako tzw. „niewinne oszustwo”, które w
sferze ekonomii wskazuje na trudnoĞci w jego dostrzeganiu, instytucjonalizacjĊ, ale
takĪe jego uznanie i legalizacjĊ, co zwáaszcza odbywa siĊ w sferze duĪego biznesu
korporacyjnego [7]. Wspomniane áowienie nabywcy, to zwykle zespóá takich dziaáaĔ
jak: manipulowanie, kombinacje i stosowanie „sztuczek”, co moĪe mieü miejsce takĪe w
warunkach równowagi rynkowej. Jest tu zarówno „rybka” - ofiara, jak i przynĊta
(wabik), czyli przedmiot oferowany na sprzedaĪ. I nie chodzi o to, Īe w gospodarce
rynkowej w sferze obrotu dziaáają wyáącznie Ĩli ludzie, lecz jest to cecha naszego
systemu ekonomicznego. Kupujemy zatem rzeczy niekoniecznie potrzebne i zadáuĪamy
siĊ w bankach korzystając z bardzo dobrze przygotowanych ofert kredytowych
„najlepszych” kart páatniczych, zbyt áatwo akceptując wyrafinowaną narracjĊ
marketingową. JesteĞmy czĊsto „rybkami”, które áatwo záowiü, a potem wrĊcz je
„hodowaü”, tak aby rosáa ich wartoĞü i jak najdáuĪej mogáy przynosiü korzyĞci, aby
ciągle kupowaáy i odnawiaáy to dobro, które czĊsto moĪe byü po prostu zbĊdne.
Inny przykáad stanowią strategie marketingowe, czĊsto stosowane w róĪnych
supermarketach, polegające na rozdawaniu darmowych próbek towarów. W efekcie
potencjalny klient czuje siĊ w jakimĞ stopniu zobowiązany do zakupu reklamowanego
produktu, jedynie z racji tego Īe nie wypada „byü niewdziĊcznikiem”. Przez to wzrasta
prawdopodobieĔstwo, Īe zakupi on towar, którego wcale nie uwzglĊdniaáa jego
wczeĞniejsza lista zakupów. MoĪna tutaj odnieĞü dobrze funkcjonującą w przyrodzie i
opisaną w socjobiologii metodĊ okreĞlaną jako zasada wzajemnoĞci [47]. EfektywnoĞü
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jej dziaáania w przypadku relacji miĊdzyludzkich wiąĪe siĊ z kulturowo uksztaátowaną
wolą odwdziĊczenia siĊ za otrzymane dobro, które tu jednak jest jedynie sprytnie
zastawioną puáapką [1]. Nie jest ona w rzeczywistoĞci niczym innym jak tylko rodzajem
mimetyzmu, wedáug wzoru Īe nasze prawdziwe intencje są niewidoczne i maskowane,
zgodnie ze zjawiskiem homochromii znanym ze Ğwiata zwierząt. Strategia ta moĪe takĪe
przybieraü formĊ typową dla mimikry agresywnej, tym bardziej podstĊpną, Īe mimik
podaje siĊ za altruistĊ i sprytnie zastawia puáapkĊ, aby zrealizowaü swe egoistyczne cele,
a wiĊc osiągnąü jak najwiĊkszy zysk.
Podobnie jak robią to niektóre gatunki zwierząt, takĪe róĪni specjaliĞci zajmujący
siĊ np. reklamą, zwiĊkszają sprzedaĪ stosując wyrafinowane sposoby manipulacji
marketingowej „imitujące okreĞlone sygnaáy” dla potencjalnych klientów, a wiĊc stosują
mechanizm analogiczny do mimikry i mimetyzmu. Korzystając z wiedzy
psychologicznej o naturze i rodzajach ludzkich zachowaĔ warunkowanych: wiekiem,
wyksztaáceniem, wykonywanym zawodem, czy kulturą Ğrodowiska w którym Īyją,
korzystają oni z szerokiego instrumentarium sposobów na zdobycie klienta. Stosują w
tym celu sprawdzone narracje rozbudzające pragnienia posiadania i wyróĪniania siĊ.
