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MOŻLIWOŚCI POZNAWCZE
PRAWA METCALFE’A W OKREŚLANIU WARTOŚCI
EKONOMICZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNYCH
Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny przydatności poznawczej prawa Metcalfe’a w określaniu wartości ekonomicznej sieci. W pracy dokonano rekonstrukcji teoretycznej prawa Metcalfe’a, jednocześnie wskazując na błędy w jego aplikacji. Przedstawiono
również konkurencyjne koncepcje wyjaśniające wartość ekonomiczną sieci w zależności od
liczby jej elementów. Odniesiono się również do teorii efektów zewnętrznych w kontekście
sieci, rozważając możliwości komunikacji między podmiotami w ujęciu potencjalnym oraz
efektywnym. W ujęciu tym posłużono się liczbą Dunbara do wyjaśnienia zasięgu efektów
zewnętrznych w strukturach sieciowych.
Słowa kluczowe: prawo Metcalfe’a, efekty zewnętrzne sieci, wartości sieci.

1. Wstęp
Prawo Metcalfe’a wykorzystywane jest powszechnie przy przedstawianiu unikatowych właściwości struktury sieciowej, zwykle w kontekście relacji wartości do
wielkości sieci oraz korzyści płynących z rozrastania się struktury. Właściwości nim
opisane są teoretycznie prawdziwe jedynie dla sieci i w innych strukturach nie mogą
występować. Stąd też prawo Metcalfe’a stanowi argument w rozważaniach nad usieciowieniem struktur, mający prowadzić do wzrostu efektywności lub też dodatkowych korzyści1.
Szczególnie często, i z dużą dozą pewności co do ich zasadności, właściwości
opisane prawem Metcalfe’a pojawiają się w opracowaniach z lat 90. dotyczących
Internetu, społeczeństwa sieciowego, nowej gospodarki itp. W zasadzie do pęknię-

Por. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 79, 3;
K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego
siecią, Wig-Press, Warszawa 2001, s. 15-16; C. Shapiro, H.R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny
przewodnik po gospodarce cyfrowej, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007, s. 200.
1
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cia bańki spekulacyjnej dotyczącej przedsiębiorstw internetowych (dot-comów)2
niezbyt krytycznie podchodzono do kwestii fundamentalnych. Bazowano raczej na
przeświadczeniu o słuszności relacji między wielkością sieci a jej wartością, a nie
na dogłębnych analizach finansowych. Dopiero pęknięcie tzw. bańki internetowej
skłoniło badaczy do przyjrzenia się właściwościom sieci w kontekście ich wartości,
jednak ostatecznie nie powstała żadna kompleksowa praca na ten temat.
Celem niniejszego artykułu jest ocena przydatności prawa Metcalfe’a w analizie właściwości ekonomicznych struktur sieciowych. Tak sformułowany cel wymaga
głębszej analizy rozważań związanych z unikatowymi właściwościami sieci, w tym
pierwotnej kwestii: czy są one jedynie zarezerwowane dla tej struktury? Jednocześnie
postawiono tu tezę głoszącą, że prawo Metcalfe’a ma ograniczone możliwości poznawcze, gdyż dotyczy jedynie sieci infrastrukturalnych o homogenicznych węzłach.

2. Rekonstrukcja teoretyczna
Prawo Metcalfe’a uzyskało swoja nazwę za sprawą G. Gildera, który w 1993 r.
w artykule do suplementu technologicznego anglojęzycznego „Forbesa” posłużył
się tym sformułowaniem. Wskazał on na R.M. Metcalfe’a jako autora zależności,
którą określił dosłownie jako „Prawo Metcalfe’a «telecosmu»”. To niezwykle enigmatyczne pojęcie jego zdaniem ukazuje „magię wzajemnych połączeń”. Jeżeli, jak
pisze, połączy się dowolna liczbę maszyn („n”) – np. komputerów, telefonów, a nawet samochodów, uzyska się „n” kwadrat potencjalnej wartości3. W innej swojej
publikacji G. Gilder wskazuje, że omawiane prawo ukazuje, że wartość sieci wzrasta
proporcjonalnie do mocy wszystkich urządzeń do niej podłączonych.4 Nie przestawia jednak dokładnie założeń początkowych, które zwykły towarzyszyć prawom.
