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Bieda w imię ekologii

Streszczenie
Walka z globalnym ociepleniem zaostrza się. Orężem w niej są nowoczesność, zasobooszczędność i konkurencyjność. Kosztem zaś – radykalny wzrost cen. Czy urzędnicy Komisji Europejskiej widzą różnicę między ograniczaniem wydatków a zaciskaniem pętli wokół szyi?

Na Węgrzech jednym z najliczniej obsadzonych ministerstw jest Ministerstwo Strategii Klimatycznej. Jego pracownicy, na czele z ministrem, całą dobę
i przez siedem dni w tygodniu monitorują oraz poddają bieżącej ocenie krajową politykę klimatyczno-energetyczną. Zastanawiają się też nad innowacjami w metodologii oceny oddziaływania na środowisko. 90% budynków
zostało zmodernizowanych między innymi z myślą o maksymalnej izolacyjności cieplnej. W Grecji prawie wyłącznie wykorzystuje się czystą energię,
głównie ze źródeł odnawialnych, a efektywność energetyczna zdaje się być
na najwyższym możliwym pułapie. Drogi dojazdowe do portu w Antwerpii
są puste. Przejażdżka nimi jest wolna od ryzyka opóźnień. Ruch odbywa się
w znacznej mierze poprzez przewóz kolejowy i żeglugę śródlądową. Słowacy
dawno zapomnieli, że na obszarach takich jak Górna Nitra, Bańska Bystrzyca
czy Koszyce wydobywano węgiel. We Włoszech, dzięki reformie podatków
środowiskowych, gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób zgodny
z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. W gęsto zaludnionej Holandii
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funkcjonuje model koordynacji zintegrowanego zarządzania obszarami naturalnymi. Rumunia może pochwalić się olbrzymią ilością danych gromadzonych w obszarze sektora wodno-ściekowego, co w połączeniu ze ścisłymi
regulacjami prawnymi gwarantuje opłacalność usług wodnych. Współpraca
między przedsiębiorstwami prywatnymi a podmiotami publicznymi na Litwie sprawiła, że kraj ten jest liderem ekologicznej innowacyjności w regionie.
Zrównoważone budżetowanie i zarządzanie finansami publicznymi w Irlandii uwzględnia dziedziny takie jak klimat i równość. Instituto de Crédito Oficial
finansuje jedynie najmocniej zielone i najbardziej społeczne z hiszpańskich
działań oraz projektów. Tak wygląda świat, a konkretnie – Europa, w 2050
roku według Unii Europejskiej.
Zielona transformacja to równie ambitny co szalony pomysł włodarzy
zjednoczonego Starego Kontynentu, zakładający osiągnięcie neutralności
klimatycznej państw spod flagi dwunastu gwiazd do połowy upływającego stulecia. Punkt kontrolny przypada na 2030 rok – zgodnie z założeniami
powinniśmy wówczas zredukować emisję netto gazów cieplarnianych o co
najmniej 55% w stosunku do stanu z 1990 roku. Droga do celu wydaje się być
dłuższa niż statku Apollo z Neilem Armstrongiem i spółką na pokładzie. Aby
zrealizować wyznaczony plan konieczne jest przekierowanie wszystkich sił
na kurs ekstremistycznie proekologiczny, bez „oszczędzania rannych”. Przy
podejmowaniu decyzji kluczowej dla losów całego kontynentu trzeba zadać
pytanie – czy warto?
Pieczołowicie opracowywany przez unijnych komisarzy Fit for 55 ma objętość blisko 4500 stron. Jednak gdyby pokusić się o lakoniczne streszczenie
dokumentu, wystarczyłoby jedno zdanie: produkty oraz usługi, przy których
powstawaniu lub świadczeniu emitowany jest dwutlenek węgla, zostaną zabronione lub staną się drogie. Przełoży się to na znaczne obniżenie jakości życia.
Istotnym narzędziem służącym w tej machinie społecznej inżynierii jest
modyfikacja dyrektywy dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych, mająca wywindować opodatkowanie paliw kopalnych. Podobny
wzrost cen będzie dotyczyć gazu ziemnego i oleju opałowego. Zmiany, i to
już u progu 2023 roku, dotkną także unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Wtedy rozpocznie się proces obejmowania systemem transportu drogowego, morskiego, a także lotniczego, któremu obecnie
przysługuje pula bezpłatnych uprawnień. Aktualnie przeliczanie każdej tony
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wypuszczanego do atmosfery CO2 na euro obowiązuje w zakładach przemysłu energochłonnego oraz w systemie energetyki konwencjonalnej.
Pomysł Unii Europejskiej przeniesie jej obywateli do nowej rzeczywistości
w aspekcie podróżowania. Obliczenia S&P Global Platts wskazują na podwojenie, a nawet potrojenie cen biletów lotniczych1. W 2026 roku należy spodziewać się skokowego wzrostu cen benzyny. Właśnie wtedy system ETS ma
„położyć ręce” na transporcie drogowym. Problem nie pozostanie z nami na
długo, ponieważ dziewięć lat później sprzedaż nowych samochodów, pod
maską których warkocze silnik spalinowy, ma zostać objęta zakazem. Identyczny los spotka pojazdy hybrydowe.
Rozszerzenie EU ETS na emisję CO2 generowaną poprzez ogrzewanie budynków mieszkalnych w połączeniu z rachunkami za prąd sprawi, że zamarzając w domach, będziemy trzymać kciuki za globalne ocieplenie. Czy o to
w tym chodzi? Słowo ,,zamarzając” nie zostało użyte w przenośni. Najgorzej
radzące sobie ekonomicznie gospodarstwa domowe mogą bowiem spodziewać się wzrostu wydatków na energię nawet o 108%2.
Koszty zielonej rewolucji zostały oszacowane przez duńskiego badacza
zajmującego się ekonomiczną stroną polityk klimatycznych. Bjorn Lomborg
dokonał obliczeń i otrzymał zawrotny wynik 5 bilionów euro. Skala strat
gospodarczych w Unii Europejskiej spowodowanych pandemią COVID-19
w 2020 roku wyniosła około 1,4 biliona euro. Pieniądze pieniędzmi, ale trzeba
ratować świat… Osiągnięcie postawionego celu cząstkowego, czyli ograniczenia emisji CO2 o 55% w stosunku do poziomu w 1990 roku przez kraje
unijne do 2030 roku, pozwoli „oszczędzić” atmosferze 12,7 miliarda ton dwutlenku węgla. Podstawiając dane do modeli klimatycznych Lomborga okazuje się, że cały wysiłek ograniczy wzrost temperatury na Ziemi o 0,004°C3.
Warto przypomnieć ruch żółtych kamizelek powstały jesienią 2018 roku.
Jego uczestnicy przez wiele miesięcy organizowali liczne demonstracje na
francuskich ulicach, nierzadko przeradzające się w brutalnie pacyfikowane
1 S&P Global, https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/blogs/energy-transition/071921-air-travel-decarbonization-jet-fuel-eu-duty-ticket-prices (dostęp: 18.03.2022 r.).
2 Impact on Households of the Inclusion of Transport and Residential Buildings in the EU ETS, Polski
Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2021, s. 25.
3 Euractiv, https://www.euractiv.com/section/climate-environment/opinion/eu-must-get-smarter-to-lead-on-climate-change/ (dostęp: 18.03.2022 r.).
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zamieszki. Wtedy protesty zostały wywołane zapowiedzią wprowadzenia
podatku klimatycznego na paliwa – opłaty na rzecz inwestycji w nowe źródła
energii w wysokości 6,5 eurocenta za litr oleju napędowego oraz 2,9 eurocenta za litr benzyny. Teraz na szali zostało położone 5 bilionów euro.
Pewne rzeczy należy jasno powiedzieć: ocieplenie atmosfery, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia lasów czy dewastacja oceanów to nie są właściwe kierunki transformacji. Groźba wyginięcia ⅛ wszystkich występujących
w przyrodzie gatunków także jest smutnym faktem charakteryzującym naszą
planetę w latach 20. XXI wieku. Być może poprawa klimatu i stanu środowiska
naturalnego to najważniejsze z wyzwań stojących przed obecnym pokoleniem.
Zdanie, jakie wygłosił w pierwszej połowie XX wieku Antoine de Saint‑Exupéry: ,,Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach – pożyczamy ją od naszych dzieci” z biegiem czasu nabiera większego znaczenia. Urzeczywistniajmy Zielony Ład, ale w sprawiedliwy, zrównoważony i rozsądny sposób.
Przede wszystkim ochrona kapitału naturalnego to kwestia współpracy
interkontynentalnej. 27 państw Unii Europejskiej odpowiada za blisko 7%
światowej emisji CO2. Daje nam to trzecie miejsce na niechlubnym podium,
gdzie stoją też Stany Zjednoczone oraz Chiny – największy truciciel świata.
To kraje o wystarczającym potencjale wpływów, eksperckiej wiedzy, jak i aktywów finansowych, by przekonać resztę świata do koniecznej walki o jutro.
Wspólne rozwiązania są niezbędne, aby utrzymać globalne bezpieczeństwo
dostaw i konkurencyjność.
Zmiany, do których dążymy, wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na
obszary ochrony i restytucji naturalnych ekosystemów, wykorzystywania
układów ekologicznych bez zachwiania ich równowagi oraz co najważniejsze – na kwestie zdrowia ludzkiego. Decydujące znaczenie ma transformacja
cyfrowa, będąca kluczem do powodzenia misji. To ona da nam niezbędne do
tego narzędzia.
Przeprowadzanie reform w układzie wzajemnie powiązanych interesów
gospodarczych, środowiskowych i społecznych wymaga kompromisów.
Niezbędne jest nawiązanie w Europie, ale też na świecie, współpracy transnarodowej opartej na dialogu z partnerami społecznymi. Na drodze uregulowanych i standaryzowanych inwestycji oraz innowacji doprowadzi ona do
głębokich zmian na zasadzie gwałtownej ewolucji, nie zaś krwawej rewolucji. Zielony Ład to strategia wielkiej społeczno-gospodarczej transformacji
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wyznaczającej nam cele na kolejne dziesięciolecia. W jej planowaniu ludzkość
powinna uczestniczyć solidarnie, posługując się rozwiązaniami optymalnymi
i odrzucając scenariusze skrajne.
Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce nie obejdzie się bez
zdefiniowania podstaw zrównoważonych inwestycji w sektorze prywatnym.
Adaptacja klasyfikacji zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, tak zwanej taksonomii, odciśnie istotne piętno na kształcie rynku przez
oddziaływanie na przepływ kapitału. Nowa legislacja obliguje przedsiębiorstwa wraz z podmiotami sektora finansowego do ujawniania informacji na
temat wpływu ich działalności na klimat i środowisko. Z myślą o korzyściach inwestorów końcowych i klientów nowe przepisy zobowiązują także
podmioty z branży finansowej do udostępniania danych w zakresie ryzyka
powiązanego z czynnikami ESG.
Zwiększenie przejrzystości inwestycji przyczyni się do niwelowania asymetrii informacji na rynku, co z pewnością ucieszy potencjalnych kapitałodawców
i ułatwi im decyzję. Nadchodzi etap klarownych komunikatów dotyczących
produktów inwestycyjnych oraz europejski standard zielonych obligacji.
Po stronie państwa natomiast jawi się perspektywa przeprowadzenia
kompleksowych reform podatkowych. Obciążenia muszą zostać powiązane
z ilością produkowanych szkodliwych substancji przenikających do atmosfery oraz z zakresem realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zwiastuje to
modyfikacje w przepisach, na przykład o podatku VAT. Trudnym zadaniem
będzie również przemodelowanie podejścia do paliw kopalnych. Ponadto
przyjęta koncepcja determinuje konieczność rozwoju nowych technologii,
infrastruktury cyfrowej i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, co wymusza zwiększenie puli środków przeznaczonych na badania.
Zielona transformacja to historyczna szansa dla naszej ojczyzny. By ją
przekuć w sukces czeka nas niewyobrażalnie długa droga. Uwzględniając
warunkowość wykorzystania unijnych środków, prawdopodobne trudności
z uzyskaniem finansowania, osamotnienie Polski w Unii Europejskiej oraz
szalone tempo i rozmiary narzucanych zmian, może to być droga wiodąca
przez biedę.

Bieda w i mi ę eko logi i
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Zofia Wieczorkowska – jest studentką drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Ekonomia, specjalność Ekonomika Transportu i Logistyka, na Uniwersytecie Gdańskim. Od czterech lat aktywnie działa w Naukowym Kole Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w latach 2019–20
była członkiem Zarządu. Poza tym bierze udział w licznych wydarzeniach
i konkursach, które pozwalają jej na poszerzanie wiedzy zdobywanej na
studiach. Za swoje osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020/21
otrzymała nagrodę Rektora UG. Interesuje się logistyką, zrównoważonym
rozwojem i nowoczesnymi technologiami w logistyce. W wolnym czasie
czyta książki, gra w planszówki, robi na drutach i uczy się języków.
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Czas na kolej – puste słowa
czy solenna obietnica?

Streszczenie
Transport odpowiada za około 30% emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Zgodnie z wszelkimi strategiami Unii Europejskiej należy znacznie zmniejszyć jego
negatywny wpływ na środowisko. Celem eseju jest zidentyfikowanie czynników, które
mogą sprawić, że transport kolejowy znacząco zwiększy swój udział w przewozach
pasażerskich. Autorka sprawdza czy istnieją sposoby na zachęcanie podróżnych do
wyboru kolei

„Stoi na stacji lokomotywa…” – a przynajmniej niegdyś stała, bo dzisiaj coraz trudniej ją znaleźć. Wzrasta bowiem liczba pociągów elektrycznych, które nie mają na przedzie lokomotywy parowej opisywanej w wierszu Juliana
Tuwima. To dobry znak. Większość unijnych dokumentów traktuje bowiem
o potrzebie zwiększania udziału ekologicznych środków transportu w przewozach towarowych i pasażerskich. Pojawia się jednak pytanie: czy w świetle
europejskich strategii kolej w Polsce ma szansę stać się głównym środkiem
transportu pasażerskiego? W niniejszym eseju postaram się znaleźć na nie
odpowiedź.
15
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Wpływ transportu na środowisko
Transport odpowiada za około 30% emisji szkodliwych substancji1. Do tego dochodzą kwestie kongestii, hałasu, wibracji, terenochłonności infrastruktury, które
negatywnie wpływają na jakość życia. Wszyscy płacimy za efekty zewnętrzne
transportu – również zdrowiem. W końcu im więcej chorujemy, tym większe
są koszty utrzymania systemu ochrony zdrowia. Rolą państwa jest dbanie o dobrobyt społeczeństwa. Koszty transportu nie są zatem wyłącznie zmartwieniem
przeciętnego Kowalskiego. To również problem polityków. Aby ratować naszą
planetę i zwiększać komfort życia obywateli, Unia Europejska (UE) wdraża zieloną transformację. Dotyczy ona również transportu, w tym transportu pasażerskiego, w którym jedną z najbardziej ekologicznych gałęzi jest kolej. Elektryczne
pojazdy drogowe często mają ograniczony zasięg. Samochód o napędzie konwencjonalnym, autobus i samolot są stosunkowo najbardziej szkodliwe dla środowiska. Najlepiej pod tym względem wypadają kolej i transport wodny. Jednak
transport wodny śródlądowy w Polsce jest bardzo słabo rozwinięty. Pokuszę się
nawet o stwierdzenie, że traktowany jest jako atrakcja turystyczna i poza tym
niemalże nie istnieje. Zatem w transporcie pasażerskim na długich dystansach
najlepszą opcją wydaje się być podróż pociągiem. Można to udowodnić między
innymi poprzez analizę śladu węglowego (rys 1.).
Rysunek 1. Ślad węglowy poszczególnych środków transportu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ourworldindata.org oraz www.statista.com (dostęp:
27.03.2022 r.)
1 Strona ec.europa.eu: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained (dostęp: 27.03.2022 r.).
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Kolej na zachęcanie pasażerów
To, czy kolej będzie cieszyła się popularnością, zależy od pasażerów. Na ich
decyzje mogą wpływać działania władz Unii Europejskiej, państwa, samorządów lokalnych, jak i przewoźników. Na początku tego roku przeprowadziłam badanie ankietowe dotyczące udziału kolei w turystycznych przewozach
międzynarodowych. Miało ono wskazać, jakie środki transportu pasażerowie
wybierają najczęściej oraz jakie warunki musi spełnić kolej, żeby stać się ich
częstszym wyborem. Badanie wykazało, że wśród ankietowanych dominującymi pod względem preferencji i częstotliwości wyboru środkami transportu
w podróżach na długie dystanse są samochód, kolej i samolot. To dobra informacja. Wybory te są warunkowane różnymi czynnikami. Dzięki badaniu
udało się wskazać osiem takich czynników i uszeregować je w kolejności od
najważniejszego do najmniej ważnego. Oto te czynniki:
•
•
•
•
•
•
•
•

cena
czas podróży
dostępność
bezpośredniość
niezawodność
punktualność
bezpieczeństwo
komfort podróży