Dotyczyü to moĪe zarówno codziennie kupowanego chleba, „specjalnie dla nas
pieczonego”, jak teĪ samochodów, mieszkaĔ czy domów. Szczególnie nachalny,
moralnie wątpliwy, a nawet naganny jest marketing leków. Ma on dáugą historiĊ, a stąd i
bardzo duĪo, Ğwietnie opracowanych metod prowadzenia kampanii marketingowych.
Walka toczy siĊ o to aby dany lek, czy teĪ paralek kupowali nie tylko chorzy, ale takĪe
osoby zdrowe, rekrutujące siĊ np. z krĊgu rodzinnego pacjenta lub jego najbliĪszego
otoczenia. Ponadto taki farmaceutyk powinien takĪe uzyskaü refundacje od PaĔstwa, co
dodatkowo zwiĊkszy jego dostĊpnoĞü oraz zyski producenta, jak równieĪ byü
promowany przez áatwo dostĊpne czasopisma. Ponadto wedáug filozofii marketerów
dobrze byáoby takĪe aby odstawienie takiego leku okazaáo siĊ szczególnie nieprzyjemne,
co skutecznie wydáuĪy czas jego zaĪywania [2].
Oszustwo w ekonomii ma miejsce w tych dziedzinach Īycia, w których
pomysáowoĞü i przebiegáoĞü czáowieka moĪe przynieĞü mu korzystne, a nawet
spektakularne efekty. Zwáaszcza w ekonomii Zachodu powszechnie znane są tzw.
bankructwa dla zysku, bĊdące takĪe formą mimikry. Stanowią one zwykle wyrafinowane
formy kolejno postĊpujących po sobie dziaáaĔ oszukaĔczych, np. poprzez: zmowĊ,
kreatywną ksiĊgowoĞü, wyprowadzanie pieniĊdzy poza firmĊ, tworzenie pozornych
problemów kadrowych itp. Udając sáabą kondycjĊ, czy „chorobĊ firmy”, w
rzeczywistoĞci prowadzony jest rabunek wielu kontrahentów, dziĊki czemu generowane
są duĪe zyski dla danego podmiotu. Jest to niczym innym jak znanym z natury
stosowaniem ubarwienia ostrzegawczego, które ma zniechĊciü potencjalnych
napastników. Nawiązuje to zatem do wyksztaácania przez niektóre zwierzĊta tzw. cech
aposematycznych, wskazujących na daną wáaĞciwoĞü osobnika czy podmiotu. Metody
takie w odniesieniu do firm stosowane byáy doĞü powszechnie i wydaje siĊ, Īe nadal
mogą byü stosowane na rynku nieruchomoĞci i firm w USA, szczególnie w okresach
recesji gospodarczej [1].
Inny przykáad przedstawiają firmy nie radzące sobie na rynku, borykające siĊ z
problemami finansowymi lub prawnymi, które jednak przybierają wizerunek liderów w
branĪy. Budują one swój zwodniczy image, analogicznie do strategii stosowanej przez
bezbronną poczwarkĊ wspomnianego motyla z Trynidadu i Tobago, której obroną jest
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udawanie groĨnego wĊĪa. Podobnie jak w przypadku motyla Dynastor darius darius,
strategia ta sáuĪy przetrwaniu, jednak w odniesieniu do firm generuje ona takĪe wiele
dalszych konsekwencji w postaci: naraĪania na straty finansowe dostawców,
podwykonawców i odbiorców finalnych. Praktyki takie, czĊsto spotykane są w
budownictwie, zwáaszcza wĞród deweloperów. Takie maáe firmy broniąc siĊ, aby nadal
móc pozostaü na rynku, stosują równieĪ znaną wĞród zwierząt mimikrĊ müllerowską, a
wiĊc upodabniają siĊ do innych wedle zasady, Īe w wiĊkszej grupie jednostka jest
stosunkowo sáabo widoczna. Odbywa siĊ to poprzez doáączanie do sieci franczyzowych,
dziĊki czemu maáy sklep, piekarnia, czy fryzjer moĪe staü siĊ czĊĞcią duĪego,
szanowanego i mocno reklamowanego biznesu. DziĊki temu zyskuje uznanie, zajmuje
nową i lepszą pozycjĊ na rynku, choü wáaĞciciel jest nadal relatywnie biedny, a biznes
nisko opáacalny. Podmioty takie dziĊki zastosowaniu strategii oszustwa mogą przetrwaü,
poprzez uzyskanie wsparcia lidera a klient nie wie, Īe ta „potĊga” jego partnera
rynkowego to jedynie pozory i swoista mistyfikacja. Innym przykáadem mogą byü
obwoĨni sprzedawcy, zwáaszcza prowadzący sprzedaĪ na targowiskach w formie
jarmarcznej, którzy z reguáy wystĊpują w wiĊkszych grupach. Na targach, np. sobotnich,
organizowanych w maáych miasteczkach wystawiają i sprzedają oni podobne do innych
lub toĪsame towary. WĞród nich zdarzają są jednak tacy handlowcy, którzy sprzedają
towar niskiej jakoĞci lub wrĊcz wadliwy. Upodabniają siĊ jednak do otoczenia stosując
strategie mimetyzmu, bądĨ teĪ wspomnianej mimikry batezjaĔskiej. DziĊki temu mogą
„schowaü siĊ w táumie” i chroniü, a nawet dalej rozwijaü swój biznes.