Ponadto druga przywołana definicja wskazuje subiektywne wartości i mało konkretne w tym kontekście określenie „proporcjonalności”.
Istotne w rozważaniach G. Gildera jest to, że nie pisze on o użytkownikach,
lecz o urządzeniach. Natomiast aplikacja prawa Metcalfe’a wskazywałaby, że chodzi również o sieci złożone z osób, które kryją się za urządzeniami. Ma to miejsce
na przykład w przeprowadzonym przez K. Kelly’ego dowodzie dotyczącym wzrostu
wartości sieci telekomunikacyjnej (faksów). Płynnie przechodzi on od wartości sieci,
jako specyficznego zbioru urządzeń, do wartości, jaką wnoszą posiadacze faksów5.
Dokonuje tego bez większej refleksji, traktując podmioty osobowe homogenicznie.
Por. S. Czetwertyński, Implikacje internetowej bańki spekulacyjnej w dobie sieciowych rynków
kapitałowych, [w:] Nauki o finansach nr 4, red. G. Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 163-177.
3
G. Gilder, Metcalfe’s law and legancy, “Forbes. ASAP: A technology supplement”, 13 września
1993, s. 158-159.
4
G. Gilder, Telecosm. How Infinite Bandwidth Will Revolutionize Our World, The Free Press, New
York 2000, s. 73.
5
K. Kelly, op. cit., s. 29-30.
2
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Rys. 1. Relacja wartości sieci oraz kosztów jej tworzenia względem jej rozmiaru
wg R.M. Metcalfe’a
Źródło: B. Metcalfe6, Metcalfe’s Law Recurses Down the Long Tail of Social Networking, http://vcmike.wordpress.com/2006/08/18/metcalfe-social-networks/ (20.01.2013).

Pierwotna analiza R.M. Metcalfe’a wyrażona była w formie wykresu (zob.
rys. 1) i jej celem było przedstawienie punktu masy krytycznej. Jego przekroczenie wiązało się z przewyższeniem wartości sieci nad kosztami jej tworzenia. Kontekstem analizy było wykazanie korzyści płynących z tworzenia sieci typu LAN
za pomocą techniki ethernet, której R.M. Metcalfe jest autorem. Chodziło tu o zastosowanie sieci typu LAN w organizacjach, wykazując, od którego momentu jest
to opłacalne (przekroczenie punktu masy krytycznej). Węzłami sieci (n) były więc
urządzenia komunikacyjne (np. karty sieciowe), natomiast wartość wyrażona została
jako ich kwadrat (n2)7. Wartość odnosi się do liczby połączeń, którą wyraża z kolei
n(n − 1)
wzór:
. W wersji zaproponowanej pierwotnie przez R.M. Metcalfe’a liczba
2
połączeń interpretowana była dwukierunkowo – stąd pominięcie dwójki z mianownika. Ponadto zasada n2 jest w pewnym sensie „prawem kciuka”, gdyż przy dużych
rozmiarach sieci zaokrąglenie nie jest istotne, a upraszcza procedurę obliczeniową –
stąd pominięcie jedynki z liczebnika. Nie zmienia to faktu, że wyraża ono liczbę połączeń (dwukierunkowych) między węzłami. Należy podkreślić, że R.M. Metcalfe
nie określił konkretnie ani kosztów urządzeń, ani wartości połączeń. Natomiast bio6
Właściewie Robert Melancton Metcalfe. Jednak R.M. Metcalfe posługuje się przydomkiem
„Bob”, stąd B. Matcalfe.