Nie ulega wątpliwości, że cena jest bardzo ważnym aspektem każdej podróży. Ważne, by była ona adekwatna do jakości usługi. Wydaje mi się, że
obowiązująca obecnie taryfa jest dobra. Problemem jest jednak fakt, na tej samej trasie jednego dnia kursuje nowy skład pełen udogodnień, zaś drugiego
dnia – pociąg stary i zniszczony. Co więcej – czasem bilet nie gwarantuje miejsca siedzącego. W przypadku starego pociągu cena za podróż wydaje się być
za wysoka. Odpowiedzią na to jest nowoczesny tabor na wszystkich liniach
lub dostosowywanie ceny do warunków oferowanych pasażerom. Sytuacja,
w której zarówno osoby siedzące, jak i stojące w tłoku płacą tyle samo za podróż, nie powinna mieć miejsca.
Pod względem komfortu dużą zaletą kolei jest możliwość przemieszczania się po wagonach, wykupienia miejsca w wagonach sypialnianych, korzystania z toalet czy udania się do wagonu restauracyjnego. Kolejnym atutem
Cz as n a ko lej – puste sło wa czy sol e n n a o b i e t n i c a ?
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jest możliwość pracy w trakcie przejazdu. Dzięki temu czas podróży nie jest
czasem straconym. To szczególnie istotne w podróżach biznesowych i na długich trasach. Dodatkowym plusem dla osób zmagających się z chorobą lokomocyjną jest fakt, że jej objawy w pociągu są stosunkowo najrzadziej i najmniej odczuwalne. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo – transport kolejowy bardzo
dobrze wypada na tle transportu drogowego. Zdecydowanie najczęstsze są
wypadki samochodowe i to w nich co roku jest najwięcej ofiar śmiertelnych.
Jednak biorąc pod uwagę takie aspekty jak niezawodność i punktualność to, rzecz jasna, polska kolej sobie nie radzi. Jest ona wręcz utożsamiana
z opóźnieniami. Wpływa na to między innymi ograniczona przepustowość
linii kolejowych, szczególnie w miejscach, gdzie jest tylko jedna linia torów
używana w obydwu kierunkach. W przypadku nieplanowego zatrzymania
się pociągu na trasie automatycznie blokowane są pozostałe przejazdy. Trudno jest wtedy o znalezienie alternatywnych dróg, często wiążą się one z bardzo długimi objazdami. W przypadku opóźnienia jednego składu, następne
przejazdy są wstrzymane po to, by osoby przesiadające się mogły zdążyć na
inny pociąg. W ten sposób jedno wstrzymane połączenie w okolicach Ełku
może doprowadzić do opóźnień pociągów nawet we Wrocławiu. Brak zwiększenia przepustowości linii może być przyczyną porażki kolei.
Obecnie podejmuje się wiele działań, które mają zwiększać dostępność
dworców kolejowych. Najczęściej znajdują się one centrach miast i są bardzo
dobrze połączone z systemem komunikacji miejskiej. Coraz bardziej popularne są systemy typu P&R (park and ride), czy B&R (bike and ride), które pozwalają dotrzeć na dworzec własnym środkiem transportu i w dalszą drogę ruszyć
pociągiem. Warto zaznaczyć, że dworce kolejowe nie pełnią już wyłącznie
funkcji transportowych. Obecnie można znaleźć na nich punkty handlowe,
usługowe, gastronomiczne, a nawet hotele. Dzięki temu stają się one atrakcyjnym punktem na mapie i mogą zachęcać do podróży koleją.
By rozwiązać problem bezpośredniości przejazdów można przede wszystkim tworzyć odpowiednie siatki połączeń. Jednak trudno zapewnić bezpośrednie trasy z jednego dworca do wszystkich pozostałych. Należy więc
zadbać o to, by przesiadki w trakcie podróży były jak najmniej uciążliwe. Posłużą do tego na przykład wspólne bilety, które pozwolą skorzystać z usług
kilku przewoźników podczas jednej podróży. Pomóc też mogą funkcjonalne
dworce z połączeniami do portów morskich i lotniczych w okolicy. Warto
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zaznaczyć, że w Unii Europejskiej istnieje już połączona infrastruktura kolejowa, co udowodnione zostało projektem Connecting Europe Express2. W jego
ramach jeden pociąg przejechał nieprzerwanie przez 26 krajów. To dowód na
to, że kolej ma szansę stać się głównym środkiem transportu pasażerskiego.
Kolej Dużych Prędkości (KDP) mogłaby stanowić alternatywę dla szybkich połączeń lotniczych. Zgodnie z planami odpowiednia infrastruktura ma
zostać rozbudowana tak, aby KDP można było przejechać przez kilka krajów.
Co roku możemy obserwować przyrost udziału takiej infrastruktury. Przyrosty te jednak są nierównomierne w skali całej Unii. Pozostaje jedynie liczyć na
to, że zaplanowane prace zostaną szybko wykonane i odpowiednie torowiska
zostaną połączone w spójną sieć.
Kolej na działania
Kolej, która mniej więcej w latach 90. XX wieku została zapomniana, przeżywa
obecnie renesans. Możemy obserwować powszechną europejską mobilizację,
by przywrócić jej świetność. Dla przykładu rok 2021 był Europejskim Rokiem
Kolei. Liczne strategie Unii Europejskiej wymagają od państw członkowskich
rozwoju infrastruktury dla ekologicznych środków transportu. Zielony Ład
ma doprowadzić do redukcji emisji CO2, który pochodzi z transportu aż o 90%
do 2050 roku3. Powstała wstępna propozycja zwolnienia międzynarodowych
biletów kolejowych w UE z podatku VAT, co miałoby zwiększyć konkurencyjność pojazdów szynowych. W Polsce polityka taborowa ma do 2023
roku przeznaczyć 21 mld zł na tabor kolejowy. W infrastrukturę mogą też
inwestować prywatne przedsiębiorstwa. Zachęcanie ich do wkładu w rozwój
transportu cargo jest również szansą dla rozwoju połączeń pasażerskich. Podobnych liczb, możliwości działań i różnych planów mogłabym wymieniać
wiele. Zatem, jak widać, zarówno UE jak i państwo wspierają prawnie oraz
finansowo wszelkie zielone transformacje. Zmiany zaczynają się od władz,
które poniekąd kierują rozwojem transportu. Jednak czy dają nam one dobry
przykład? Jak przekonać obywateli, by wybierali kolej, skoro rządzący sami
nie przyczyniają się do jej promocji? Wielu polityków europejskich na szczyt
klimatyczny w Glasgow przybyło… prywatnymi samolotami. A wiadomo,
2 Strona projektu CEE: www.connectingeuropeexpress.eu/about/ (dostęp: 27.03.2022 r.).
3 Strona Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/info/strategy (dostęp: 27.03.2022 r.).
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że „ryba psuje się od głowy”. Tę europejską „rybę” można również uratować,
jeśli osoby będące u władzy zajmą się nie tylko pisaniem kolejnych strategii,
ale również same zaczną się do nich stosować.
Podsumowanie
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie zadane na początku pracy.
Istnieje wiele warunków, które należy spełnić, by kolej zyskała na popularności. Przede wszystkim trzeba sprawić, by podróż koleją nie była uciążliwa. Liczne przesiadki, zakup biletów u wielu przewoźników, opóźnienia czy
brak miejsca siedzącego w trakcie przejazdu potrafią każdego zniechęcić do
podróży. Dodatkowo ważna jest cena. Jednak kolej ma warunki, by sprostać
takiemu wyzwaniu i już teraz podejmowane są odpowiednie ku temu kroki.
Jeśli wszystkie trwające i zaplanowane inwestycje zostaną zrealizowane na
czas, a do tego dołączona zostanie intensywna kampania społeczna zwiększająca świadomość o szkodliwym wpływie transportu na środowisko, Polacy
będą jeździć koleją. Pojawiają się już plany lewitujących pociągów, więc może
nawet przyjdzie nam tą koleją polecieć?
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Jakub Mączyński – (ur. 10 maja 1996 roku w Chmielniku) – absolwent stacjonarnych studiów magisterskich o kierunku Bankowości i Zarządzania
Ryzykiem, specjalność Bankowość zaawansowana oraz studiów licencjackich Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Coroczny stypendysta nagrody Rektora dla najlepszych studentów
UEK. Uczestnik wielu zagranicznych konferencji naukowych w tym m.in.
w Bratysławie i Frankfurcie nad Menem. Posiadacz Europejskiego Certyfikatu Bankowca. Dwukrotny Akademicki Wicemistrz Polski w futsalu mężczyzn. Aktywny członek Koła Naukowego Bankowości i Akademickiego
Związku Sportowego. Autor rozdziału w monografii naukowej pt. „Wybrane problemy współczesnej bankowości” oraz e-booka pt. „6 sposobów
ochrony kapitału przed inflacją”. Uczestnik programu Transekonomik,
studiujący w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autor pracy dyplomowej na temat determinant wyboru jednostek uczestnictwa otwartych
funduszy inwestycyjnej jako formy alokacji kapitału Polaków. Pasjonat
bankowości, rynków kapitałowych i sportu.
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Dawno, dawno temu, za górami,
za lasami…

Streszczenie
Esej porusza tematykę zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień dotyczących ochrony środowiska i jej wpływu na funkcjonowanie poszczególnych sektorów polskiej i europejskiej gospodarki. Przywołane przykłady mają na
celu wskazanie wątpliwości w zakresie kompletności oraz możliwości rzeczywistej
i skutecznej implementacji przepisów Fit for 55. Autor stara się zwrócić uwagę na
płaszczyzny wymagające poprawy w celu troski o naszą planetę.

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami… To pierwsze słowa, które przychodzą na myśl po przeczytaniu zestawu nowych przepisów klimatycznych.
Rozwiązania te przypominają bowiem w wielu fragmentach piękną bajkę
o czystym powietrzu, zielonych terenach i „eko-” nawykach polskiego i europejskiego społeczeństwa. Patrząc jednak na zachowanie osób, które powinny
być autorytetem w tym temacie oraz na często wygodny i egoistyczny styl
życia młodych ludzi, ten plan wydaje się jedynie wyimaginowanym obrazem
świata idealnego, o którym marzy Komisja Europejska, a za który na końcu
i tak zapłacimy my wszyscy.
Na początek trochę teorii. Fit for 55 to pakiet unijnych aktywów prawnych,
które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% względem roku 1990. Ma on być realizowany do 2030 roku. Fit for 55 odnosi się do
23
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okresu przejściowego, prowadzącego docelowo do neutralności klimatycznej
w 2050 roku w całej Unii Europejskiej (UE)1. Na Fit for 55 składa się 13 wniosków ustawodawczych, które stały się elementem nowego europejskiego porządku prawnego wraz z uchwaleniem na poziomie UE Prawa Klimatycznego,
które weszło w życie 29 lipca 2021 roku. W związku z bardzo szerokim zakresem regulacji w dalszej części eseju analizie zostaną poddane wybrane z nich.
Niewątpliwie branżą bezpośrednio związaną z pakietem zmian jest sektor transportowy. Zmiany mają bowiem przyspieszyć przejście na mobilność bezemisyjną poprzez ustanowienie nowych wymogów emisyjnych.
Od 2030 roku obniżenie średniej emisji nowych samochodów ma osiągnąć
55%, natomiast od 2035 roku – 100%2. Aby uniknąć sytuacji, w której działania
podejmowane w Europie doprowadziłyby do ucieczki gazów cieplarnianych
poza jej granice, zdecydowano się na wprowadzenie cen za emisję dwutlenku
węgla w przypadku importu niektórych towarów.
Od razu do głowy przychodzą pewne dylematy, z którymi jako społeczeństwo będziemy musieli się zmierzyć. Po pierwsze zakup samochodu elektrycznego wiąże się z dużo większym wydatkiem niż zakup sprawdzonego,
kilkuletniego samochodu spalinowego. Jakich zatem użyć argumentów wobec osób, które są w podeszłym wieku i chcą cieszyć się z życia, a przecież
zmiany klimatyczne odczują osobiście w niewielkim stopniu? Jak nie negować argumentów biedniejszych rodzin, dla których priorytetem są podstawowe produkty dla ich dzieci, a nie to, czy temperatura powietrza za 20 lat
będzie o 1,5°C wyższa niż obecnie? Bez wątpienia przyjęte zmiany najbardziej dotkną najbiedniejsze grupy społeczne. Bezzasadna wydaje się także
dalsza produkcja samochodów hybrydowych. Producenci oferują gwarancję
akumulatorów na 10 lat lub 200 000 kilometrów3. Wynik imponujący, szkoda
tylko, że po roku 2030 samochody te nie będą mogły poruszać się po drogach.
Tak więc inwestycja w ruchomości, które przedstawiane są jako przyjazne
dla środowiska, nie ma już najmniejszego sensu. Najbardziej jednak niepokoi
1 https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/fit-for-55-co-to-znaczy-jakie-sa-zalozenia-pakietu-fit-for-55-aa-nsqN-vGEp-8kza.html (dostęp: 18.03.2022 r.).
2 https://kt-legaltrans.pl/jak-pakiet-fit-for-55-wplynie-na-branze-transportowa/ (dostęp:
20.03.2022 r.).
3 https://www.motofakty.pl/artykul/zywotnosc-akumulatorow-auta-elektryczne-i-hybrydowe.
html (dostęp: 25.03.2022 r.).
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autora pozostawiona przez Komisję Europejską furtka, która pozwala na
wprowadzenie cen za emisję dwutlenku węgla w przypadku importu niektórych towarów. Na potrzebę tego eseju autor przeprowadził niezwykle interesującą rozmowę z właścicielem jednego z największych przedsiębiorstw
transportowych w Polsce, specjalizującego się w transporcie materiałów ciężkich. Przedsiębiorca twierdzi, że nie zapowiada się, aby w jego flocie doszło
do zmiany samochodów dostawczych na te z silnikiem elektrycznym. Na ten
moment waga akumulatorów potrzebnych do przewozu tak ciężkich towarów znacząco zmniejsza pozostałą dopuszczalną ładowność naczepy. Jednak
być może jedyną przeszkodą w tej kwestii pozostaje technologia i za kilka
lat ten scenariusz będzie realny. Jak dobrze jednak wiemy z pierwszej lekcji
ekonomii na studiach, podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest
osiąganie zysku. Dlatego też z uwagi na fakt, że branża transportowa generuje koszty pośrednie i bezpośrednie praktycznie w każdej gałęzi gospodarki,
kluczowa będzie tu rola negocjatora ceny za emisję dwutlenku węgla, która
finalnie i tak znajdzie odzwierciedlenie w budżecie konsumenta wybierającego docelowy produkt.
Problemy z akceptacją gotowości do poświęceń w imię realizacji celów
klimatycznych pogłębiają jednocześnie przedstawiciele władz publicznych,
między innymi Komisji Europejskiej. Z jednej strony przedstawiają plan troski o naszą planetę. Z drugiej – reprezentacje państw i światowi potentaci na
szczyt klimatyczny w Glasgow, by debatować nad postępującymi zmianami klimatu, docierają w większości prywatnymi odrzutowcami. Na skutek
tak tłumnego przybycia gości drogą lotniczą na niebie powstał nadzwyczajny wręcz korek. Wymusił on na załogach pustych samolotów latanie około
50 km w celu znalezienia miejsca do wylądowania. Prognozy wskazują, że
flota prywatnych odrzutowców, przylatujących na COP26 wyemitowała łącznie 13 tys. ton dwutlenku węgla, co odpowiada ilości transmitowanej przez
1,6 tys. Brytyjczyków rocznie4.
Nie sposób przejść bez komentarza wobec punktu dotyczącego propozycji wprowadzenia mechanizmu węglowego (CBAM)5. Zmiana dyrektywy
dotyczącej podatków od produktów energetycznych oznacza opodatkowanie
4 https://300gospodarka.pl/300klimat/klimatyczny-absurd-kilkaset-prywatnych-odrzutowcow-podczas-szczytu-cop26-w-glasgow (dostęp: 27.03.2022 r.).
5 https://www.ey.com/pl_pl/law/pakiet-fit-for-55-cbam (dostęp: 20.03.2022 r.).
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wszystkich paliw kopalnych – obecnie obowiązują obniżone stawki lub
zwolnienia. Problem ten być może nie jest tak znaczący dla innych krajów
członkowskich, jak dla Polski, dla której przemysł wydobywczy i górniczy
jest bardzo istotny. Od wielu lat obserwuje się dyskusje między górnikami
a przedstawicielami polskiego rządu. Sytuacja jest o tyle ciekawa a zarazem
patowa, że z jednej strony bardzo chcemy odejść od węgla, a z drugiej nikt
nie chce się zgodzić na budowę elektrowni atomowej, mając na uwadze między innymi wydarzenia z 1986 roku w Czarnobylu. Chcąc głębiej zastanowić
się nad przyczyną i argumentami przedstawianymi przez górników, warto
pamiętać, że jest to grupa społeczna, która kieruje się pewnymi wartościami
i która przyzwyczajona jest do pewnych przywilejów. Dodatkowo zawód ten
często jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Należy przeanalizować,
jakie rozmowy zostały przeprowadzone i jakie kroki zostały podjęte, aby doszło do przebranżowienia się tych osób i stopniowego wygaszania kopalń.
Powiedzmy sobie szczerze – doszło do wielu zaniechań z tym związanych
i nagła przymusowa decyzja o wycofaniu się z węgla może doprowadzić do
napięć społecznych.
Pewnie większość z nas była poruszona ostatnimi podwyżkami cen energii w Polsce, a ich odzwierciedlenie widzieliśmy na swoich rachunkach. Część
przedsiębiorców musiała zdecydować się na zakończenie wieloletniej działalności gospodarczej. A do czego dochodzi w naszym kraju? Do przerzucania
odpowiedzialności za tę sytuację pomiędzy podmiotami6. Dostawcy energii
i politycy tłumaczą to wysokimi opłatami związanymi z zakupem energii,
które narzuca Unia Europejska. Sami natomiast nic z tym nie zrobili, wiedząc, że system EU ETS został wprowadzony prawem unijnym blisko 20 lat
temu po to, by wspierać redukcję emisji gazów cieplarnianych. Przypominają
się słowa mojej wychowawczyni ze szkoły średniej, która wielokrotnie przestrzegała nas przed syndromem „obudzenia się z ręką w nocniku”. Wydaje
się, że nasi rządzący nie odrobili tej lekcji.
W związku z bestialskim atakiem Rosji na Ukrainę podjęto także dyskusję
na temat wycofania się z importu gazu z kraju agresora7. Szybko zorientowano się jednak, że niemożliwe jest natychmiastowe zaprzestanie importu tego
6 https://globenergia.pl/dezinformacja-w-sprawie-przyczyn-wzrostu-cen-energii-zawiadomienie-do-uokik/
7 https://oko.press/bruksela-proponuje-wegiel-zamiast-rosyjskiego-gazu/
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surowca. Z perspektywy gospodarczej problemy i dylematy powstałe na skutek wojny nie są jednoznaczne. Rodzi się wiele pytań, na które nikt z nas nie
zna odpowiedzi. Ważna kwestia, która będzie musiała zostać rozstrzygnięta,
brzmi następująco: co jest lepszą decyzją – szybsze i znaczące ograniczenie
importu gazu z Rosji poprzez zwiększenia wydobycia węgla w Polsce, czy
dalsze finansowanie zbrodniarza wojennego i szybsza realizacja Fit for 55?
W moim odczuciu dużym beneficjentem wprowadzania zmian Fit for 55
może zostać sektor finansowy, a konkretnie – sektor bankowy. Biorąc pod
uwagę analizę ryzyka prowadzenia działalności bankowej w ostatnich latach
sporą uwagę, a co za tym idzie, mnóstwo środków finansowych poświęca się
na zarządzanie ryzykiem reputacji i społeczną odpowiedzialność banków8.
Zauważalna jest, czy to w placówkach czy też w reklamach banków komercyjnych rola, jaką w ich strategii pełni ochrona środowiska. Wizje ekologicznych
sposobów poruszania się po mieście czy pokazanie odpadów w oceanach doskonale sprawdzają się jako motywy przewodnie kampanii reklamowych, do
których zatrudnia się gwiazdy polskiej sceny wokalnej czy też znanych aktorów. Uważam, że w związku z wprowadzonymi zmianami banki pod hasłem
walki o ochronę środowiska mogą w dużym stopniu finansować ten obszar
działalności za pomocą środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
To, o czym marzę, to by moje dzieci oraz wnuki mogły swobodnie oddychać świeżym powietrzem. Aby nie musiały borykać się z katastrofami naturalnymi, które my już powoli zaczynamy odczuwać. Aby mogły podziwiać
wiele gatunków zwierząt, które przez nasze nieodpowiedzialne zachowanie
są na wyginięciu. Marzę, by zaprzestano traktować oceany jako wielki śmietnik. Doskonale zdaję sobie jednak sprawę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Na moich barkach leży wielka odpowiedzialność poprowadzenia moich
dzieci przez świat w taki sposób, aby troska o naszą planetę była jedną z podstawowych wartości wyniesionych z domu.
Moje krytyczne stanowisko wobec Fit for 55 jest poniekąd wołaniem do
świata o lepsze traktowanie naszego środowiska naturalnego. Same postulaty
zawarte w pakiecie unijnych aktywów prawnych wydają się krokiem w dobrą stronę. Uważam jednak, że pozostawione tam furtki, które przedstawiłem
8 J. Zabawa, Postrzeganie społecznej odpowiedzialności banków przez ich klientów. Perspektywa ekologiczna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 239, Katowice 2015, s.182.
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w mojej pracy, mogą okazać się sposobem na zapełnienie unijnego budżetu,
a nie troską o lepsze jutro. Jak bowiem zaufać osobom, które chcą dokonać
zmiany, a same nie potrafią zrezygnować z luksusu i w znaczącym stopniu
przyczyniają się do pogorszenia klimatu? Jak uwierzyć w nasze społeczeństwo, w którym system wartości w wielu przypadkach zamiast domu z solidnymi fundamentami bardziej przypomina waląca się chatę? Żyjemy w czasach braku autorytetów, egoizmu, oczekiwań wobec wszystkich ale nie wobec
samych siebie. Czy jesteśmy dumni z naszych przedstawicieli państwowych,
na których oddajemy nasze głosy i powierzamy im reprezentowanie naszych
interesów na arenie międzynarodowej, gdy każdą debatę w programie politycznym wygrywa ten, kto głośniej krzyknie: „Panie, to Wyście”9?
W życiu prywatnym nie lubię się mylić. W wielu przypadkach ciężko mi
się z tym pogodzić. Niczego jednak nie pragnę bardziej, niż nie mieć w tej
kwestii racji.