CzĊstymi dziaáaniami oszukaĔczymi w ekonomii są takĪe przejĊcia lub
zawáaszczenia firm poprzez agresywne i ekspansywne grupy kapitaáowe, które
przygotowują, w tym celu wyrafinowane i sprawdzone praktyki biznesowe. Przykáadem
takich postaw moĪe byü kupno maáej firmy z danej branĪy, celem rozpoznania stanu,
potencjaáu i sytuacji rynkowej podobnych firm, a nawet nawiązania kontaktów
partnerskich z ich liderami. W fazie drugiej nastĊpuje mniej lub bardziej podstĊpne ich
podkopywanie i niszczenie, czyli „poĪeranie” np. poprzez stosowanie metody dumpingu.
MoĪna tutaj zaobserwowaü pewną analogiĊ do drapieĪnych Ğwietlików z rodzaju
Photuris, które wysyáają báĊdne sygnaáy mające zdezorientowaü osobniki naleĪące do
innego rodzaju, po to aby móc je poĪreü. Ten typ oszustwa moĪna zatem odnieĞü do
mimikry agresywnej w Ğwiecie zwierząt. W sferze ekonomii znanych jest wiele metod
takiego „áapania ofiar”. CzĊsto bankrutujące firmy są tanio kupowane, przy czym ich
bankructwem mniej lub bardziej steruje tzw. „áowca”. NastĊpnie dziĊki zatrudnieniu
zdolnych managerów takie przejĊte juĪ firmy są uzdrawiane i wyprowadzane na prostą,
a managerowie zaraz po tym jak juĪ osiągną sukces rynkowy są zwalniani, a firmy
wyceniane i ponownie sprzedawane. Strategia taka moĪe byü stosowana okazjonalnie,
sytuacyjnie lub teĪ stanowiü staáy sposób utrzymania siĊ „biznesmenów”, dziaáających
analogicznie jak drapieĪnicy w przyrodzie [14].
Kolejny przykáad na wystĊpowanie takich analogii stanowią praktyki mieszczące
siĊ w sferze marketingu terytorialnego, które są wprost zapoĪyczone od Ğwiata
zwierzĊcego, gdzie maáe zwierzĊta poprzez swe zachowania udają duĪe. W zjawisku
tym moĪna dostrzec takĪe analogie do tzw. mimikry grupowej, w której wiele drobnych
organizmów, bĊdzie upodobniaü siĊ do jednego duĪego, jak w przypadku duĪej liczby
larw chrząszczy, udających pojedynczą samicĊ pszczoáy. ZwierzĊta poprzez mimikrĊ
udają wiĊksze, silniejsze, jak równieĪ mogą dostosowywaü siĊ barwą i ksztaátem do
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otoczenia. SytuacjĊ tą moĪna odnieĞü takĪe np. do niektórych miast, które są maáo
atrakcyjne dla potencjalnych zwiedzających, ale leĪą na szlaku turystycznym. Wáadze
takiego miasta mogą stosowaü agresywny marketing terytorialny, oparty na promocji
oraz nachalnej reklamie, lansując symboliczną „kupĊ kamieni” jako coĞ oryginalnego i
godnego uwagi [38]. Takie dziaáania podobnie jak wiele innych strategii mimikry,
zwodzenia, czy wrĊcz akceptowanego prawnie oszustwa, oceniane są jednak negatywnie
w kategoriach moralnych, przez co mogą byü sprawdzalne jedynie na krótką metĊ.