7
S. Simeonov, Metcalfe’s Law: more misunderstood than wrong?, http://blog.simeonov.
com/2006/07/26/metcalfes-law-more-misunderstood-than-wrong/ (24.03.2013); B. Metcalfe, Metcalfe’s
Law Recurses Down the Long Tail of Social Networking, http://vcmike.wordpress.com/2006/08/18/metcalfe-social-networks/ (20.01.2013).
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rąc pod uwagę przebieg wykreślonych przez niego funkcji, należy stwierdzić, że
w obu przypadkach założył stałą wartość parametrów tych zmiennych. Oznacza to
homogeniczność zarówno urządzeń, jak i połączeń. Tylko w przypadku, gdy są one
homogeniczne omawiane, zmienne są jednakowe niezależnie od wielkości sieci.
Jednorodność pozwoliła R.M. Metcalfe’owi na wykazanie istoty zjawiska, lecz
bez zaakcentowania tego faktu, pojawia się nadinterpretacja w praktycznej aplikacji prawa. Prawo Metcalfe’a, jak zresztą każde inne, jest prawdziwe tak długo, jak
długo prawdziwe są założenia wstępne. Bez zachowania warunku jednorodności,
zarówno kosztów urządzeń, jak i wartości połączeń, oraz określenia tych wielkości
prawo Metcalfe’a nie wyraża nic poza liczbą połączeń.

3. Teorie wartości sieci
Próby mierzenia wartości sieci były przeprowadzane nie tylko przez R.M. Metcalfe’a. Podobne wysiłki podejmowali również D. Sarnoff, D.P. Reed, R. Beckstrom
oraz B. Briscoe, A. Odlyzko i B. Tilly. Nie licząc prac R. Beckstrom, we wszystkich
przypadkach wartość uzależniona była bezpośrednio od liczby węzłów należących
do danej sieci. D. Sarnoff w swoich rozważaniach był zdecydowanie najbardziej
ostrożny, co wynika m.in. z faktu, że zajmował się sieciami nadawczymi, gdzie
komunikacja ma charakter jednokierunkowy. Był on pionierem przemysłu telewizyjnego, opartego co prawda na sieci komunikacyjnej, ale nie w znaczeniu zbioru
bezpośrednio powiązanych ze sobą węzłów. Sieci telewizyjne mają charakter infrastruktury technicznej rozsyłającej sygnał (taki sam) do odbiorców. W sensie pośrednim odbiorcy tworzą sieć, np. posiadaczy telewizorów, i tym samym istnieją między
nimi zależności, ale nie tak bliskie jak w przypadku sieci komunikacji bezpośredniej8. Fakt ten, nawet jeżeli nieznany D. Sarnoffowi, znalazł wyraz w przyjętej przez
niego regule, głoszącej, że wartość sieci nadawczej jest proporcjonalna do liczby
oglądających9. Tak więc jej wartość zależy od liczby węzłów, do których emitowany
jest sygnał10, czyli de facto od wielkości sieci odbiorców. Oznacza to, że wartość
sieci nadawczej jest proporcjonalna do rozmiarów sieci odbiorców. Sieci o większej
liczbie odbiorców mają większą wartość niż sieci o mniejszej liczbie odbiorców.
Ta bipolarna zależność między siecią nadawczą a odbiorcą zlewa się, gdy interakcje stają się dwukierunkowe. Czyli role przestają być zdeterminowane, a komunikacja jednokierunkowa. Opisany przez D. Sarnoffa model sieci można określić jako
jeden-do-wielu, natomiast przy spełnionym warunku łączy dwukierunkowych jest
to sieć typu wielu-do-wielu. To tego rodzaju należą na przykład media społeczne
8
Por. M.L. Katz, C. Shapiro, Network Externalities, Competition, and Compatibility, “The American Economic Review” 1985, Vol. 75 (No. 3), s. 424; S.J. Liebowitz, S.E. Margolis, Network Externality: An Uncommon Tragedy, “Journal of Economic Perspectives” 1994, Vol. 8 (No. 2), s. 135.