9 https://www.youtube.com/watch?v=Gn4YbbQ0dDU (dostęp: 20.03.2022 r.).
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Determinanty i bariery rozwoju
zielonej gospodarki w Polsce

Streszczenie
Obecnie dostrzega się coraz więcej problemów ekologicznych na Ziemi. Transformacja w kierunku zielonej gospodarki wydaje się w związku z tym być nieodzowną drogą
rozwoju, która wymaga działań mających na celu poprawę przyjazności gospodarek
wszystkich państw dla środowiska. W eseju przedstawione zostały trudności, z jakimi
zmaga się Polska oraz działania państwa w obliczu zielonej transformacji.

Działalność gospodarcza człowieka konsekwentnie przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Niezrównoważona i nastawiona na konsumpcjonizm prowadzi do wyczerpywania zasobów, utraty bioróżnorodności, zmian klimatycznych, a w konsekwencji – do zachwiania równowagi
ekosystemów i powstania kryzysu ekologicznego. Te stopniowo postępujące
zmiany środowiskowe inicjują poszukiwanie nowych wzorców i kierunków
długookresowego rozwoju nie tylko w skali narodowej, ale i globalnej. Transformacja w kierunku zielonej gospodarki jest więc nieodzowną drogą zmian.
Wymaga ona wyznaczenia realnych działań, mających na celu poprawę przyjazności gospodarek wszystkich państw dla środowiska.
Gospodarka energetyczna w Polsce jest oparta głównie na zasobach węgla
kamiennego oraz brunatnego, co w znacznym stopniu negatywnie oddziałuje na środowisko. Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku
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zadeklarowała, że będzie przestrzegać polityki strategicznej i dostosowywać
się do unijnych uwarunkowań regulacyjnych. Ostatnie dane wskazują, że
w Unii Europejskiej odnawialne źródła energii po raz pierwszy prześcignęły
paliwa kopalne udziałem w produkcji energii elektrycznej. Ten trend jest bardzo wzmacniany przez cele redukcyjne przyjęte w grudniu 2020 roku. Zakładają one, że do 2030 roku Unia ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych
już nie o 40%, jak przyjęto wcześniej, ale aż o 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku1. Jest to jednoznaczny kierunek, który wpływa nie tylko na
Unię Europejską jako całość, ale i na Polskę. Stosując zasadę wspólnego celu
ale różnych wysiłków szacuje się, że Polska powinna w najbliższej dekadzie
zredukować emisję o około 44–51%. Plany Polski jednak nie pokrywają się
z planami unijnymi. W Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu, który
w 2019 roku Polska przekazała Komisji Europejskiej podano, że emisja gazów
cieplarnianych zostanie ograniczona o około 30%2. Wiąże się to ze strukturą
wytwórczą w Polsce, w której rynek zdominowany jest przez węgiel. Około
70% energii elektrycznej produkowanej jest z węgla, więc transformacja polegająca na odejściu gospodarki od węgla będzie wymagać bardzo dużych
nakładów, szacowanych na kilkaset miliardów euro. W Polsce jest aż sześć
regionów węglowych. Transformacja wpłynie na rynek pracy i regionalną
gospodarkę, w której górnictwo i powiązane sektory pełnią ważną rolę. Największym ośrodkiem węglowym jest Śląsk – tu w górnictwie zatrudnionych
jest ponad 80 tys. osób. Temat transformacji energetycznej wywołuje więc
protesty górników, którzy w wyniku wygaszania kopalń stracą pracę3.
Polska jednak konsekwentnie podejmuje działania w kierunku zielonej
transformacji energetycznej. 2 lutego 2021 roku rząd zatwierdził nową strategię energetyczną – „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”. Zakłada ona
między innymi, że do 2040 roku każdy system energetyczny będzie wykorzystywał nisko- i zeroemisyjne źródła, a ponad połowa mocy zainstalowanej
będzie zeroemisyjna. Ponadto kluczową strategią będzie wdrożenie morskich
1 Najnowsze działania klimatyczne UE, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/climate-change/eu-climate-action/ (dostęp: 18.03.2022 r.).
2 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Założenia i cele oraz polityki i działania,
Ministerstwo Aktywów Państwowych, 2019.
3 Transformacja energetyczna w Polsce, https://www.forum-energii.eu/public/upload/articles/files/
Raport_Transformacja%20energetyczna%20Polski_2021.pdf (dostęp: 18.03.2022 r.).
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elektrowni wiatrowych oraz budowa elektrowni jądrowej4. Krokiem w kierunku transformacji energetycznej jest również podpisane przez rząd i górnicze związki zawodowe porozumienie z 25 września 2020 roku, a następnie
umowa społeczna z 28 maja 2021 roku, dotycząca transformacji sektora górniczego. Deklaruje ona całkowite wygaszenie kopalń węgla energetycznego
do 2049 roku, a także określa mechanizmy wsparcia transformacji Śląska i pomoc socjalną dla górników5.
Jednak, co należy dobitnie podkreślić w kontekście podjętej w eseju problematyki, odnawialnych źródeł energii jest w Polsce nadal stosunkowo niewiele. Krajowe strategie przez ostatnie lata nie wspierały bowiem rozwoju
sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Od 2009 roku Polska została
zobowiązana do osiągnięcia 15% udziału produkcji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych do 2020 roku. Warto wspomnieć o tym, że dotyczyło
to trzech sektorów: elektroenergetyki, ciepłownictwa i transportu. Działania
były jednak widoczne tylko w sektorze elektroenergetyki – dotyczyły rozwoju źródeł wiatrowych, a w ostatnich latach także fotowoltaiki. Mały nacisk położono natomiast na rozwój źródeł odnawialnych w ciepłownictwie
i transporcie. W związku ze źle rokującymi danymi prognozowano, że Polska
nie osiągnie przyjętego celu OZE. Jednak w wyniku zwiększenia końcowego
zużycia energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenia końcowego zużycia
energii ze wszystkich źródeł, udział produkcji energii z odnawialnych źródeł
w 2020 roku osiągnął wymaganą wielkość. Barierą dla rozwoju OZE była zasada 10H wprowadzona jako ustawa odległościowa w 2016 roku. Nakazywała ona lokalizowanie turbin wiatrowych w odległości od zabudowań i form
ochrony przyrody nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich całkowitej wysokości6. Warto podkreślić konsekwencje tego ograniczenia – przez ostatnie lata
nie powstawały nowe projekty dotyczące budowy elektrowni wiatrowych.
Wychodząc naprzeciw tym ograniczeniom 21 stycznia 2021 roku wprowadzono ustawę rządową o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej
w morskich farmach wiatrowych. Zdaje się ona być kamieniem milowym dla
rozwoju energetyki wiatrowej. Systemy wsparcia są skuteczną determinantą
4 Polityka energetyczna Polski do 2040 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa 2021.
5 Umowa społeczna dla górnictwa, https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/umowa-spoleczna-dla-gornictwa-podpisana (dostęp: 19.03.2022 r.).
6 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, t. j. Dz. U. 2016 poz. 961.
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wdrażania OZE. W 2020 roku nastąpił duży przyrost domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, głównie za sprawą programów dotacyjnych. Zaowocowało to 2,5-krotnym przyrostem mocy zainstalowanej z paneli fotowoltaicznych. Na rozwój odnawialnych źródeł wpływają też czynniki ekonomiczne.
Technologie OZE stają się coraz tańsze, a cena energii elektrycznej w Polsce
coraz wyższa. Będzie to skłaniać gospodarstwa domowe i przedsiębiorców
do przechodzenia na źródła odnawialne.
Warto zaznaczyć, że działania podmiotów w zakresie ekoinnowacji stanowią ważny czynnik koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przynoszą podwójne profity dla gospodarki, bowiem przyczyniają się nie tylko do wzrostu
gospodarczego, ale i do zmniejszania negatywnego odziaływania na środowisko naturalne. Ponadto wpływają na rozwój przedsiębiorczości oraz minimalizują negatywne efekty zewnętrzne przedsiębiorstw. Polska w 2017 roku
zajęła 26 miejsce w ogólnym rankingu ekoinnowacyjności krajów Unii Europejskiej. Począwszy od 2010 roku Polska plasuje się na bardzo niskich miejscach – w granicach 24–27 pozycji. Do braku rozwoju innowacji ekologicznych w Polsce przyczynia się wiele barier, wśród których najbardziej istotne
wydają się być następujące ograniczenia:7
•
•
•

•

wysokie koszty technologii ekoinnowacyjnych, a także trudności w pozyskaniu kapitału na wdrożenie ekoinnowacji;
niewystarczająca ilość badań wynikająca ze słabej współpracy sektora
przemysłu z sektorem nauki;
brak wiedzy przedsiębiorstw o zaletach ekoinnowacyjnych rozwiązań
oraz niechęć do podejmowania ryzyka związanego z wdrażaniem innowacji ekologicznych;
niewystarczająca wiedza konsumentów o korzyściach ekoinnowacyjnych
technologii, w tym brak zainteresowania „zielonymi produktami”.

Problematyczne kwestie wiążą się też ze sferą zamówień publicznych w Polsce, które – jak do tej pory – w niewielkim stopniu wpłynęły na rozwój ekoinnowacji. Procedury opisane w Krajowym Planie Działań na rzecz zrównoważonych
zamówień publicznych na lata 2017–2020 nie uwzględniały wielu sektorów przemysłu, szczególnie sektora odpadów i sektora wodnego. Pozytywnym aspektem
było natomiast przyjęcie w krajowym planie na rzecz zrównoważonego rozwoju
7 Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019. Sprawozdanie na temat państwa. Polska, Komisja Europejska, Bruksela 2019.
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ważnego celu, a mianowicie zwiększenia do 2020 roku całkowitych wydatków
na badania i rozwój do poziomu 2% produktu krajowego brutto (PKB). Co istotne – także w ustawie o innowacyjności obowiązującej od stycznia 2018 roku
określono instrumenty zachęcające do inwestowania w badania i rozwój, takie
jak: ulga podatkowa w wysokości 150% na działalność badawczo-rozwojową,
przyjęcie za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od budynków czy
możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego. Polski rząd stara się wspierać inwestycje w technologie środowiskowe.
Dla przykładu warto podać, że Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 2009 roku cyklicznie organizuje kolejne edycje programu GreenEvo, który wspiera przedsiębiorstwa zaangażowane w rozwój zielonych technologii8.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że w Polsce istnieje wiele ograniczeń dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, wynikających między innymi z przestarzałych technologii czy braku wsparcia dla
wdrażania OZE we wszystkich sektorach. Poza tym zobowiązanie ograniczenia emisji dwutlenku węgla tworzy duże koszty dla polskiej gospodarki i negatywnie oddziałuje na branże energetyczne opierające się na węglu.
Polski rząd podjął działania dostosowujące politykę środowiskową i energetyczną do wymogów unijnych, które kładą nacisk na politykę przechodzenia
do gospodarki niskoemisyjnej. Świadczą o tym powstające kolejne strategie,
regulacje, a także programy mające stymulować modernizację gospodarki na
bardziej przyjazną środowisku. Pozytywnie należy ocenić to, że wiele wskaźników Polski składających się na pomiar zielonej gospodarki notuje systematyczną poprawę. Należy jednak zauważyć, że Polska na tle krajów unijnych
(i nie tylko) wypada też w pewnych obszarach niekorzystnie. Szczególnie
problemowy jest obszar energetyki i związana z nią wysoka emisja dwutlenku węgla. Konieczne jest więc dalsze i bardziej wzmożone postępowanie
w kierunku zmniejszania zużycia energii i zastępowania źródeł konwencjonalnych źródłami odnawialnymi. Polska gospodarka, stosując nowoczesne
metody zarządzania środowiskowego, powinna zachęcać różne podmioty
gospodarcze do proekologicznych zachowań nie tylko poprzez odpowiednie
instrumenty ekonomiczne, ale i regulacje prawne, a także informację.
8 Ibidem.

De term i na nty i ba ri ery rozwoj u zi e l o n e j g o s p o d a r k i w P o l s c e


AEFC2022.indb 35

35

2022-05-23 06:39:28

Natalia Lewszyk – urodzona 15.03.2001 roku w Grajewie. Studentka
2 roku pierwszego stopnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na kierunku finanse i rachunkowość. Członkini Studenckiego Koła Naukowego
Inwestycji i Nieruchomości. Swoją przyszłość widzi w branży doradztwa
strategicznego lub finansowego. Jej zainteresowania to nurkowanie, finanse, zarządzanie oraz psychologią.

AEFC2022.indb 36

2022-05-23 06:39:28

Natalia Lewszyk

Działania Unii Europejskiej – ratunek,
czy mankament?

Streszczenie
Esej dotyczy kierunku działań podjętych przez Unię Europejską. Opisane zostały konsekwencje pakietu Fit for 55 oraz alternatywny kierunek postępowania.