Podsumowanie
Oszukiwanie i zwodzenie na drodze mimikry jest bardzo rozpowszechnione poĞród
róĪnych gatunków zwierząt. Stąd waĪna jest ĞwiadomoĞü istnienia moĪliwoĞci
ekstrapolacji pewnych strategii funkcjonujących w przyrodzie, np. do wybranych
mechanizmów dziaáania firm. ZnajomoĞü záoĪonoĞci takich aktów moĪe pomóc w
osiągniĊciu sukcesu, ale takĪe w ustrzeĪeniu siĊ przed nieuczciwymi konkurentami. A
zatem czáowiek w swoich dąĪeniach do zwiĊkszenia sukcesu ekonomicznego, np. w
postaci dobrze prosperującej firmy, moĪe uczyü siĊ dziĊki czerpaniu wiedzy ze strategii
stosowanych przez najróĪniejsze gatunki zwierząt, pochodzących z róĪnych czĊĞci
Ğwiata oraz grup systematycznych. Przypadki takiego zwodzenia mogą byü przeniesione
na poziom ludzki, zwáaszcza kiedy myĞlimy o intencjonalnym oszukiwaniu w
odniesieniu do sfery marketingu. Pomimo, Īe zwierzĊta dziaáają instynktownie, w
niektórych Ğwiadomych postawach ludzkich moĪna odnaleĨü analogiĊ do ich reakcji.
Byü moĪe znajomoĞü praw rządzących przyrodą mogáaby daü podstawy dla polepszania
mechanizmów dziaáania róĪnych przedsiĊbiorstw, co jest obecnie sporym wyzwaniem
m.in. dla ekonomistów, ale takĪe psychologów oraz socjologów.
W analizowanych zjawiskach mimikry i mimetyzmu, stanowiących strategie
decepcji w przyrodzie, ale takĪe oszustwa w ekonomii, moĪna dopatrzeü siĊ takĪe
pewnych podobieĔstw w ich podáoĪu oraz przebiegu. Podobnie jak ludzie wychowujący
siĊ w rodzinie, szkole, czy teĪ ujmując szerzej w spoáeczeĔstwie, zyskują kod kulturowy
warunkujący ich zachowanie w otoczeniu i w Ğwiecie gospodarczym, zwierzĊta uczą siĊ
od rodziców walki o pokarm i terytorium. W obydwu rozwaĪanych grupach, w wielu
formach postaw i zachowaĔ moĪna doszukaü siĊ zatem pewnych postaci symetryzmu,
czy teĪ analogii. W sferze marketingu wypracowano najróĪniejsze, czĊsto niezwykle
wyrafinowane metody zwodzenia. Niektóre koncepcje marketingowe mogą stosowaü
poáączenie kilku strategii znanych ze Ğwiata zwierząt, a zatem przyroda moĪe byü
nieskoĔczoną wrĊcz inspiracją dla poczynaĔ ekonomicznych, zarówno dla poszukiwania
nowych, niestosowanych dotąd metod zwodzenia, jak i moĪliwoĞci ochrony przed
byciem oszukanym. Jednak o ile w Ğwiecie zwierząt dla strategii decepcji nie stosuje siĊ
odniesieĔ etycznych, to postawy ludzkie w sferze ekonomii niewątpliwie podlegają
takim ocenom. Jest to byü moĪe gáówna determinanta odróĪniająca mimikrĊ w
przyrodzie od oszustwa w ekonomii.
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Summary
The aim of the study was to find and evaluate the analogy between the universality of the
phenomenon of deception in nature and in economy. In both areas of the analysis, this most often
takes a form of mimicry (defensive or aggressive). To create such complex forms of deception
among animals, mostly contributed the prevalance of predator-victim model, and using guises or
pretending to be something else, was supposed to provide protection against attack or just to
facilitate such attack. In the economy one can find attitudes that take the form of mimicry, and thus
analogous to the nature, which are also based on pretending to be someone else. This is used by
some exploiters, reaping on stereotypes and automatisms of human behaviour. They are most often
found in the marketing sphere, taking up very professional and sophisticated forms of attitudes of
marketers and represented by them entities. Also there may be found some symmetry and
analogies of behaviours in terms of gaining individual benefits at the expense of others.
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