9
D.F. Herrick, Media management in the age of giants. Business Dynamics of Journalism, University of Mexico Press, New Mexico 2012, s. 26.
10
M. Ratcliffe, J. Lebkowsky (red.), Extreme democracy, lulu.com, s. 118.
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lub też inne skupiska użytkowników w ramach Internetu. Estymację wartości takiej
sieci zaproponowała D.P. Reed. Dowodzi on, że w sieci n-elementowej, w której
mogą tworzyć się dowolne kombinacje grup poszczególnych elementów, wartość
sieci rośnie proporcjonalnie do 2n11. Tym samym przyrost wartości sieci o łączności
dwukierunkowej, zdaniem D.P. Reeda, jest zdecydowanie bardziej dynamiczny, niż
ma to miejsce w przypadku zależności opisanych prawem Sarnoffa i Metcalfe’a.
B. Briscoe, A. Odlyzko i B. Tilly proponują mniej optymistyczne podejście
do omawianego tematu. Odnosząc się krytycznie do ujęcia proponowanego przez
R.M. Metcalfe’a oraz D.P. Reeda wskazują, że bardziej odpowiednim wyznacznikiem wartości sieci jest uzależnienie liczby węzłów od funkcji logarytmicznej.
Przyjęty przez nich wzór ma postać: n log(n)12. W przeciwieństwie do omawianych
powyżej prac B. Briscoe, A. Odlyzko i B. Tilly nie wyprowadzają swojego wzoru
z relacji opartej na liczbie połączeń między węzłami, lecz z krytyki założeń teoretycznych prawa Metcalfe’a i Reeda oraz studium porównawczego przypadków
estymacji wartości sieci na podstawie wszystkich analizowanych przez nich reguł.
W konsekwencji stwierdzają, że proponowana przez nich zależność jest w praktyce
bardziej odpowiednia. Istotnym jest tu fakt, że dostrzegają konieczność przejścia
od modelowego rozumienia prawa Metcalfe’a i Reeda do faktualnego, co wiąże się
z uchyleniem założenia o homogeniczności węzłów.
Całkowicie inną formułę określania wartości sieci proponuje R. Beckstrom.
Określa on wartość sieci na podstawie transakcji, jakie dokonywane są poprzez daną
sieć. Twierdzi, że wartość sieci dla danego (jednego) podmiotu to różnica między
sumą korzyści a sumą kosztów, jaką czerpie on z transakcji w sieci. Z kolei wartość
całej sieci to suma wszystkich wartości poszczególnych podmiotów wykonujących
poprzez nią transakcje. Dodatkowo proponuje dyskontowanie tych wartości, tak aby
uzyskane wyniki były porównywalne w czasie. Jego rozwiązanie problemu wartości
sieci, opierające się de facto na rachunku korzyści i kosztów, w zasadzie określa
korzyści netto korzystania z niej. I chociaż R. Beckstrom dostrzega relację między węzłami (użytkownikami), traktuje ją jako czynnik dodatkowy, a nie nadrzędny.
Proponowana przez niego formuła jest zbyt ogólna i nie wskazuje istoty sieci13.
Nie licząc ostatniej z przedstawionych teorii, zaprezentowane podejścia uzależniają zmiany wartości sieci bezpośrednio od liczby węzłów. Przy czym może to być
forma pośrednia – jak w przypadku prawa Sarnoffa – lub bezpośrednia – prawo
Matcalfe’a, Reeda oraz reguła n log(n).
Na rysunku 2 zaprezentowano cztery z omawianych modeli określania wartości
sieci. W takiej formie są jednak ogólnymi zależnościami. Nie mając określonych
parametrów, które kształtowałyby faktyczne wartości, w zasadzie mogą jedynie wyD.P. Reed, The law of the pack, “Harvard Business Review”, May 2009, s. 24.