„Zmiany klimatu są zagrożeniem znacznie większym niż terroryzm” – słowa
Sir Davida Kinga pokazują w niezwykle dosadny sposób zagrożenie, jakim
są zmiany klimatu. Zielona transformacja Polski i Europy jest tematem, który od lat wzbudza wielkie poruszenie. Powodowane jest to zarówno skalą
wyzwania, jakim jest wprowadzenie odpowiednich zmian w krajach Unii
Europejskiej będących na różnych poziomach rozwoju, jak i powagą sytuacji
związaną z wpływem emisji gazów cieplarnianych na środowisko. Unia od
lat stara się zapobiegać zwiększaniu emisji CO2 poprzez promowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz projekty, takie jak Fit for 551. Nie
sądzę jednak, by kraje należące do Unii Europejskiej a będące na takim poziomie rozwoju jak Polska, były w stanie osiągnąć cel stawiany przez ten projekt.
Wiele państw nie ma wystarczających środków, żeby poprawić swoją sytuację związaną z zieloną transformacją. Ponadto kwestią dyskusyjną jest sposób
wprowadzenia zmian – taki, by cały proces przebiegł w sposób sprawiedliwy
1 https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-dotyczacy-pakietu-fit-for-55
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i zrównoważony. Wyzwaniem jest również to, które sektory powinny zostać
w to zaangażowane.
Fit for 55 jest pakietem 13 aktów prawnych dotyczących klimatu. Ma na
celu zreformowanie unijnej polityki klimatycznej, transportowej, energetycznej oraz podatkowej tak, aby osiągnąć postawiony cel2. Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku w porównaniu do ich poziomu
w roku 1990 jest osiągalne dla rozwiniętych i nowoczesnych krajów. Każdy
z tych aktów odnosi się do nadzwyczaj ważnych koncepcji, ale zmiany, które
muszą zajść, by zostały spełnione, są niemożliwe do realizacji. Jedna z dyrektyw odnosi się do promowania energii ze źródeł odnawialnych3. Przyczyny
i cele wniosku są celne i pozornie mogłyby uczynić świat lepszym, lecz poziom, na jakim powinny zostać przeprowadzone zmiany, jest zbyt wysoki
dla Polski i wielu innych krajów Unii Europejskiej. Zwłaszcza tych, które do
pozyskiwania energii wykorzystują głównie źródła nieodnawialne i kopalne. Zmiana źródeł energii na odnawialne spowodowałaby, że 80% energii
zużywanej przez polskie społeczeństwo musiałoby zostać transformowane,
co według Banku Pekao S.A. wyniesie 2 bln złotych. Według Banku Ochrony Środowiska jest to natomiast koszt co najmniej 300 mld euro, z czego
60–70 mld złotych zostałoby pokryte ze środków publicznych i europejskich4, 5. Inna dyrektywa dotyczy efektywności energetycznej6. Polega ona na
ograniczeniu ogólnego zużycia energii przez sektor publiczny poprzez renowację budynków i termoizolację. W każdym roku 3% budynków tego sektora
powinna zostać poddana takiemu procesowi (renowacji), by „stymulować
tzw. falę renowacji, tworzyć miejsca pracy oraz zmniejszać zużycie energii
i koszty ponoszone przez podatników.”7
Fit for 55 jest przemyślanym i dokładnie opracowanym projektem. Z tego
pakietu legislacyjnego możemy dowiedzieć się, że kwestia klimatyczna została
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52021PC0557
4 https://wysokienapiecie.pl/35619-zrodla-energii-w-polsce-w-2020-mniej-wegla-wiecej-gazu-oze/
5 https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/ile-moze-nas-kosztowac-pakiet-fit-for-55-szacunki-banku-ochrony-srodowiska
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
7 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/pakiet-fit-for-55.html

38

AEFC2022.indb 38

Na t a l i a L e w s z y k

2022-05-23 06:39:28

wnikliwie przeanalizowana, a akty zostały opracowane dokładnie i precyzyjnie8.
Jednak został on oparty na błędnym przekonaniu, że rząd i obywatele tego chcą
i stać ich na te zmiany. Według Banku Ochrony Środowiska sektor prywatny
musiałby pokryć ponad 75% kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian niezbędnych do spełnienia wymagań Fit for 55. Warto też zauważyć, że dla obywateli nie jest to tylko wydanie pieniędzy lecz też konieczność
zmiany sposobu myślenia. Wiele osób, zwłaszcza tych należących do starszego
pokolenia, nie uważa, żeby kwestie klimatyczne były wystarczająco istotne, aby
poświęcać im czas. W wielu przypadkach dyrektywa w sprawie opodatkowania
energii nie spełni swojego zadania i nie wesprze czystych technologii, lecz ograniczy dostęp obywateli do energii9. Dotyczy to przede wszystkim osób z mniejszych miejscowości i wsi oraz wszystkich tych, którzy nie mają wyboru dostawcy energii i jej ceny. Takie osoby będą musiały płacić więcej za taką samą liczbę
kilowatogodzin, co spowoduje zwiększenie wydatków lub ograniczenie zużycia
energii. O ile przeciętny obywatel zdoła temu podołać to dla mikro- i małych
przedsiębiorców może to być duży problem. Ponadto polegałoby to na tym, że
ceny 80% energii wzrosłyby, zaś ceny reszty by nie zmalały.
Aktualna sytuacja Ziemi jest niekorzystna. Gazy cieplarniane biorą udział
w efekcie cieplarnianym, co skutkuje globalnym ociepleniem i związanymi
z tym konsekwencjami dla planety10. Ta informacja powoduje ogólnoświatową panikę oraz świadomość, że dokonanie zmian w sposobie funkcjonowania ludzkości jest konieczne. Fit for 55 jest pakietem propozycji legislacyjnych,
który powinien wskazać kierunek podążania Unii Europejskiej, by zatrzymać
ten proces. Jednak w atmosferze jest wystarczająco dużo gazów cieplarnianych, żeby globalne ocieplenie postępowało dalej. Oznacza to, że zmiany klimatyczne będą coraz większe, jeśli koncepcja się nie zmieni. Nie powinniśmy
skupiać się na zmianie aktualnych źródeł energii, lecz na tworzeniu nowych
– ekologicznych. Istotne jest również opracowanie skutecznej i opłacalnej
metody utylizacji gazów cieplarnianych, takich jak CO2. Pozwoliłoby to na
dalszy sprawiedliwy i zrównoważony rozwój oraz spokojną transformację
nieodnawialnych źródeł energii na odnawialne.
8 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/zarzadzania-procesami-i-strategiczne/articles/pakiet-fit-for-55.html
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563
10 https://pl.boell.org/pl/2016/06/20/gazy-cieplarniane-trucizna-dla-klimatu
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Pod postacią zielonej transformacji Unia Europejska wprowadza między innymi odnawialne źródła energii. Ale czy naprawdę są one „eko-”?11 Odnawialne
źródła energii to takie, które ulegają naturalnemu odtworzeniu w krótkim czasie.
Zgodnie z definicją, która ma moc prawną w Polsce, przez to pojęcie należy rozumieć: odnawialne, niekopalne źródła energii, obejmujące energię wiatru, energię
promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów12. Te ostatnie nie są
uznawane w prawie unijnym za podstawę wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Należałoby zastanowić się, czy odnawialne źródła energii są „zielone”
pod względem sprzętu niezbędnego do ich pobrania. Według mnie tak nie jest.
Z odnawialnych źródeł energii najczęściej wykorzystywany jest wiatr. Starzejące
się turbiny wiatraków nie są możliwe do utylizacji. W procesie wymiany zużytych turbin tnie się je na mniejsze elementy i wywozi na wysypisko. Z każdego
wiatraka w Polsce, a farm wiatrowych jest w naszym kraju ponad 1000, co 20 lat
zostanie zabrana zużyta turbina i wywieziona na wysypisko13. Podobna sytuacja
dotyczy paneli fotowoltaicznych, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej
popularne. To sprzęt do pozyskiwania energii z promieni słonecznych, niemalże podręczny. Panele zużywają się w ciągu 30 lat. Po tym czasie poddawane są
utylizacji. Surowce takie jak krzem czy srebro zostają ponownie wykorzystane,
ale kadm i ołów, które też znajdują się w panelach, muszą zostać odpowiednio
zabezpieczone – w innym przypadku będą zagrożeniem dla środowiska.
Podążając za unijną ideą nie patrzymy w przyszłość. Nie zastanawiamy
się, co wydarzy się za 30 lat, gdy nie będziemy mieli do czynienia wyłącznie
z gazami cieplarnianymi, ale też z wielkimi śmietniskami odpadów po pozyskiwaniu „zielonej” energii. Czy unijne idee są zbyt idealistyczne? Aktualna
polityka klimatyczna kreuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii jako
działanie heroiczne, ratujące świat. Tak naprawdę powinno się wziąć odpowiedzialność za błędy przeszłości i je naprawić, „posprzątać” gazy cieplarniane i nie popełniać takich błędów w przyszłości.
11 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
12 Ustawa z dn. 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2389, ze
zm.); dalej: uOZE; art. 2, pkt 22 uOZE.
13 https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/recykling-lopaty-turbin-wiatrowych-raport-8792.
html
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Podsumowując – aktualna sytuacja odnawialnych źródeł energii wydaje
się niekorzystna i zmiany powinny być wprowadzone jak najszybciej. Aktualne propozycje zmian są jednak albo fatalne w dłuższej perspektywie, albo
niemożliwe do osiągnięcia przez tę część Europy, która jest mniej rozwinięta
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W aktualnej sytuacji wprowadzenie zmian niezbędnych do osiągnięcia celu postawionego przez Unię Europejską w pakiecie Fit for 55 jest nieodpowiednie, jeśli nie niemożliwe. Ponadto
kierunek, w którym zmierzają zmiany, jest moim zdaniem błędny. Czy nie lepiej skupić się na znalezieniu skutecznego sposobu na neutralizację CO2 oraz
skutków jego nadmiaru w atmosferze niż na ograniczeniu jego emisji?
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Fit for 55, czyli „Gotowi na 55”.
Czy na pewno jesteśmy na to gotowi?

Streszczenie
Czy jesteśmy gotowi na zmiany, by ratować Ziemię? Polska wraz z innymi krajami
unijnymi postanowiła wprowadzić Zielony Ład, który jest szansą nie tylko dla naszej
planety, ale też i dla nas. Zmiany są trudne, ale konieczne.

Czy Zielony Ład jest nam potrzebny? A może wszelkie zmiany są zbędne? Są
ludzie, którzy kochają zmiany, ale jest też mnóstwo osób, które się ich boją.
Strach ten może być spowodowany brakiem wiedzy na temat ochrony środowiska lub brakiem wiary w to, że ich inwestycja przyniesie określone skutki.
Ludzie, nie bójcie się zmian! One są potrzebne, bo na tym polega postęp.
Zdaję sobie sprawę z tego, że postęp to nie tylko korzyści ale też zagrożenia.
Musimy zatem stworzyć bilans tego, co dobrego i co złego niesie z sobą Zielony Ład.
Mówi się, że Unia Europejska (UE) narzuca nam pewne zmiany w tej kwestii. Uważam, że nasz kraj jest pełnoprawnym członkiem związku demokratycznych państw. Wszyscy jesteśmy równi i razem musimy dbać o nasze środowisko. Wspólnie z innymi krajami należącymi do Unii uchwaliliśmy Prawo
Klimatyczne, którego celem jest neutralność klimatyczna w 2050 roku w całej Unii Europejskiej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55%
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do 2030 roku. W gestii każdego państwa leży dostosowanie odpowiednich
przepisów do unijnego porządku prawnego, aby osiągnąć zamierzony cel.
Ponieważ zielona transformacja polega na zmianach mających na celu
ochronę środowiska, nie możemy się wahać. Wyobraźmy sobie, że emisja
gazów cieplarnianych nadal będzie rosła. Wcześniej czy później wpłynie to
na zmianę klimatu – a tego właśnie powinniśmy się obawiać. Niestety emisja tych gazów na całym świecie rośnie. Właśnie dlatego kraje europejskie
jednoczą się, by doprowadzić do szybkiej redukcji emisji CO2 we wszystkich
sektorach gospodarki. W tym właśnie celu powstał pakiet Fit For 55, w ramach którego zaproponowano trzynaście projektów legislacyjnych. Joanna
Flisowska, szefowa zespołu „Klimat i Energia” w Greenpeace, w artykule dla
portalu „rp.pl” tak ocenia owe projekty:
„(…) Propozycje Komisji zostały tak zaprojektowane, żeby służyć nie tylko redukcji emisji, ale też stymulowaniu rozwoju gospodarczego, nowych
miejsc pracy i innowacji, jednocześnie chroniąc rodzimy przemysł względem
konkurencji spoza UE. Samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało,
że pośród propozycji Komisji znalazło się wiele zapisów, które stanowią odpowiedź na wcześniejsze postulaty Polski. Wśród nich między innymi plan
utworzenia nowego funduszu, który ma zapobiegać i zniwelować zjawisko
ubóstwa energetycznego, zwiększone finansowanie dla Polski w ramach Funduszu modernizacyjnego czy wprowadzenie podatku granicznego od emisji.
Podatek graniczny od emisji ma dotyczyć kilku kategorii wysokoemisyjnych
produktów, jak np. cement czy stal i będzie stanowił opłatę, która wyrówna
koszty producentów z krajów trzecich z kosztami ponoszonymi przez producentów w UE, by w ten sposób zapobiec przenoszeniu się przemysłu ciężkiego, jak np. huty poza granice Unii (…)”
Moim zdaniem wszystkie te zmiany są potrzebne, ale ich wprowadzenie
będzie bardzo trudne. Przykładem może być reforma obecnego systemu handlu emisjami (EU ETS), polegająca na objęciu nowych sektorów gospodarki
uprawnieniami do emisji. Wycena emisji miałaby dotyczyć takich sektorów,
jak transport morski i lądowy oraz budownictwo (mini-ETS). Część z nich
państwo może rozdysponować za darmo, przy czym liczba darmowych
uprawnień ma bardzo szybko maleć, a to wpłynie na wzrost cen uprawnień
do emisji CO2. Przyjmijmy, że darmowe uprawnienia zostaną przydzielone
dla sektorów przemysłowych najważniejszych dla naszego kraju. Co zatem
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z kierowcami i ich dymiącymi samochodami? Tu emisja gazów cieplarnianych nadal rośnie.
Okazuje się, że plan Fit for 55 zakłada również spadek emisyjności nowych
aut i przyspieszenie zeroemisyjnej przemiany w transporcie. Organizacja Forum Energii pisze tak:
„Zakłada się, że w unijnym portfelu producentów samochodów osobowych emisja powinna spaść o 37,5 proc. do 2030 roku w porównaniu do
2021 roku, natomiast wśród vanów o 31 proc. Propozycja KE przewiduje
także wprowadzenie mechanizmu przyspieszającego wymianę floty samochodów na pojazdy zero- i niskoemisyjne.”
Tylko czy przeciętnego Polaka będzie stać na zakup takiego auta? Czas pokaże. Coraz częściej na naszych ulicach możemy spotkać pojazdy z silnikiem
elektrycznym. Zakłada się, że w przyszłości takie samochody będą zastępować pojazdy z silnikiem spalinowym. Większe zapotrzebowanie na energię jest równoznaczne ze wzrostem ceny tego produktu. Aby powstrzymać
wzrost cen musimy w szybkim tempie doprowadzić do równowagi między
podażą a popytem. Skąd jednak wziąć więcej energii?
Najbardziej wydajną metodą uzyskiwania energii, leżącą w zasięgu możliwości technicznych ludzkości, jest reakcja syntezy jądrowej. Tego jednak
chcemy uniknąć. Oprócz odpadów stałych, w trakcie eksploatacji elektrowni
jądrowej powstają promieniotwórcze odpady gazowe i ciekłe. Moglibyśmy
zatem skorzystać z tego, co już mamy, czyli z polskich złóż węgla. Musimy
jednak przyznać, że główną przyczyną wzrostu stężenia CO2 jest spalanie
paliw kopalnych do produkcji energii oraz w sektorze przemysłowym. Niektórzy uważają, że musimy ratować nasze kopalnie, żeby być państwem niezależnym energetycznie od innych krajów – zwłaszcza w kontekście wojny
w Ukrainie oraz szybkiego wzrostu cen energii i paliwa. Ludzie w panice zaczęli wykupywać węgiel. Z tej trudnej sytuacji skorzystali przeciwnicy planu
Fit for 55. W marcu 2022 roku Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
Solidarność wezwał rząd do podjęcia działań na rzecz zawieszenia unijnego
systemu handlu emisjami. Związkowcy zakładają, że spełnienie tego postulatu spowoduje spadek cen energii nawet o kilkadziesiąt procent. Jednak elektrownie zasilane produktami węglopochodnymi są nadal głównymi źródłami
zanieczyszczeń powietrza. To właśnie dlatego kraje Unii Europejskiej zdecydowały się na wprowadzenie zmian. Faktem jest, iż zużycie węgla w Polsce
Fit for 5 5 , czyli „ Go tow i na 5 5 ” . C zy n a p e w n o j e s t e ś m y n a t o g o t o w i ?


AEFC2022.indb 45

45

2022-05-23 06:39:28

z roku na rok maleje a wzrasta ilość wykorzystywanej biomasy. Ale tempo,
z jakim następują owe zmiany, jest zbyt małe i z tego powodu pozostajemy
daleko w tyle za innymi krajami. Czy na pewno rezygnacja z polskiego węgla
jest rezygnacją z bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju?
Uważam, że zamykanie kopalń to zło konieczne. Z jednej strony górnicy tracą pracę i wzrasta deficyt energetyczny. Z drugiej – dbamy o środowisko i korzystamy z pomocy finansowej. Aby dostać pieniądze z unijnego
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Polska musi przedstawić
plan „odchodzenia od węgla”. W tym celu województwa przygotowują Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji, a polski rząd chce, by unijna
pomoc trafiła szczególnie do węglowych regionów. Dobry plan jest jeszcze
ważniejszy niż unijne pieniądze – przecież sprawiedliwa transformacja to coś
więcej niż finansowanie innowacji i modernizacji. Za pośrednictwem platformy sprawiedliwej transformacji komisja będzie również udzielać państwom
członkowskim i inwestorom pomocy technicznej oraz wspierać pracowników
i obywateli regionów najbardziej dotkniętych transformacją.
Aby zadbać o niezależność energetyczną oraz o środowisko musimy
uruchomić więcej elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Jednym z rozwiązań są panele fotowoltaiczne. Zaletą montowania ich na
prywatnych posesjach jest zmniejszenie się opłat za prąd w gospodarstwie
domowym. Można to zauważyć w bardzo krótkim czasie. Okazuje się również, że panele są bezpieczne. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że w urządzeniach tych może dojść do samozapłonu, ciężko je ugasić – a więc mogą stanowić zagrożenie pożarowe. W rzeczywistości ilość pożarów spowodowanych
przez instalacje fotowoltaiczne można liczyć w promilach i to jest bardziej
zaleta niż wada. Jednak jest kilka kluczowych minusów, które hamują ludzi
przed tego typu rozwiązaniem. To na przykład wysokie koszty montażu paneli oraz długi czas oczekiwania na ekipę montującą. Możliwe jest uzyskanie
na ten cel dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki. Dofinansowanie
dotyczy również innych inwestycji, na przykład elektrowni wiatrowych,
wodnych czy geotermalnych. Większość z innowacyjnych sposobów wytwarzania energii jest uzależniona od pogody. Niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na deficyt energetyczny w danym kraju. Dobrym
pomysłem dla Europy byłoby wspólne magazynowanie energii po to, by
wesprzeć kraje z deficytem.
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Pragnę podkreślić, iż coraz więcej ludzi w naszym kraju korzysta z pomocy w ramach dofinansowania. Są też tacy, którzy w całości samodzielnie
finansują swoje przedsięwzięcia. Jednak nie wszyscy widzą potrzebę zmian.
Zastanówmy się, dlaczego. Według mojej opinii idea Zielonego Ładu jest
wspaniała, lecz ludzie nadal mają wątpliwości. Nie wiedzą, czy rządzącym
chodzi o troskę o ludzi i środowisko, czy też o własne interesy. Część społeczeństwa jest niedoinformowana mimo licznych kampanii reklamowych.
Dlaczego? Przytoczę słowa znajomej:
„Dzwonią do mnie po kilka razy dziennie. Już w ogóle nie odbieram telefonów, bo to na pewno fotowoltaika. Daliby już spokój. Nie stać mnie na
panele. Muszę kłamać, że mieszkam w bloku, by się odczepili.”
Z rozmowy z nią dowiedziałam się, że nic nie wie na temat Zielonego
Ładu, a przecież informacje o nim są ogólnodostępne. W naszej gminie darmowe broszury informacyjne można znaleźć w każdym urzędzie i na ladzie
każdego sklepu. Poza tym do każdego mieszkania za pośrednictwem listonoszy trafiła informacja na temat form dofinansowania. Nawet w kościele
ksiądz zachęcał ludzi do udziału w szkoleniu organizowanym przez urząd
gminy. Znajoma jednak nigdy nie zdecydowała się na wysłuchanie konsultantki, która tyle razy próbowała z nią porozmawiać, zaś broszury informacyjne za każdym razem lądowały w koszu. Przykład ten pokazuje, jak wiele
gminy robią, by dotrzeć do wszystkich ludzi, i jak bardzo jest to trudne.
Podsumowując – mogę z całą pewnością stwierdzić, że zielona transformacja jest wyzwaniem dla Polski. Nie pod względem wykonalności, bo Polacy wielokrotnie udowodnili, że jak chcą, to potrafią. Największym wyzwaniem jest spowodowanie, by chcieli.
Świat oczekuje, że coś dla niego zrobimy. Zróbmy to dla nas i dla przyszłych pokoleń.
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Fit for 55 – uratuje świat czy zaszkodzi
europejskim gospodarkom?

Streszczenie
Zmiany klimatu, mające antropogeniczne podłoże, wymagają od świata odpowiedniej
reakcji. Fit for 55 to odpowiedź Unii Europejskiej na zagrożenia klimatyczne. Polski
rząd otwarcie mówi, że nie stać go na poniesienie kosztów związanych z Zielonym
Ładem. Jak jest naprawdę?

Osoby urodzone na przełomie XX i XXI wieku przyzwyczaiły się do wszelkich
dóbr i wygód, takich jak samochód, ogrzewanie, czy też dostęp do różnorodnych produktów na sklepowych półkach – jest to dla nich codzienność. Pokolenia ich rodziców i dziadków pamiętają czasy, gdy samochód był dobrem
luksusowym, a w stolicach największych europejskich miast ruch uliczny
był nieporównywalnie mniejszy niż obecnie… Rozwój technologii pozwolił
ludzkości na cieszenie się swobodą przemieszczania się w praktycznie każdy
zakątek świata, beztroskimi zakupami wykonywanymi jednym kliknięciem
w ekran telefonu, robionymi dla przyjemności. Sielankowe życie zakłócił jednak nowy wróg, który powstał w następstwie szkodliwej działalności człowieka. Jest nim nadchodząca wielkimi krokami katastrofa ekologiczna. Niesie ona za sobą zmianę klimatu, podnoszenie się poziomu wód w morzach
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i oceanach oraz inne nietypowe zjawiska przyrodnicze, które nie miały dotąd miejsca. Powstały one przede wszystkim w wyniku emisji do atmosfery
zanieczyszczeń i pyłów z przemysłowej działalności człowieka. Głównym
czynnikiem powodującym wzrost zanieczyszczeń w środowisku był rozwój
technologii, który swój początek miał w XVIII wieku, a który w ostatnim wieku przyspieszył w sposób niewyobrażalny.
Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery to dziś główny punkt dyskusji rządów państw na całym świecie. Przy tej okazji pojawiło się nowe określenie dla
pozytywnych zmian w zakresie ilości emisji zanieczyszczeń – zielona transformacja. Nie posiada ona ściśle określonej definicji. Green Economy Initiative,
program ONZ ds. Środowiska, określa zieloną transformację jako działania
mające na celu ograniczenie presji na środowisko i jego zasoby, jednocześnie
dbając o poprawę dobrobytu człowieka przy zachowaniu społecznej odpowiedzialności1. W latach 80. XX wieku rozpoczęto szerokie badania nad zmianami klimatu. Badania te realizowane są między innymi przez Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernemental Panel on Climate Change
– IPCC) powołany w 1988 roku. Przygotowuje on raporty dotyczące zmian
klimatu. Aktualnie pracuje nad szóstym raportem, który ma zostać opublikowany w całości we wrześniu tego roku. Od kilkunastu lat mamy pewność, że
zmiana klimatu ma charakter antropogeniczny, a z opublikowanej części szóstej raportu IPCC już dziś wiemy, że objęła ona swoim zasięgiem wszystkie
lądy, oceany i atmosferę. Według IPCC możemy zatrzymać, ale nie cofnąć,
negatywne zmiany klimatu poprzez redukcję emisji CO2 co najmniej do 45%
do roku 2030 i do 0% do roku 2050.
Unia Europejska (UE), mając pełny dostęp do informacji o konieczności
przeprowadzenia radykalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych do środowiska, już od wielu lat próbuje zmusić do zielonej transformacji państwa
członkowskie. Obecnie trwają negocjacje nad przyjęciem pakietu zmian legislacyjnych przedstawionych w 2021 roku przez Komisję Europejską. Nazywano go Fit for 55. Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok zawartych w Fit for 55 wzrósł z 40% do 55% względem poziomu emisji z 1990 roku.
Unia Europejska dąży do spełnienia założeń naukowców o redukcji zanieczyszczeń, by zatrzymać negatywne zmiany klimatu. Założyła nawet wyższy
cel redukcji niż IPCC, co – jak sądzę – jest celowym działaniem, by mieć dobrą
1 UN Environment Programme, https://www.unep.org/pt-br/node/23750 (dostęp: 24.03.2022 r.).
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pozycję negocjacyjną z krajami członkowskimi i by w drodze ustępstw obniżyć cel redukcji o kilka punktów procentowych.
W ramach Fit for 55 planowane jest rozszerzenie systemu ETS na emisje
gazów cieplarnianych z budynków oraz transportu drogowego. Planowane
jest również wprowadzenie podatku transgranicznego, by uchronić Unię Europejską przed produktami niespełniającymi norm emisji CO2. Przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej, spełniające normy klimatyczne, nie będą objęte dodatkowym opodatkowaniem. Ponadto zakłada się, że uprawnienia do
emisji CO2 będą wycofywane szybciej w stosunku do poprzednich regulacji,
z możliwością skorzystania z Rezerwy Stabilizującej Rynek (MSR). Ma ona
za zadanie stabilizować rynek handlu emisjami. Historia pokazuje jednak, że
mimo wskazań na potrzebę interwencji na rynku ETS w 2021 roku nie poczyniono żadnych ruchów. Jedynie bardzo poważne zagrożenie dla przemysłu
państw członkowskich Unii Europejskiej zmusi organy decyzyjne MSR do interwencji. W związku z objęciem transportu drogowego oraz budynków handlem ETS prognozowany jest duży wzrost cen wszystkich produktów w całej UE. Jest to wypadkowa dzisiejszych gospodarek opartych na transporcie.
Zarówno samochody ciężarowe, samoloty, jak i statki odpowiadają w głównej mierze za emisję gazów cieplarnianych. Na horyzoncie nie widać konkretnych rozwiązań w stosunku do transportu towarowego. Niestety silniki
elektryczne samochodów osobowych i baterie je zasilające nie mają wystarczającej mocy, by znalazły zastosowanie w samochodach ciężarowych, które
emitują najwięcej gazów cieplarnianych. Zmniejszenie emisji w transporcie
będzie wymagało nowych rozwiązań. Jednym ze „świeżych” pomysłów jest
wychwytywanie, przechwytywanie lub wykorzystywanie dwutlenku węgla.
Bez rewolucji w silnikach elektrycznych, czyli skonstruowania nowej, silniejszej jednostki odpowiadającej potrzebom przewożenia ciężkich ładunków,
inżynierowie mogą jedynie próbować udoskonalić obecne silniki spalinowe.
Istnieje tutaj duże pole do zmian – teraz silniki spalinowe posiadają sprawność na poziomie 35–50%. To bardzo niski wynik w porównaniu z 85–99%
sprawnością silników elektrycznych2.
Ciepłownictwo będzie natomiast musiało odchodzić od wszelkiego rodzaju paliw na rzecz odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki, elektrowni
2 Natural Resources Defense Council, https://www.nrdc.org/experts/madhur-boloor/electric-vehicles-101 (dostęp: 23.03.2022 r.).
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wiatrowych czy wodnych. Niezbędna będzie termomodernizacja budynków,
by oddawały do otoczenia jak najmniej ciepła. Koszty związane z tym obszarem najbardziej dostrzegą zwykli obywatele Unii Europejskiej – bez względu
na to, czy będą to właściciele domów wolnostojących, czy też osoby mieszkające w domach wielorodzinnych. W tym drugim przypadku indywidualne
inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) będą utrudnione. Wspólnoty mieszkaniowe będą musiały mobilizować mieszkańców lub inwestować
własne fundusze, a do instalacji OZE mogą zostać wykorzystane dachy wysokich wieżowców.
Znając ogólny kształt pakietu zmian klimatycznych warto zadać pytanie, skąd państwa mają wziąć środki na jego sfinansowanie. Unia Europejska zakłada, że pakiet zmian będzie częściowo sam się finansował. Dochody
związane z rozszerzeniem systemu ETS będą trafiały z założenia do budżetu
danego państwa, które będzie mogło nimi swobodnie dysponować. Nasuwa
się jednak pytanie: czy rządy poszczególnych państw będą skłonne do finansowania z tych funduszy wydatków związanych z redukcją emisji CO2?
W ramach nowej perspektywy finansowej przewidziano utworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego SCF (Social Climate Fund), który ma częściowo zrekompensować wzrost cen energii – szczególnie gospodarstwom
domowym. Fundusz będzie mógł zostać wykorzystany przez poszczególne
państwa na przykład na dotacje przy wymianie starych, wysokoemisyjnych
pieców na piece nowe, spełniające niezbędne normy emisyjne.
Poszczególne państwa będą mogły liczyć na środki, które pomogą im
wprowadzić nowe rozwiązania technologiczne. Polska będzie największym
beneficjentem funduszu z udziałem 17,61% budżetu Unii Europejskiej na
ten cel. Każde państwo członkowskie będzie zobowiązane do pokrycia co
najmniej 50% środków niezbędnych do spełnienia założeń Fit for 55, określonych w ich planach klimatycznych, do których sporządzenia państwa
zostały zobowiązane3.
Przyjrzyjmy się bliżej, jak finansowanie Zielonego Ładu wygląda w kontekście Polski. Według analizy banku Pekao S.A. „Wpływ pakietu Fit for 55
na polską gospodarkę” koszt jego wdrożenia w obecnym kształcie wyniesie
3 Polska net-zero 2050, Podręcznik Transformacji Energetycznej dla Samorządów, Centrum Analiz
Klimatyczno-Energetycznych, https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/Polska-net-zero.-Podrecznik-transformacji-energetycznej-dla-samorzadow.-1.pdf (dostęp: 25.03.2022 r.).
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527,5 mld euro. Polska może liczyć na 219,5 mld euro przychodów związanych z Fit for 55. Pozyskanie brakujących 308 mld euro będzie olbrzymim obciążeniem dla budżetu państwa oraz kieszeni zwykłych obywateli4. 308 mld
euro to niewiele mniej niż przychody Polski z ostatnich czterech lat, nie wspominając o konieczności dokonywania ciągłych wydatków. Biorąc pod uwagę
negocjacje, które będzie prowadzić Komisja Europejska i państwa członkowskie, pakiet wejdzie w życie na przełomie lat 2024 i 2025. Będzie się to wiązało
z koniecznością poniesienia kosztów realizacji Fit for 55 w ciągu 25 lat przy
założeniu, że najbardziej kosztowne inwestycje będzie trzeba wprowadzić na
samym początku wdrażania zmian. By spełnić założenia pakietu, Polska będzie musiała wspierać swoich obywateli i przedsiębiorstwa różnego rodzaju
dotacjami. Jak pokazała popularność fotowoltaiki w Polsce, jesteśmy gotowi na zmiany. Muszę jednak również zwrócić uwagę na złe działania rządu
w obszarze fotowoltaiki. Obywatele zostali skuteczni zachęceni do inwestycji
w OZE, jednak okazało się, że Polska posiada przestarzałą infrastrukturę, która często nie wytrzymuje nadmiernej produkcji prądu. Efektem jest wzrost napięcia, a w skrajnych przypadkach – wyłączenie części instalacji. W tym przypadku rządzący nie pomyśleli o konieczności modernizacji infrastruktury.
Przykładem dobrych zmian jest firma Solaris – europejski lider na rynku
autobusów elektrycznych. Po ulicach Warszawy jeździ najwięcej autobusów
elektrycznych w Europie, wyprodukowanych głównie przez tę firmę. Ponadto baterie do pojazdów elektrycznych również produkowane są na terenie
Polski. Jak pokazują te przykłady, jesteśmy w stanie wprowadzać ekologiczne rozwiązania. Rząd będzie musiał wspierać działania przede wszystkim
najmniejszych firm, by mogły wybić się na poziomie międzynarodowym.
Dzięki temu inwestycja w Fit for 55 zwróci się choćby w postaci podatków,
a innowacyjne rozwiązania będą przynosić korzyści przez lata.
Mówiąc o kosztach związanych z transformacją energetyczną musimy odnieść się do obecnej sytuacji geopolitycznej. Atak Rosji na Ukrainę powinien
przyspieszyć decyzję krajów europejskich o uniezależnieniu się od dostaw
paliw kopalnianych pochodzących z Rosji. Na poniższym wykresie przedstawiono procentową wielkość importu rosyjskich surowców energetycznych
do Unii Europejskiej.
4 Wpływ pakietu Fit for 55 na polską gospodarkę, https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/
aktualnosci/11316-Pekao-Wplyw-Fit-for-55-na-polska-gospodarke.pdf (dostęp: 20.03.2022 r.).
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Wykres 1. Procentowy udział rosyjskich surowców w imporcie surowców do
Unii Europejskiej za rok 2019.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html#carouselControls?lang=en (dostęp: 25.03.2022 r.).

Zależność państw europejskich od dostaw z Rosji jest znacząca, jednak
w obecnej sytuacji Europa musi podjąć odpowiednie kroki, by nie dać się
szantażować Putinowi. Widzieliśmy, jaką reakcje na rynkach spowodowała
wiadomość o możliwości płatności za paliwa tylko w rublach. Zapytam retorycznie: od kiedy ruble są walutą międzynarodową? Wiadomo jednak, że
taka informacja miała na celu spowodowanie wzrostu indeksów na dołującej
rosyjskiej giełdzie, która, notabene, nie jest nawet w pełni otwarta. Po reakcji
rynków widać, że świat boi się Putina. Dlatego tak ważne jest, by w jak najszybszym tempie wdrożyć założenia Zielonego Ładu. Sądzę jednak, że cele
postawione w Fit for 55 są zbyt ambitne. W mojej opinii Komisja Europejska
w toku negocjacji zapewne obniży poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych do 50%. Może tak się stać, aby pozostawić państwom członkowskim
margines bezpieczeństwa w przypadku, gdy nie uda się wypełnić założeń
pakietów klimatycznych. Ostatecznie jednak Unia Europejska będzie dążyć
do osiągnięcia redukcji gazów cieplarnianych do poziomu 45%, aby jak najszybciej zapewnić neutralność klimatyczną Europy.

54

AEFC2022.indb 54

Kamila Kinaszewska

2022-05-23 06:39:28

AEFC2022.indb 55

2022-05-23 06:39:28

Marta Wijas – studentka trzeciego roku kierunku Zarządzanie Finansami
i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w rachunkowości i z tym obszarem tematycznym stara
się łączyć swoją przyszłość naukową oraz zawodową. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła jako asystentka zarządzająca biurem oraz
wsparcie księgowości. Ponadto, poza studiami i pracą, jest zaangażowana
w wolontariat w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu UW, gdzie wspiera programy edukacyjne, integracyjne i kulturowe. Wśród jej zainteresowań wyróżnić można ekologiczne rozwiązania technologiczne, prawo
oraz kulturę.
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Jak przebiega budowanie środowiska
do wdrażania zielonych rozwiązań
dla przedsiębiorstw w Polsce?

Streszczenie
W eseju zawarta jest ocena aktualnych działań podejmowanych przez Polskę i Unię
Europejską, które mają na celu zapewnienie zrównoważonych i sprawiedliwych warunków do rozwoju w myśl założeń Zielonego Ładu. Została ona przedstawiona z perspektywy przedsiębiorców. Pod uwagę zostały wzięte nastroje społeczne, tło makroekonomiczne i polityczne na świecie, a także kwestie implementacji regulacji unijnych
w Polsce.