B. Briscoe, A. Odlyzko, B. Tilly, Metcalfe’s Law is wrong, “IEEE Spectrum”, July 2006, s. 26-27.
13
R. Beckstrom, The Economics of Networks and Cybersecurity, NCSN 2008, http://www.
slideshare.net/larryme38/081212d-economics-of-networks (20.03.2013).
11

12
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Rys. 2. Interpretacja graficzna wybranych koncepcji relacji wartości do wielkości sieci
Źródło: opracowanie własne.

rażać hipotetyczny trend. Należy nadmienić, że traktowanie tych zależności bezpośrednio świadczyłoby, że każda sieć o określonej liczbie węzłów ma taką samą
wartość. Dostrzega to m.in. D.P. Reed, który wprowadza do rozważań parametry
określające indywidualność danej sieci14. Pozostaje jednak pytanie, która z proponowanych metod odpowiada najdokładniej rzeczywistości i pozwoli na estymację
wartości sieci względem jej węzłów.

4. Efekty zewnętrzne w strukturach sieciowych
Zgodnie z przywoływaną wielokrotnie przez M. Castellsa definicją: „Sieć jest zbiorem wzajemnie powiązanych węzłów”15. Tak formułowana definicja wskazuje na
istotę sieci, czyli wzajemne (bezpośrednie) połączenia. Bez istnienia owych połączeń sieć byłaby jedynie zbiorem podmiotów o nieokreślonych zależnościach. Tak
więc to, co odróżnia sieci od innych struktur, to właśnie połączenia, które implikują
efekty zewnętrzne sieci16. Występują one, gdy użyteczność z konsumpcji danego dobra, jaką osiąga konkretna osoba, zależy od liczby osób konsumujących to dobro17.
14
D.P. Reed, That Sneaky Exponential – Beyond Metcalfe’s Law to the Power of Community Building, http://www.reed.com/dpr/locus/gfn/reedslaw.html (15.03.2013).
15
M. Castells, op. cit., s. 468.
16
Por. C. Shapiro, H.R. Varain, op. cit., s. 199-200.
17
H.R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 630.
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To znaczy, że użyteczność sieci dla danego użytkownika zależy od liczby innych
użytkowników, którzy do niej należą. Natomiast użyteczność sieci polega na jej połączeniach. Jeżeli w danej sieci znajduje się n użytkowników, to dany użytkownik
ma możliwość połączenia się z n – 1 liczbą użytkowników (zakładając, że sam ze
sobą połączyć się nie musi). Każde z tych połączeń może mieć dla niego konkretną
użyteczność. Niektóre z pewnością relatywnie wysoką. Natomiast większość bardzo
niską lub nawet zerową. Ponadto należałoby użyteczność analizować w ujęciu potencjalnym oraz realnym. Odwołując te rozważania na przykład do sieci telefonicznej,
należy stwierdzić, że posiadacz telefonu nie będzie przecież korzystał z możliwości
zadzwonienia do każdego innego abonenta. Ponadto większość dostępnych abonentów stanowi dla niego jedynie potencjalną użyteczność, gdyż nie można określić,
czy kiedykolwiek zajdzie potrzeba kontaktu z nimi.
Podłączenie się kolejnych węzłów do sieci może wywołać zwiększenie się użyteczności dla danego użytkownika lub może być dla niego całkowicie obojętne.
Dopiero post factum można by określić użyteczność kolejnych podłączonych i poszeregować ich ze względu na użyteczność krańcową, jaką czerpią. Należy się spodziewać, że zadziała tu prawo malejącej użyteczności krańcowej, czyli użyteczność
całkowita sieci będzie rosła coraz wolniej wraz ze zwiększaniem się liczby węzłów,
aż ostatecznie się zatrzyma (pominięto tu możliwość występowania ujemnej użyteczności krańcowej). W zasadzie taka analiza nie różni się od analizy konsumpcji
innych dóbr, z tym że nie jest tu brana pod uwagę faktyczna kolejność zużywania
jednostek, czyli jest tu ujęcie ex post.