Działania na rzecz klimatu trwają już od wielu lat, jednak w ostatniej dekadzie stają się coraz bardziej usystematyzowane i ambitne. Dotyczy to przede wszystkim inicjatyw w skali międzynarodowej, w tym ustanowionych
w 2015 roku Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Europejskiego Zielonego Ładu. Ta druga koncepcja zakłada, że na terenie Europy nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych do
2030 roku o 55% w stosunku do roku 19901. Dzięki temu Europa może zostać
1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia dotycząca finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, COM/2021/390 final, s. 1.
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pierwszym zrównoważonym klimatycznie kontynentem do 2050 roku2.
Wiąże się to jednak z olbrzymimi kosztami oraz długookresowym zaangażowaniem wszystkich jednostek w budowanie nowego ładu społeczno-ekonomicznego. Pojawia się pytanie: czy kraje i przedsiębiorstwa są gotowe na
takie zmiany? W jakim stopniu przedsiębiorstwa mogą się zaangażować przy
uwzględnieniu aktualnych warunków polityczno-ekonomicznych?
Ostatnie lata mocno doświadczyły gospodarki krajowe i międzynarodowe,
sprawdzając ich wytrzymałość na nagłe i nieprognozowane zdarzenia. Tak
było w przypadku pandemii COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 roku. Jej
skutki społeczne i ekonomiczne nadal są odczuwalne i będą widoczne jeszcze
przez kilka najbliższych lat – mimo wprowadzenia programów powszechnych szczepień wciąż mierzymy się globalnie z nowymi zachorowaniami
oraz mutacjami wirusa. Niespodziewanie kolejne zachwianie gospodarki nastąpiło w lutym 2022 roku, kiedy regenerujące się stopniowo po pandemicznym kryzysie kraje musiały przewartościować swoje cele w związku z wojną
w Ukrainie. Wpłynęła ona istotnie na stabilność polityczną i gospodarczą Unii
Europejskiej oraz świata. W takich niepewnych warunkach, gdy stopy procentowe i kursy walutowe ulegają wahaniom a inflacja sprawia, że ceny produktów stale rosną, przedsiębiorstwa skupiają się głównie na przetrwaniu,
przesuwając w czasie wdrażanie kosztownych inwestycji. Niektóre z nich,
mimo wszystkich starań na rynku, nie zdołały się utrzymać. Analizując dane
polskiego Głównego Urzędu Statystycznego można zaobserwować, że dynamika upadających przedsiębiorstw w Polsce w pierwszym roku pandemii
(2020 r.) kształtowała się inaczej niż w latach wcześniejszych. Więcej przedsiębiorstw bowiem upadało w drugim kwartale 2020 roku – prawdopodobnie
ze względu na obostrzenia i kwarantannę. Zamykaniu przedsiębiorstw miały
przeciwdziałać tarcze antykryzysowe. Ich celem było zapewnienie płynności
w przedsiębiorstwach w czasie kryzysu związanego z pandemią. W tej sytuacji kwestia zielonej transformacji częściowo zeszła na drugi plan.
Nakreślona powyżej sytuacja makroekonomiczna pokazuje, że świat
funkcjonuje obecnie w warunkach niepewności. Pytanie: „Jak wypełniać zobowiązania zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie?” pozostaje pytaniem
retorycznym. Bieżące trudności nie niwelują jednak problemu zmian klimatycznych. Dlatego wciąż powinno się wdrażać procesy zielonego zarządzania.
2 Ibidem.
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Niektóre rozwiązania wprowadzane w warunkach pandemii okazały się
również korzystne z perspektywy Europejskiego Zielonego Ładu. Można to
zaobserwować na przykładzie cyfryzacji i digitalizacji życia, także zawodowego. Dużą rolę odegrała w tej kwestii finansowa pomoc instytucji państwowych oraz środki unijne na rzecz walki ze skutkami pandemii. Praca zdalna,
która stała się codziennością, zapotrzebowanie na urządzenia IT oraz nowe
umiejętności w pracy online sprawiły, że wielu ludzi musiało przystosować się do nowych warunków. Ponadto rozszerzył się pakiet usług online
w przedsiębiorstwach, bankach oraz urzędach. Na pewno te rozwiązania zostaną z nami na dłużej, gdyż w większości usprawniają istniejące wcześniej
procesy, a co więcej – można je określić jako prośrodowiskowe.
Mimo trudnej sytuacji zewnętrznej coraz więcej banków komercyjnych
oferuje także produkty z przeznaczeniem na cele ekologiczne oraz kredyty
na preferencyjnych warunkach, z uwzględnieniem unijnych gwarancji COSME3. Są to głównie inwestycje przedsiębiorstw, służące ich rozwojowi poprzez poszerzenie zaplecza środków trwałych lub modernizację miejsc pracy, prowadzące do otwierania się na nowe rynki. Rozszerzanie działalności
może być osiągnięte również przez inwestycje ekologiczne, gdyż kontrahenci
i konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na strategię i komunikację firm.
Obserwując środowisko przedsiębiorstw w Polsce – zarówno tych dużych,
jak i małych – dostrzega się, że finansują one głównie innowacje ekologiczne z kredytów i środków własnych4. Są to oddolne inicjatywy, kreowane
przez długoterminowe plany jednostki. Przedsiębiorcy zauważają bowiem,
że w Polsce brakuje ogólnokrajowych podstaw i wsparcia w dziedzinie ekologicznych innowacji. Dlatego też samodzielnie podejmują działania, żeby
zmniejszyć koszty działalności w najbliższej dekadzie.
W obecnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości związane z finansowaniem zielonych rozwiązań w swoich organizacjach. Z ankiet przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski na temat
sytuacji na rynku kredytowym wynika, że duże przedsiębiorstwa w pierwszym półroczu 2021 roku wracały do inwestycji, chętniej szukając kredytów
3 COSME jest to program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw na lata 2014–2020, zarządza nim Europejski Fundusz Inwestycyjny,
oferując zabezpieczenie na kredyty przedsiębiorstw.
4 GUS (2020), Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020, s. 8.
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lub innych możliwości finansowania długoterminowego. Jednak w drugim
półroczu 2021 roku ponownie nastąpił spadek popytu. Równocześnie prognozuje się wzrost popytu na kredyty w 2022 roku w sektorze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Należy natomiast uwzględnić fakt, że wojna
i podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej może osłabić zainteresowanie kredytami.
Ważną rolę w kwestii wdrażania zielonej transformacji odgrywają organy państwowe. To właśnie polityka rządu wobec zmian klimatycznych
wyznacza cele na najbliższe lata. Analizując podejście do transformacji energetycznej (rozumianej jako część przemiany ekologicznej) głównych sił politycznych w Polsce można zauważyć przewagę stanowisk konserwatywnych.
Przedstawiciele partii rządzącej niejednokrotnie podkreślają, że cały proces
jest kosztowny, a przez to obciążający dla gospodarki. Natomiast środowiska
otwarte na zmiany na rzecz poprawy sytuacji klimatycznej są pozytywnie
nastawione i gotowe do działania. To między innymi partie opozycyjne lub
organizacje pozarządowe. Aktualnie jednak nie mają one decydującego głosu w Polsce, a ich działania ograniczają się do lokalnych obszarów lub pojedynczych przedsiębiorstw. Natomiast wśród ogólnokrajowych działań proekologicznych bez wątpienia są braki – nie jest to stabilny system i nie służy
sprawiedliwemu rozwojowi. Programy oferowane ze środków unijnych lub
państwowych nie spełniają wszystkich potrzeb przedsiębiorców. Oferta projektów z dofinansowaniem jest bardzo rozdrobniona i dotyczy tylko wybranych grup interesariuszy obecnych na rynku. Przez niespełnianie kryteriów
lub zbytnią biurokrację przedsiębiorstwa rezygnują z udziału w programach.
Przede wszystkim z tego powodu innowacje w Polsce nie są wdrażane tak
sprawnie, jak w innych krajach. Gospodarka krajowa mierzy się z małą ilością start-upów technologicznych, które za sprawą środków przeznaczanych
na badania i rozwój mogłyby wspierać przedsiębiorstwa w dostosowywaniu
się do transformacji ekologicznej5. Jednak przez brak zintegrowania działań
innowacyjnych jednostek ze strategią państwa duża część kapitału ludzkiego jest przenoszona za granicę. Tam przedsiębiorcy znajdują korzystniejsze
warunki, na przykład ulgi podatkowe. Z perspektywy Polski takie działanie
ma negatywny efekt, gdyż koszt zakupu obcego patentu i przystosowanie
go do krajowych warunków jest większy w porównaniu z samodzielnym
5 Komisja Europejska (2021), European Innovation Scoreboard 2021, s. 60.
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wytworzeniem produktu, z którego można czerpać korzyści na własny użytek i eksportując go.
Podsumowując – Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobligowana
do wdrażania części zmian proekologicznych. Samodzielne działania przedsiębiorstw nie zastąpią ogólnokrajowych ram. Należy je stworzyć i stosować,
żeby przemiana gospodarcza miała sens i była przeprowadzona w zrównoważony sposób. Bez opracowanych podstaw cały system będzie niestabilny,
a różnice w regionach zamiast znikać, będą się nasilać i prowadzić do zaburzenia sprawiedliwości. Aktualne działania w stosunku do przedsiębiorców
skupiały się na pojedynczych programach. Należy pamiętać, że wiele zależy również od sytuacji globalnej. Doświadczyliśmy tego w ostatnich latach,
gdyż pandemia z jednej strony spowodowała zachwianie gospodarki, ale
z drugiej – cyfryzację Polski. Trudno jednak nie zauważyć, że Polsce potrzebny był czynnik pobudzający do wzmożonego działania, by wdrożyć zmiany w gospodarce. W sytuacji stabilnego wzrostu gospodarczego trudno jest
osiągnąć taką intensyfikację rewolucyjnych rozwiązań. Gdy dopuścimy do
kryzysu klimatycznego, będzie już za późno na wdrażanie rozwiązań, które
mają go powstrzymać. Dlatego, mimo wszystkich innych zagrożeń, czeka nas
teraz dekada inwestowania i budowania zrównoważonego świata z myślą
o przyszłych pokoleniach.
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Karol Kowalczyk – jestem studentem ekonomii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Rzeczą którą można o mnie powiedzieć
na pewno to to, że pasjonuję się wystąpieniami publicznymi. W szczególności są to debaty oksfordzkie, w których regularnie biorę udział od
pierwszej klasy liceum. Od tamtej pory mam ich za sobą już kilka setek.
Aktualnie tworzę na swoim uniwersytecie środowisko skupione wokół
tematyki debat. Realizuję to za pomocą koła naukowego, którego jestem prezesem. Działam też ogólnopolsko – jako wiceprezes Fundacji
Nowy Głos trenuję uczniów i sędziuję debaty na turniejach w całej Polsce. Oprócz tego jestem pasjonatem książek, szczególnie tych dotyczących rozwoju osobistego i psychologii. Ważnym tematem jest dla mnie
katastrofa klimatyczna, aktualnie zdobywam wiedzę z tego zakresu, aby
kiedyś móc uświadamiać innych o skali tego zjawiska i problemach jakie
może to wygenerować. Staram się również dostosować swoje życie do
celów klimatycznych, nawet na bardzo przyziemnym poziomie – nie jem
mięsa i kupuję ubrania z drugiej ręki.
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Między klimatem a populizmem.
Dlaczego transformacja musi być
sprawiedliwa i jaką rolę odgrywa
komunikacja zmian?

Streszczenie
W eseju opisano największy zdaniem autora problem przy przeprowadzaniu transformacji klimatycznej. Jest nim populizm, który może odebrać władzę proklimatycznym
rządom. Przez to zmiany zachodzą zbyt wolno. Odpowiedzią jest edukacja i odpowiednia komunikacja wprowadzanych reform.

Wstęp
Pierwsze doniesienia o tym, że działalność człowieka ma zauważalny wpływ
na klimat, pojawiły się pod koniec XX wieku. Wiedzieli o tym polityczni decydenci oraz koncerny zajmujące się wydobyciem paliw kopalnych. Jednak
wtedy nikt nie chciał zmieniać przemysłu. Na szczęście pojawił się zauważalny gołym okiem problem klimatyczny – zanikanie warstwy ozonowej.
Wtedy nie dało już się ukryć, że dzieje się coś złego. Naukowcy zaczęli
bić na alarm. Znika powłoka, która chroni nas przed promieniowaniem UV.
Bez niej nie mielibyśmy nawet szans na przeżycie. Szybko znaleźliśmy źródło
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problemu. Były nim freony – związki masowo stosowane w urządzeniach
chłodniczych. Gdy przedostawały się do atmosfery, rozbijały cząsteczki ozonu. W rezultacie w warstwie atmosfery powstawała dziura – najbardziej widoczna jest ona na biegunie południowym Ziemi. Jednak udało się nam zmobilizować. W ciągu kilku – kilkunastu lat freony wycofano z użycia. A nadal
mamy urządzenia chłodnicze. Producenci szybko się dostosowali i stworzyli
produkty, które spełniają tę samą potrzebę, ale nie dewastują tak bardzo środowiska i nie zagrażają istnieniu ludzkości.
Dlaczego nie stało się tak w przypadku paliw kopalnych? Myślę, że odpowiedź jest prosta – nie widzimy tutaj namacalnego i bezpośredniego zagrożenia. Dziura ozonowa była widoczna i miała potencjalnie szybkie skutki.
Problem istniał, zagrożenie było realne, a czasu na działanie było mało. W przypadku katastrofy klimatycznej jest inaczej. To wielopoziomowy problem, który
dopiero narasta. Póki co widzimy jego pierwsze, wcale nie największe skutki.
Przykładem są anomalie pogodowe, których z roku na rok jest coraz więcej.
Dodatkowo, ze względu na swoją specyfikę, problem ten jest dużo bardziej
złożony i trudniejszy do rozwiązania. Jego przyczyna jest bowiem niestety nierozerwalnie związana z tym, jak funkcjonuje dziś nasza gospodarka.
Potrzebujemy masowej produkcji energii a zapotrzebowanie jest coraz
większe. Elektrowni nie da się zastąpić tak szybko, łatwo i tanio, jak usunięcie
freonu z lodówek. Nie możemy przestać produkować energii. Musimy transformować energetykę, jednocześnie zwiększając podaż energii. To tylko jeden z aspektów tego problemu. Bo na problemy klimatyczne składa się też na
przykład przemysłowa produkcja mięsa, a także degradacja wód i gleb. Jedno
wiemy na pewno – jeśli ryzyko, o którym wiemy, już teraz się zrealizuje, to
będziemy mieli do czynienia z największym kryzysem w historii ludzkości.
Pytanie jest następujące – czy jest już za późno? I jaki jest największy problem, który uniemożliwia nam minimalizowanie skutków zmian klimatu?
Źródło problemu
Przejdę do najważniejszej, moim zdaniem, kwestii w tej pracy. Czy powinniśmy starać się, aby transformacja klimatyczna została przeprowadzona
w sposób sprawiedliwy? Patrząc czysto utylitarnie – nawet jeśli teraz dokonamy transformacji klimatycznej gospodarki, bez uwzględnienia czynników

64

AEFC2022.indb 64

Karol Kowalczyk

2022-05-23 06:39:29

społecznych, to i tak bilans strat i korzyści będzie dodatni. Zubożając teraz
znaczną część społeczeństwa, unikniemy tragicznej sytuacji ponad miliarda
ludzi w przyszłości. Jeśli teraz zrobimy za mało, będziemy w przyszłości cierpieć jeszcze bardziej. O wiele bardziej niż teraz, gdy zaciśniemy pasa.
Jednak żeby w ogóle przeprowadzać transformację, szczególnie w państwach
Unii Europejskiej, jest nam potrzebne poparcie społeczne. Rysuje się zatem kluczowy problem, który uniemożliwia przeprowadzenie transformacji w zgodzie
z opinią społeczną. Są nam potrzebne radykalne i długofalowe działania. Działania, które obniżą komfort życia obywateli już teraz. Dlaczego to w ogóle problem? Bo obracają się one przeciwko rządom, które je wprowadzają.
Nie byłoby to trudnością w świecie, w którym nie istnieje prawicowy populizm. On niestety zawsze pojawia się w chwili, w której zachodzi konieczność zmian negatywnie odbieranych w społeczeństwie – nawet jeśli mają prowadzić do lepszej sytuacji w przyszłości. Na polskim „podwórku” świetnym
przykładem są kontrowersje wokół planu Leszka Balcerowicza.
Nie da się tego uniknąć — transformacja klimatyczna nieuchronnie wiąże
się z obniżeniem standardów życia. Oczywiście czasowym, ale ludzie nie są
w stanie myśleć długofalowo, szczególnie jeśli chodzi o zmiany trudne do
zrozumienia. A te związane z transformacją klimatyczną będą trwać dekady.
Trudno nam je sobie wyobrazić. Nasz umysł nawet nie jest w stanie objąć
tego, ile może się wydarzyć.
Dlatego gdy ceny energii w związku z transformacją rosną (albo bardziej
aktualnie – ceny gazu ziemnego) to ludzie widzą tylko chwilowy wzrost. Niestety – tyle wystarczy dla prawicowego populizmu. Niemal od razu pojawia
się krytyka rządu i transformacji klimatycznej, która żeruje na najprostszych
ludzkich instynktach, na pragnieniu dostatniego życia. W dzisiejszym świecie
jest to niemożliwe do pogodzenia z planem ratowania planety. Wystarczy rok
– dwa lata słabszej sytuacji związanej z transformacją i proklimatyczny rząd
traci władzę. Odbiera mu ją opozycja, idąca z hasłami poprawy dobrobytu.
A oczywiście wiąże się to z powrotem do konwencjonalnych źródeł energii,
na przykład spalania paliw kopalnych. Następnie cofane są wprowadzone
zmiany i wysiłek na rzecz klimatu idzie na marne.
Takie sytuacje niestety się zdarzają. Emisje rosną nawet w świecie, w którym istnieje porozumienie paryskie i Europejski Zielony Ład. Podejmowane
są decyzje, które nas od transformacji jeszcze bardziej oddalają. Przykładem
Mię dz y kli ma tem a popu li zmem. Dla c z e g o t r a n s f o r m a c j a m u s i b y ć
sp rawi edli wa i j a ką rolę odgryw a k o m u n i k a c j a z m i a n ?
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jest odchodzenie przez Niemcy od energetyki atomowej. Decyzja ta została
podjęta pod wpływem nastrojów społecznych związanych z awarią elektrowni w Fukushimie, podsycanych przez antynaukowych polityków, którzy na
nieracjonalnym strachu przed atomem zbili spory kapitał polityczny. Atom
zaś jest jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych współcześnie znanych
źródeł energii, prawie bezemisyjnej. Przywołując przykład awarii w Fukushimie – wskutek tego zdarzenia nie odnotowano w zasadzie żadnych ofiar.
Podsumowując – głównym problemem przeprowadzenia transformacji
klimatycznej jest opozycja między koniecznością natychmiastowych działań
i prawicowym populizmem, który krótkowzrocznie wykorzysta chwilowe
zubożenie społeczeństwa dla zbicia kapitału politycznego i odsunięcia od
władzy rządu dokonującego zmian. W ten sposób koło się zamyka.
I to prowadzi nas do sprawiedliwej transformacji. Musimy ją robić z czysto praktycznych pobudek – żeby społeczeństwo w ogóle pozwoliło nam na
wprowadzenie koniecznych zmian.
Jak sobie z tym poradzić?
Pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi do głowy, to edukacja. Ważne jest wychowanie świadomych obywateli, wprowadzenie fundamentalnych zmian
w sposobie kształcenia, które da uczniom narzędzia do obrony przed populizmem i wyzwaniami współczesnego świata. To prawdopodobnie byłaby najlepsza droga – problemy związane ze zmianami klimatu by istniały,
ale ludzie zrozumieliby działania rządu i nie mieli wątpliwości, że może się
to odbyć kosztem ich komfortu. Na to niestety jest już za późno. Pokolenie,
które rozumie problem, pokolenie, do którego należą i które na własnej skórze odczuje skutki katastrofy klimatycznej dopiero wchodzi w dorosłość. Na
edukację nie mamy więc już czasu. To słuszny proces, powinniśmy go przeprowadzać, ale nie możemy opierać się tylko na nim.
Jednak jest powiązana z edukacją metoda, która może sprawić, żeby zarówno politycy jak i społeczeństwo chętniej angażowali się w działania na
rzecz klimatu i je akceptowali. To kampanie społeczne. Jedne kampanie zachęcają nas do ograniczenia konsumpcji, wzbudzając w nas strach, a inne
dają nadzieję. Warto zadać pytanie – który z przekazów jest skuteczniejszy?
Moim zdaniem powinniśmy wziąć pod uwagę ten pierwszy. W ludzkiej
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naturze bardziej leży unikanie strat i negatywnych konsekwencji niż dążenie
do poprawy swojej sytuacji. Jednak aby było to naprawdę skuteczne, musimy spełnić jeden warunek. Równocześnie z informowaniem ludzi o stratach
i pogorszeniu sytuacji musimy pokazać, co mogą zrobić, żeby tych strat uniknąć. W przeciwnym wypadku jedynie ich przerazimy i może wystąpić efekt
zamknięcia się na argumenty oraz pogorszenie stanu psychicznego naszego
odbiorcy. A tego przecież nie chcemy.
I najważniejsze: rząd powinien komunikować to, co robi, w sposób odpowiednio dobrany do różnych grup odbiorców. Do czego się to sprowadza?
Do wyjaśnienia ludziom, dlaczego musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Do wytłumaczenia, dlaczego rachunki mogą się na jakiś czas zwiększyć. Do zobrazowania, dlaczego to jest lepsze od sytuacji, w której nic byśmy
nie zrobili. Społeczeństwo należy traktować jak ludzi świadomych i odpowiedzialnych. Tłumacząc, będąc szczerym co do intencji, dużo możemy zdziałać.
Bo rzeczą, której wielu ludzi naprawdę nie lubi, jest niewiedza. Tak jesteśmy
uwarunkowani. Poszukujemy informacji na temat otoczenia, a w szczególności zmian w nim. Mogą bowiem okazać się niebezpieczne. Jeśli widzimy
zmianę, której nie rozumiemy i nie wiemy, z czego wynika, możemy instynktownie potraktować ją jako zagrożenie. Taka sytuacja jest największą porażką
organów decyzyjnych państw. Społeczeństwo prawdopodobnie zrozumiałoby, że zmiany są konieczne. Tylko musimy pozwolić mu to zrozumieć.
Podsumowanie
Zbierając najważniejsze myśli – największym problemem przeprowadzania
transformacji klimatycznej jest ryzyko wystąpienia antyklimatycznego populizmu. Wpływa to na spowolnienie zmian i sprawia, że zachodzą one za
późno. Poprzez edukację i odpowiednią komunikację musimy zwalczać populizm i przyspieszyć wprowadzanie zmian.
Oczywiście istnieją inne potencjalne rozwiązania – na przykład rozwój
technologiczny. Jest jednak zbyt niepewny. Być może pojawi się przełomowy
wynalazek, który nas uratuje. Ale nie musi tak być. Natomiast zwiększając
tempo transformacji przy obecnych technologiach możemy zredukować niemal wszystkie emisje i uratować cywilizację. Wystarczy nam właściwe zarządzanie debatą publiczną i komunikacja.
Mię dz y kli ma tem a popu li zmem. Dla c z e g o t r a n s f o r m a c j a m u s i b y ć
sp rawi edli wa i j a ką rolę odgryw a k o m u n i k a c j a z m i a n ?
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Patrycja Konieczna – ur. 18 października 1993 r. Doktorantka IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich o kierunku: ekonomia (Filia w Jeleniej
Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Laureatka stypendiów dla najlepszych studentów, uczestnik kół naukowych „Finansista”
i „Meritum”. W trakcie studiów licencjackich członek Wirtualnej Studenckiej Firmy Consultingowej i praktykant biura rachunkowego. Podczas
studiów magisterskich odbyła stażysta Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze. Zajmowała się reklamą w warsztacie
samochodów terenowych oraz pracowała w Biurze Obsługi Wydziału
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2020 i 2021 r. organizowała warsztaty „Awantura o kasę” podczas Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki. W ramach praktyki na studiach doktoranckich prowadzi zajęcia
z przedmiotów w zakresie finansów. Autorka publikacji na temat walut
lokalnych, kryptowalut i zrównoważonego rozwoju. Jej zainteresowania
naukowe to finanse, rynki finansowe i alternatywne systemy pieniężne.
Pasjonatka tańca, introwertyczka, żyjąca wg maksymy: „Im bardziej ma się
w życiu pod górę, tym piękniejsze będą później widoki”.
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Waluty lokalne jako instrument
wsparcia zielonej transformacji