Z kolei jeżeli próbować analizować sieć jako całość, to jej całkowitą wartość stanowią właśnie połączenia potencjalne, czyli wszystkie, jakie są możliwe. Podejście
takie w odróżnieniu od analizy indywidualnej nie opiera się na użyteczności efektywnej, którą faktycznie odnosi dana osoba, lecz potencjalnej, jaką może osiągnąć każdy
nieokreślony użytkownik. Analiza przez pryzmat sumy pojedynczych użyteczności
oznaczałaby, że podmioty są zidentyfikowane, a ich połączenia między poszczególnymi węzłami znane. Nawet jeżeli wiedza ta byłaby dostępna w przypadku konkretnej
sieci, to nie istnieją przesłanki, które pozwoliłby przełożyć ją na inne sieci.
Na przykład R.I.M. Dunbar dowodzi, że w przypadku grup ludzkich liczba efektywnych znajomości oscyluje w granicach 150. Wyrażając się inaczej, statystyczny
człowiek jest w stanie podtrzymywać relacje społeczne z grupą około 150-osobową18. Oznacza to, że przeciętny człowiek korzysta zaledwie z małego wycinka światowych sieci komunikacyjnych. Ponadto w przypadku większych grup R.I.M. Dunbar wysuwa hipotezę, że zapewne są one pogrupowane ze względu na swoja rangę19.
I chociaż swoje badania odwołuje zarówno do kontaktów zawodowych, jak i tych
R.I.M. Dunbar, How Many Friends Does One Person Need? Dunbar’s Number and Other Evolutionary Quirks, Harvard University Press, Cambridge 2010, s. 25-27.
19
R.I.M. Dunbar, Neocortex size as a constraint on group size in primates, “Journal of Human
Evolution” 1992, Vol. 22 (No. 6), s. 485-486.
18
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o naturze czysto prywatnej, to z pewnością jeżeli za węzeł sieci uznać podmiot zbiorowy (organizację – np. przedsiębiorstwo), to liczba kontaktów będzie diametralnie
większa, aczkolwiek ich trwałość może być niewielka. Pojawia się tu więc również
aspekt celu użytkowania sieci, który wyraża się w możliwościach (lub raczej konieczności) wykorzystania większej liczby kontaktów. Trafny jest tu podział na sieci
społeczne, biznesowe i po prostu uniwersalne.
Tak daleko idące uszczegółowienie pozwala dopiero rozważać wykorzystanie
potencjalnych połączeń w całej sieci, czyli siłę oddziaływania efektów zewnętrznych. Jednak punktem wyjścia wciąż jest liczba połączeń opisana prawem Metcal n(n − 1) 
fe’a – 
 . Relacje nim opisane stanowią coś na kształt modelu doskonałego,
 2 
natomiast zastosowanie go do konkretnych sieci oznacza poszukiwanie modelu niedoskonałego, który faktycznie może opisać konkretną sytuację.

5. Zakończenie
Prawo Metcalfe’a z przedstawionych w artykule koncepcji opisujących relację między wartością sieci a liczbą jej użytkowników w sposób najbardziej właściwy odnosi
się do istoty sieci, czyli liczby połączeń. De facto nie ma znaczenia, czy wzór przyjmuje postać określaną potocznie regułą n kwadrat, czy też dokładnie wyraża liczbę
połączeń, gdyż ostatecznie różnica sprowadza się do określania, czy liczba łączy jest
jedno- czy dwukierunkowa. Ujęcia D. Sarnoffa, D.P. Reeda czy też B. Briscoe’a,
A. Odlyzko i B. Tilly’ego są w tej kwestii ułomne, choć każde z nich w inny sposób.
Prawo Sarnoffa odnosi się do sieci jednokierunkowych, czyli bez interakcji – co
z gruntu rzeczy nie odpowiada koncepcji sieci. Z kolei prawo Reeda zakłada liczbę kombinacji wszystkich możliwych grup w danej sieci. Można je raczej określić
prawem różnorodności organizacyjnej i stanowi całkowicie inne podejście do sieci
– nie ze względu na efekty zewnętrzne jej towarzyszące, lecz prawdopodobieństwo
uzyskania trafnej kombinacji, co można utożsamiać z optymalnym rozwiązaniem.