Streszczenie
Europejski Zielony Ład wydaje się właściwą odpowiedzią na potrzebę ograniczenia
negatywnych skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Waluty lokalne, realizujące cele ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne mogłyby stanowić dodatkowy
instrument wsparcia zielonej transformacji w Europie.

Zielona transformacja kluczowym wyzwaniem dla Polski i Europy
Na całym świecie odczuwalne są skutki zmian klimatu. Raport IPCC Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu podaje, że skutkiem globalnego
ocieplenia będą częstsze burze, powodzie, fale upałów, susze, wichury, pożary, gwałtowne uderzenia mrozu oraz podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach. Konsekwencją tych zmian dla światowych gospodarek
będą między innymi straty ekonomiczne, migracje klimatyczne, łatwiejsze
69

AEFC2022.indb 69

2022-05-23 06:39:29

rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych i wzrost napięć politycznych. Dlatego tak ważne jest ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka
na środowisko1.
Do 2050 roku Unia Europejska chce stać się pierwszym na świecie blokiem
państw neutralnych dla klimatu. Neutralność klimatyczna w Europie zwiększy jej konkurencyjność oraz poprawi dobrostan obywateli. Podstawowym
wyzwaniem stojącym przed ustawodawcami jest zapewnienie sprawiedliwego charakteru zmian, tak aby były one możliwe dla wszystkich. Tylko wtedy
bowiem zieloną transformację będzie można uznać za skuteczną.
Czy Europa jest gotowa na Fit for 55?
Pakiet aktów prawnych zakłada, że nowe przepisy klimatyczne zredukują do
2030 roku emisję netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55%. Trudno jest
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Europa rozumiana jako jeden
organizm jest gotowa na zmiany klimatyczne. Wprawdzie wszystkie regiony
i sektory będą musiały wnieść swój wkład w transformację, jednak skala wyzwania nie jest wszędzie taka sama. Niektóre regiony, w których już teraz korzysta się na szeroką skalę z przyjaznych środowisku rozwiązań, są do zmian
odpowiednio przystosowane i mogłyby wprowadzać ograniczanie emisji wyższe niż zakładane 55%. Jednak występują też takie obszary, które mogą napotkać szereg trudności, aby dostosować się do nowych przepisów, a przemiany
gospodarcze i społeczne będą w tych regionach szczególnie głębokie. Niewątpliwie przejście Europy w kierunku neutralności klimatycznej będzie wymagało większych wysiłków ze strony obywateli, sektorów i regionów, których
funkcjonowanie w większym stopniu niż innych zależy od paliw kopalnych.
Zatem rozpatrywanie Europy jako całości wydaje się być niezasadne. Są
obszary doskonale przystosowane do nadchodzących zmian, ale są również
takie, dla których te zmiany będą niezmiernie trudne do wdrożenia. Może to
wynikać z wieloletnich zaniedbań w kwestii odpowiedzialnego podejścia do
zrównoważonego rozwoju.
1 V. Masson-Delmotte, P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen,
L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock,
T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (red.), IPCC, 2021: Podsumowanie dla Decydentów.
W: Zmiana Klimatu 2021: Fizyczne Podstawy Naukowe. Wkład I Grupy Roboczej do Szóstego Raportu
Oceny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu, Cambridge University Press.
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Nigdy nie jest się w pełni gotowym na nadchodzące zmiany. Jednak są
one nieodzownym wyznacznikiem rozwoju. Oznacza to, że nie osiągniemy
zadowalających efektów bez wprowadzania nowych rozwiązań. Oczywiście zmiany powinny być odpowiednio wyważone, ponieważ zbyt małe ich
dawkowanie niewiele wniesie do „pędzących” gospodarek. Natomiast wprowadzanie zmian na zbyt szeroką skalę może przynieść efekt odwrotny do
zamierzonego – niektóre regiony europejskie mogą, w wyniku przytłoczenia
nakazami, nie poradzić sobie z właściwym wdrożeniem nowych rozwiązań.
Jak urzeczywistnić Europejski Zielony Ład w sprawiedliwy i zrównoważony sposób? Waluty lokalne jako instrument wsparcia poszczególnych
aspektów zrównoważonego rozwoju
Waluty lokalne stanowią alternatywę dla pieniądza fiducjarnego. Przyczyniają
się do rozwoju lokalnych społeczności – przede wszystkim poprzez wsparcie
małych i średnich przedsiębiorstw, które są podstawą gospodarki każdego kraju europejskiego. Wspomagając przedsiębiorstwa na terenie danego regionu,
pieniądz lokalny mimowolnie wspiera zrównoważoną produkcję i konsumpcję
dóbr. Oczywiście zrównoważona konsumpcja nie może dotyczyć wszystkich
rodzajów produktów. W wyniku wysokiej konkurencji oraz specjalizacji dostępność różnych grup towarów i usług powstałych na rynku lokalnym może
być niewystarczająca lub ich jakość może okazać się niezadowalająca. Przykładem takich produktów może być sprzęt elektroniczny, surowce energetyczne
i surowce mineralne. Jednak w przypadku większości spożywanej przez nas
żywności można, a nawet powinno się mówić o lokalności. Oprócz wspomagania zrównoważonej produkcji i konsumpcji dóbr, waluty lokalne mogą wspierać również inne aspekty zrównoważonego rozwoju.
Alina Borowska wyróżnia trzy podstawowe cele walut lokalnych: ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Cele ekonomiczne polegają na pobudzeniu
i wspieraniu lokalnej gospodarki oraz zabezpieczeniu odpływu lokalnego
kapitału. Cele ekologiczne ukierunkowane są na ochronę środowiska, natomiast cele społeczne koncentrują się przede wszystkim na walce z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym2.
2 A. Borowska, Waluta lokalna czynnikiem rozwoju gospodarki lokalnej, Przedsiębiorstwo & Finanse,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Kwartalnik Nr 2 (13), 21–32, 2016 r.
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Każda waluta lokalna wspiera realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wsparcie może mieć charakter pośredni, a więc być efektem ubocznym
funkcjonowania poszczególnych walut lokalnych. Waluty lokalne mogą być
też tworzone z bezpośrednim zamiarem realizacji celów koncepcji zrównoważonego rozwoju. Obszary zrównoważonego rozwoju wspierane przez
waluty lokalne mogą dotyczyć efektywniejszego gospodarowania odpadami. Przykładem są waluty NuSpaarPas z Belgii i LimbU z Holandii. Waluty
lokalne mogą promować zrównoważone uprzemysłowienie, tak jak waluta
Eco w Wielkiej Brytanii, która wspiera ponowne zalesianie i rolnictwo ekologiczne. Natomiast waluty Kiwah i Beki wspierają energetykę odnawialną.
Waluta Kiwah inwestuje zgromadzone w systemie środki w wiatraki, panele
słoneczne i elektrownie wodne. Do użytkowników waluty Beki, funkcjonującej w Luxemburgu, należą gospodarstwa sprzedające organiczne warzywa
oraz EIDA – lokalna zielona elektrownia. Istnieją również takie waluty, jak
belgijskie Buurtijd, TelentO i Torekes, które walczą z wykluczeniem społecznym i ubóstwem.
Waluty lokalne mogą z powodzeniem być instrumentem wspierającym
ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarek na środowisko. Zdaniem autorki, waluty te mogłyby sprzyjać przekształceniom związanym
z klimatem i środowiskiem w taki sposób, aby przekształcenia te były sprawiedliwe i sprzyjające włączeniu społecznemu. Skuteczność wpływu walut
lokalnych na zrównoważony rozwój zależy od zaangażowania twórców systemów tych walut oraz specyfiki istniejących uwarunkowań. Istotne znaczenie może odgrywać również umiejętność tworzenia partnerstw między
organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi i administracją
publiczną.
Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce
Pandemia COVID-19, która niosła za sobą zmiany przyzwyczajeń i zachowań
społeczeństwa, kreuje jednocześnie możliwość stworzenia planu odbudowy
po kryzysie. Obecna sytuacja powoduje, że państwa mogą odbudowywać
gospodarkę na zasadzie odtworzenia struktury z przeszłości. Można też się
pokusić o wykorzystanie szansy i stworzenie gospodarki nowoczesnej, konkurencyjnej i zarazem przyjaznej środowisku. Ważne jest, aby planując nowe
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inwestycje, zwracać szczególną uwagę na czynniki ESG (Environmental, Social,
Governance), a więc na czynniki koncentrujące się na wpływie inwestycji na
środowisko naturalne, na wymiarze społecznym inwestycji oraz ładzie korporacyjnym.
Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu w sposób efektywny będzie
możliwe jedynie w przypadku odpowiedniego zarządzania finansowaniem.
Należy wspierać nie tylko inwestycje służące przechodzeniu na czystą energię, lecz również kierować wsparcie w stronę rozwoju umiejętności i kompetencji potrzebnych pracownikom na rynku pracy w przyszłości. Ważna
jest również pomoc dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i inkubatorów przedsiębiorczości przy tworzeniu nowych możliwości gospodarczych w regionach. Tylko wtedy istnieje szansa przyciągnięcia
inwestorów prywatnych i tym samym realizacja inwestycji między innymi
w zrównoważoną infrastrukturę energetyczną i transportową, przynoszących korzyści poszczególnym regionom i stanowiących pomoc w znalezieniu
nowych źródeł wzrostu.
Europejski Zielony Ład to obecnie jedna z najbardziej ambitnych strategii
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie. Polska, wraz z innymi
krajami członkowskimi, ma za zadanie dokonać rewolucyjnych zmian. Ich
celem jest doprowadzenie do istotnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, dążenie do ekologizacji systemu energetycznego oraz
transportu, a także stworzenie nowych rynków dla innowacji ekologicznych
w sferze technologii i produktów. Ma się to przyczynić do transformacji przemysłu w Europie. Realizacja Zielonego Ładu w tak krótkim czasie wymaga podjęcia zdecydowanych działań, a także zaangażowania wielu badaczy,
którzy poszukują najskuteczniejszych rozwiązań i sposobów ich wdrożenia
w europejskich gospodarkach.
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Cyfrowi giganci posiadają środki
porównywalne a nawet większe
niż państwa.
Czy wykorzystają je dla dobra i rozwoju
ludzkości, czy skupią się przede
wszystkim na pomnażaniu zysków
bez względu na koszty społeczne?
Jakie czynniki będą o tym decydować?

AEFC2022.indb 75

2022-05-23 06:39:29

Przemysław Koch – magistrant na kierunku ekonomia na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu i uczestnik Biznesowego Indywidualnego
Programu Studiów. Pasjonat nauki, przede wszystkim dyscyplin społecznych i humanistycznych, świetnie czujący się w środowisku interdyscyplinarnym. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie ekonomii
instytucjonalnej i ekonomicznej teorii demokracji. Uczestnik kilku konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnokrajowym. Jest
dwukrotnym finalistą ogólnopolskiego Testu Wiedzy Ekonomicznej. Jego
praca dyplomowa została wyróżniona w organizowanym przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Konkursie im. prof.
Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk ekonomicznych. Sukcesy i udział w kolejnych konkursach i wydarzeniach
zapewniają mu nieustanny rozwój oraz pozwalają zaspokoić potrzebę rywalizacji. Poza światem nauki odnajduje swoje pasje w sportach siłowych
i rozrywce sportowej.
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Cyfrowe optimum

Streszczenie
Cyfrowi giganci stali się synonimem współczesnego kapitalizmu. Przedsiębiorstwa
kontrolujące ogromny kapitał finansowy oraz technologię i informację zyskały siłę
przewyższającą niektóre państwa. Jednak nie regulacja, a wolność gospodarowania
i świadomość społeczna są kluczem do osiągnięcia korzyści społecznych i dobrobytu
z ich działalności. Drogą do optimum będzie odwołanie się do myśli innowacyjnej
przedsiębiorczości.