Natomiast reguła B. Briscoe’a, A. Odlyzko i B. Tilly’ego jest próbą estymacji faktualnej w istocie wywodzącej się z prawa Metcalfe’a. Ich propozycja jest więc w istocie przejściem z modelu doskonałego do modelu niedoskonałego. Jednak nie można
na podstawie ich rozważań określić, jaki model mają na myśli.
Prawo Metcalfe’a należy więc traktować jako pierwszy etap w drodze do odkrycia wartości danej sieci. Stanowi wyraz kształtowania się relacji między węzłami
a użytecznością wynikającą z efektów zewnętrznych. Daje obraz potencjalnych połączeń o nieokreślonej wartości. Dopiero na etapie konkretyzacji, poprzez określenie
użytkowników sieci oraz celu ich uczestnictwa, można odkrywać faktyczną wartość
danej sieci. To, co jednak różnić będzie strukturę sieciową od jedynie zbioru, to właśnie relacja opisana prawem Metcalfe’a.
Nie ulega wątpliwości, że prawo Metcalfe’a ma ograniczone możliwości poznawcze i z pewnością nie umożliwia prostego przejścia od liczby węzłów do ostatecznej
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wartości sieci. Na jej ostateczną wartość wpływa więcej czynników niż wyłącznie
liczba uczestników. Podobnie jest również z tendencyjną analizą form rynkowych.
Założenie, że wraz ze wzrostem liczby uczestników rynku rośnie oddziaływanie
konkurencji jest prawdziwe, o ile nie występują inne czynniki – na przykład asymetria informacji lub inne zawodności rynku. Tak więc każda rozważana w teorii
ekonomii sytuacja jest prawdziwa „o ile”. To proste sformułowanie zapobiega uleganiu błędnemu przekonaniu. W przypadku ewidentnej fascynacji strukturami sieci,
szczególnie w kontekście Internetu, pomijano ten „drobny” element metodologiczny, a uzyskany obraz daleki był od stanu prawdziwego. Jednak rozczarowanie błędną analizą wartości sieci nie wynika z jej istoty, którą prawo Metcalfe’a obrazuje
prawidłowo, lecz ze zbytniej nonszalancji w kreowaniu nad wyraz obiecującej perspektywy zysków z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Co ciekawe, to,
co dziś określa się mianem prawa Metcalfe’a, znane było już na początku XX wieku
za sprawą rozważań T.N. Vaila – prezesa Bell Telephone Company, który uzmysłowił sobie relację między wielkością sieci a jej przewagą rynkową20. Nie zmieniło
to jednak faktu, że spółka przez lata walczyła o pozycję rynkową poprzez szereg
narzędzi konkurencyjnych21, a nie zwiększając sztucznie liczbę abonentów, co miało
miejsce szczególnie często w przypadku spółek typu dot.com.
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COGNITIVE POSSIBILITIES OF METCALFE’S LAW
IN DEFINING ECONOMIC VALUE OF COMMUNICATION
NETWORKS
Summary: In this article the author attempts to assess cognitive usefulness of Metcalfe’s law
in defining the economic value of network. The paper presents a theoretical reconstruction
of Metcalfe’s law pointing to mistakes in its application. It also shows competitive concepts
explaining economic value of the network depending on the number of its nodes. There is
also reference to the theory of externalities in the context of network, considering the possibility of communication between actors from the potential and effective perspective. In this
approach Dunbar’s number is used to explain the range of external effects in the structure of
the network.
Keywords: Metcalfe’s law, network externalities, values of network.
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