„Ten proces »twórczego burzenia« jest faktem o zasadniczym znaczeniu dla
kapitalizmu. W tym się ostatecznie zawiera jego istota i to jest czynnik określający warunki funkcjonowania każdego koncernu kapitalistycznego.”
Joseph A. Schumpeter1

Opis istoty systemu kapitalistycznego, zaprezentowany kilka dziesięcioleci
temu przez austriackiego ekonomistę Josepha A Schumpetera, prawdopodobnie nigdy nie był tak aktualny, jak dziś. Digitalizacja gospodarki przyniosła wiele możliwości, jednak wraz z nimi pojawiły się nieznane wcześniej zagrożenia. Dominację w gospodarce osiągnęły gigantyczne przedsiębiorstwa,
opierające swoją działalność na technologicznych innowacjach. Ich aktywa
swoją wartością przewyższają budżety czy produkt krajowy brutto (PKB)
1 J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009, s. 102.
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niektórych państw. Czy cyfrowi giganci wykorzystają swoją finansową potęgę w służbie ludzkości? A może, nie licząc się z dobrem społeczeństwa, będą
wyłącznie pomnażać swoje zyski? Próba jednoznacznej odpowiedzi na tak
postawione pytania wprowadza fałszywą dychotomię. Nie są to jedyne alternatywy. W procesie schumpeterowskiej „twórczej destrukcji” cyfrowi giganci
będą przynosić społeczeństwu korzyści, ale nie należy oczekiwać, że będzie
to ich główny cel. Wyznaczana przez nich droga do dobrobytu nie będzie
prosta i bez wątpienia pojawią się na niej patologie oraz niebezpieczeństwa.
Istotne jest zatem zrozumienie, jakie zmiany – czy właśnie rezygnacja z jakich
regulacji – zapewnią najlepsze warunki do osiągnięcia swoistego „cyfrowego
optimum”.
Siła cyfrowych gigantów jest ogromna. Kapitalizacja rynkowa Google (Alphabet), Amazona, Facebooka (Meta), Apple i Microsoftu jest kilkunastokrotnie wyższa niż roczny PKB Polski2. Wartość ich aktywów to również setki
miliardów dolarów. Na wschodzie znajdują swoje odbicie w takich korporacjach, jak Tencent, Alibaba, Baidu czy Xiaomi. Możliwości, jakie stwarza
kontrola nad takim kapitałem i informacją, sprawiają, że od technologicznych
potentatów oczekuje się zaangażowania w sprawy społeczne. Spotykają się
jednak oni z zarzutami i obawami o monopolizację rynków, unikanie opodatkowania, naruszanie praw pracowniczych, nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych czy nadużycia dotyczące środowiska naturalnego3.
Chińskie spółki budzą wątpliwości i podejrzenia o wykorzystywanie ich przez
siły wywiadowcze. Technologicznym potentatom można zarzucić nawet niedostateczne zaangażowanie się w zwalczanie pandemii COVID-19, a był to
czas, kiedy znacznie zwiększyli swoje zyski. Jednocześnie to właśnie cyfrowi
giganci umożliwiali funkcjonowanie wielu firmom w czasie lockdownów. To
ich produkty dały szansę na naukę zdalną. Dzięki nim studenci i uczniowie
mogli dalej się kształcić. To w końcu smartfony czy sklepy z aplikacjami dały
możliwość monitorowania kwarantanny. Nie można również zapominać, że
cyfrowe dobra stały się dla nas codziennością, bo każdego dnia ułatwiają nasze życie. To właśnie podstawowa działalność technologiczna i innowacyjna
firm w istotny sposób wpływa na rozwój i dobrobyt.
2 B. Wawrzyniak, D. Iwanowski, Cyfrowy monopol. Nadużycia, których dopuszczają się największe
korporacje technologiczne, Instrat Policy Paper 02/2021, Warszawa 2021.
3 Ibidem
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Dla współczesnych państw widzących zagrożenie w olbrzymim kapitale,
jakim dysponują cyfrowi giganci, znacząca może być pokusa ingerencji w rynek i regulowania jak największej liczby aspektów działalności technologicznych przedsiębiorstw. Na pierwszy rzut oka wydaje się to logiczne. Byłaby
to swego rodzaju obrona państwa i społeczeństwa. Ale państwa także nie są
w pełni altruistycznymi tworami, które wiedzą doskonale, czego potrzeba społeczeństwu. Struktury rządowe, jak zauważył na przykład Anthony Downs,
są tworzone również przez ludzi, którzy realizują własne cele. I tu z pomocą
przychodzi Schumpeter i zainspirowany jego koncepcją Israel Kirzner. Regulator widzi tylko statyczny obraz rynku. Nie widzi potencjalnej konkurencji,
której potentat musi się obawiać. Gigant może też wyglądać na monopolistę, ponieważ jest pionierem, ale nie kontroluje całości zasobów (tym bardziej
w sferze cyfrowej) i niedługo jego dominacja zmniejszy się wobec wejścia na
rynek naśladowców4. Regulator ryzykuje natomiast, że jego działania zmniejszą efektywność działalności firmy, a ta spróbuje przerzucić koszty na klientów. Może również doprowadzić do tego, że wywołane koszty wstrzymają
innowacje. W ostateczności ryzykuje nawet umocnieniem przewagi giganta,
jeżeli ten tworzy wystarczająco silną grupę interesu. A któż będzie bardziej
skutecznym lobbystą niż giganci, którzy posiadają kapitał i kontrolują informację? Jeżeli uzasadnione są twierdzenia, że działania Cambridge Analytica przesądziły o wyników wyborów prezydenckich w USA czy referendum
w sprawie Brexitu5, to nie należy mieć wątpliwości, że przedsiębiorstwa cyfrowe zdolne są ostatecznie skorzystać z każdej regulacji lub przerzucić jej
negatywne oddziaływania na inne podmioty. Powstrzymanie regulacyjnych
zapędów państwa będzie jednym z kluczowych czynników determinujących
osiągnięcie optimum.
Rezygnacja z ingerencji w rynek nie oznacza jednak, że państwa mają
całkowicie odciąć się od problemów cyfrowej gospodarki. Ich rola jest tym
bardziej znacząca – muszą zapewnić proste, lecz stanowczo egzekwowane
prawo, stojąc na straży społeczeństwa poprzez ochronę danych osobowych.
4 I. Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s.128–130.
5 K. Majdan, Była związana z największą aferą ostatnich lat. Zdradziła nam, jak prało się ludziom mózgi
na ogromną skalę, https://www.money.pl/gospodarka/byla-zwiazana-z-najwieksza-afera-ostatnich-lat-zdradzila-nam-jak-pralo-sie-ludziom-mozgi-na-ogromna-skale-6703329326820224a.
html (dostęp: 28.03.2022 r.).
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Zadaniem państw Europy i świata powinno być dbanie o to, by w warunkach dobrowolności umów nie były one naruszane, a dane były przekazywane tylko w takim zakresie, na jaki zgodził się konsument. Większość państw
nie ma takiej siły, żeby w skali globalnej zmienić kierunek działalności cyfrowych gigantów. Bez wątpienia są jednak zdolne do tego, żeby nie pozwolić
na uchylanie się przedsiębiorstw od procesów sądowych (np. poprzez sugerowanie, że powinny się odbywać w sądach w Kalifornii). Państwa nie mogą
być niekonsekwentne i na przykład zwalniać z odpowiedzialności za treści,
a jednocześnie pozwalać na decydowanie o publikacji. Wszelkie naruszenia
dobrowolnych umów czy prawa karnego muszą być karane. W przypadku
unikania wykonywania wyroków sądów możliwe jest ostatecznie zajęcie
przez komornika aktywów, którymi dysponują krajowe oddziały gigantów.
A zatem liberalizm, ale i konsekwencja.
Ostatecznie to w gestii konsumentów pozostanie popchnięcie cyfrowych
gigantów do takich działań, z których korzyści społeczne przeważą nad indywidualnymi zyskami. Przedsiębiorstwa kontrolujące informację mogą
próbować się przed tym bronić. Google może manipulować wynikami wyszukiwania i promowanych stron czy filmów na przykład na YouTube. Facebook może ograniczać zasięg postów, stosować algorytmy, które – poprzez
wyświetlanie na tablicy konkretnych sponsorowanych treści – będą zachęcały
do ich obserwowania. Apple może dalej wykorzystywać do maksimum istnienie kosztów zmiany dla utrzymania swoich klientów. Ale jeżeli państwo
poprzez nadmierną regulację nie zapewni im całkowicie monopolistycznej
pozycji, konsument zawsze będzie miał głos. Jeżeli Microsoft skoncentruje się
wyłącznie na zyskach i przestanie rozwijać swoje oprogramowanie, aby spełniało coraz lepiej oczekiwania konsumentów, natychmiast jego zaniechanie
wykorzysta konkurent – na przykład Google ze swoimi rozwiązaniami biurowymi. Apple stoi w obliczu licznej konkurencji firm z całego świata – tak jest
przykładowo na rynku smartfonów. Z przedsiębiorstwami azjatyckimi rywalizują koncerny amerykańskie (i odwrotnie). Na lokalnych rynkach pojawiają
się mniejsze firmy, które przejmują część „tortu” w wybranym przez siebie
segmencie. Nawet giganci nie mogą w nieskończoność przejmować każdego
innowacyjnego start-upu. A właśnie napędzana przez nich digitalizacja sprawia, że dostęp do wiedzy i realizacji swoich pomysłów stał się tani i szybki jak
nigdy wcześniej. Jeżeli państwa nie będą nadużywać regulacji, to świadomi
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konsumenci mogą napędzać „twórczą destrukcję” w postaci zastępowania
starych rozwiązań rynkowych innowacjami i dokonywać poważnych przetasowań w cyfrowej gospodarce. Może tak się stać nawet kosztem czasu, który będą zmuszeni poświęcić na dłuższe wertowanie stron wyszukiwarki czy
przestawienie się na nowy sprzęt lub system operacyjny.
Wraz z rozwojem gospodarczym państw poprawia się także sytuacja pracowników. Okresowo mogą oni odczuwać wiele niedogodności związanych
z koncentracją zatrudnienia u jednego pracodawcy, na przykład technologicznego giganta. Ale obecność takiego przedsiębiorstwa napędza rynek. Zwiększa
prawdopodobieństwo, że pojawią się kolejni, a to znacznie poprawi sytuację na
rynku pracy. Świadomi konsumenci z krajów wysoko rozwiniętych są zdolni
wymusić własnym portfelem, aby giganci nie wykorzystywali pracowników,
społeczeństw czy środowiska w krajach rozwijających się. W ostatnich latach
coraz częściej widać te możliwości, gdy przedsiębiorstwa poważniej podchodzą do kwestii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).
Właśnie dlatego to nie nadmierna regulacja a świadomość i edukacja są
kluczem do wymuszenia na cyfrowych gigantach, aby bilans ich działalności
był dla społeczeństwa pozytywny. Promowanie postawy świadomości może
stanowić jedno z największych zadań, jakie stoją dziś przed ludźmi, którym
zależy na rozwoju ludzkości i dobrobycie społecznym. Należy ponownie
wsłuchać się w myśl ekonomistów XX wieku o innowacyjnej przedsiębiorczości. Współczesny kapitalizm jest „tlenem dla twórczej destrukcji” – giganci cyfrowi, realizując swoją podstawową działalność, przyniosą korzyści
społeczne, jeżeli tylko państwa będą liberalne lecz stanowcze, innowatorzy
odważni, a konsumenci świadomi.
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Martyna Komenda – absolwentka studiów magisterskich na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów stypendystka Nagrody Rektora oraz członek Koła
Naukowego Finansów Międzynarodowych. Obecnie słuchacz studiów
podyplomowych na kierunku Analityk Finansowy Rynków i Papierów
Wartościowych pod patronatem CFA Society Poland na Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych
są przede wszystkim fundusze inwestycyjne, o których napisała artykuł
w periodyku naukowym „Nasze studia”, pracę licencjacką oraz pracę magisterską, która została wyróżniona w Konkursie Prac Magisterskich organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku.
Zdobyła doświadczenie zawodowe z zakresu sprawozdawczości finansowej na praktykach w korporacji zajmującej się księgowością funduszy
inwestycyjnych. Obecnie pracuje w spółce będącej globalnym dostawcą
danych i infrastruktury rynku finansowego, która jest częścią grupy London Stock Exchange. Obejmuje stanowisko Starszego Analityka Danych
w dziale zajmującym się funduszami inwestycyjnymi.
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Cyfrowi giganci – bezrefleksyjne
podążanie za maksymalizacją zysku
jest passé.
Świadome zarządzanie wartością
firmy z uwzględnieniem kosztów
społecznych sposobem na wzrost
przedsiębiorstwa i dobrobytu ludzkości

Streszczenie
Esej nakreśla problematykę dysproporcji rozwojowych współczesnego świata i podejmuje się oceny potencjalnej redystrybucji części zysków cyfrowych gigantów. Proponuje alternatywne rozwiązanie, które wpisuje się w strategię win – win.

Cyfrowi giganci – nie trzeba przedstawiać podmiotów należących do tego
grona. Na dźwięk tych słów większość osób automatycznie wizualizuje sobie logo konkretnych spółek. Jednostki te bezapelacyjnie zyskały globalną
rozpoznawalność. Przyczyn takiego zjawiska można upatrywać w owocach działalności operacyjnej tych firm – bez wątpienia dokonały one przewrotu w branży technologicznej. Niemniej jednak obok rozpoznawalności
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oferowanych produktów czy usług, kojarzą się one również z olbrzymimi
środkami, jakimi dysponują. Są to kwoty, które „robią wrażenie”. Mówi się,
że największe spółki tego sektora posiadają środki porównywalne, a nawet
większe niż państwa. Samoistnie nasuwa się refleksja dotycząca nierówności
rozwojowych współczesnego świata. Wobec tego nietrudno pokusić się o rozważania nad potencjalną redystrybucją części zysków każdego z gigantów
w celu niwelowania tych dysproporcji w imię dobra ludzkości. Na pierwszy
rzut oka wydaje się to zasadne. Rozporządzanie czyimś kapitałem przychodzi nadzwyczaj łatwo. Nie uwzględnia się, że spółki te do pozycji giganta
dochodziły nierzadko z poziomu firmy „garażowej”. Innymi słowy, mógł to
być biznes każdego z nas. Biznes, którego imponujący wzrost jest efektem
wdrażania dobrze przemyślanych strategii, a te są najprawdopodobniej wynikiem wielu kapitało- i czasochłonnych obrad. Zatem poddaję w wątpliwość
fakt, czy ludzie sukcesu, nawet jeśli jest to sukces na miarę cyfrowego giganta,
powinni „pokutować” za swoje powodzenie. Moim zdaniem sukces nie rodzi
obowiązku zadośćuczynienia światu. Przynajmniej nie w sposób bezpośredni. Metodą typu win – win już jak najbardziej. Natomiast przed rozpoczęciem
rozważań dotyczących natury i pobudek udzielania pomocy przez cyfrowych
gigantów proponuję postawić kilka prostych pytań.
Co jest nadrzędnym celem przedsiębiorcy? Zapewne niektórzy odpowiedzieliby, że zysk. Być może nieco bardziej zaawansowani w świecie finansów
dodaliby, że: „zysk to mus, dobry przedsiębiorca powinien nieustannie myśleć nad jego maksymalizacją”. I tu właśnie jest początek ciekawej dyskusji.
Bynajmniej nie dlatego, że „maksymalizacja zysku” jest poprawną odpowiedzią. W mojej ocenie nie jest. Zainspirowałabym się raczej słowem „maksymalizować” i pokusiła o dalszą refleksję nad tym, jaki rzeczownik tworzyłby
z nim odpowiedni związek rządu w kontekście efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwem. Na myśl przychodzi zasłyszane za studenckich czasów,
na zajęciach z marketingu a może zarządzania, jakże PR-owe pojęcie „maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa”. Zdaje się to być nienajgorszą odpowiedzią. Pewności dodaje dzwoniące w uszach wspomnienie słów wykładowcy:
„Uprzejmie proszę zapamiętać: celem przedsiębiorcy nie jest zysk. Obecnie
jest to stwierdzenie bezdyskusyjnie nieaktualne. Wartość przedsiębiorstwa,
proszę państwa, jest najważniejszą kategorią dla przedsiębiorcy, jak i akcjonariuszy”. Była to wówczas nauka nie w pełni zrozumiana, ale na pewno
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rzetelnie zanotowana. Nic dziwnego – student słysząc o „wartości przedsiębiorstwa”, która jednocześnie nie ma nic wspólnego z zyskiem może mieć
mętlik w głowie. Szczególnie, gdy słyszy to bezpośrednio po zakończeniu
zajęć z rachunkowości, na których dowiedział się, że nie ma ważniejszej wartości księgowej niż zysk netto. Na szczęście wiedza zdobyta podczas studiów
ma szansę skonfrontować się z realiami rynkowymi, co pozwala na wysnucie
ciekawych wniosków. Dzisiaj uświadomiłam sobie, że zysk jest dobry – ale
dla spekulantów, nie dla przedsiębiorców. I nie wyłącznie dlatego, że trzeba
od niego zapłacić podatek. Rozmowy z osobami ze środowiska biznesowego
uświadomiły mi, że przedsiębiorcy planują długoterminowo, celując przede
wszystkim we wzrost wartości przedsiębiorstwa. Robią wszystko, co w ich
mocy, żeby rynek tę wartość zauważył. Wobec tego nasuwa się pytanie: co
należy robić, aby zwiększać wartość przedsiębiorstwa? Odpowiedź nie będzie prosta. Będzie zależna od wielu zmiennych: otoczenia rynkowego, profilu przedsiębiorstwa, segmentu klientów i szeregu innych czynników. Prościej
będzie – i być może trafniej – odpowiedzieć na pytanie: Co może przyczynić
się do pomniejszenia wartości przedsiębiorstwa? Odpowiedź po raz kolejny będzie bliższa kwestiom rynkowo-społecznym niż księgowym. Mowa
bowiem o negatywnych skutkach zewnętrznych działań przedsiębiorstwa,
zwanych kosztami społecznymi. Co będzie najczęstszą przyczyną wystąpienia kosztu społecznego? Najprawdopodobniej zachłanne i bezrefleksyjne dążenie do pomnażania zysków. Wracając zatem do głównego pytania: „czy
cyfrowi giganci, posiadający ogromne zasoby finansowe, skupią się przede wszystkim na pomnażaniu zysków bez względu na koszty społeczne?”
odpowiem: mam wątpliwości. Nie dyskredytuję wszystkich spółek sektora
technologicznego w zakresie wykazywania wysokich standardów etycznych.
Niemniej jednak nawet te, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu
ma drugorzędne znaczenie, nie odważą się lekceważyć kosztów społecznych
na korzyść zysków. Zarządzający spółkami wiedzą bowiem, że ignorowanie
tego typu kosztów w długim terminie zaważy na ocenie działalności spółki.
A to pierwszy krok do utraty jej wartości rynkowej.
Zajęłam i uargumentowałam stanowisko wobec bezwzględnej maksymalizacji zysków przez cyfrowych gigantów. Pozostaje zatem pytanie, czy w tej
sytuacji wykorzystają swoje środki finansowe dla dobra i rozwoju ludzkości.
Rozważania na ten temat rozpocznę od przypomnienia, że technologiczni
Cyfrowi giganci – bezrefleksyjne podążanie za maksymalizacją zysku jest passé
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giganci nie są instytucjami non-profit. Próżno więc zakładać, aby był to ich najważniejszy cel. Uważam jednak, że w sposób pośredni rzeczywiście to się stanie. Czynnikami, które będą decydować o wystąpieniu korzyści dla ludzkości
– choć być może wyłącznie jako efekt uboczny – będą te, które przyczynią się
do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Odpowiednie strategie zarządzania
wartością firmy nie wykluczają bowiem ponoszenia kosztów na rzecz szeroko
rozumianego rozwoju dobrobytu społecznego. Wręcz przeciwnie – decydują
się na nie, gdyż te napędzają pozytywną opinię rynkową, nagłaśniają spółkę
i wzbudzają zainteresowanie wśród potencjalnych klientów, kontrahentów
i inwestorów. To z kolei stanowi idealne warunki do rozwoju przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach. Jakie przedsięwzięcia firmy mogą przyczynić
się dla dobra ludzkości, ale też maksymalizacji jej wartości? To na przykład
organizowanie bezpłatnych szkoleń, które miałyby na celu zniwelowanie luki
technologicznej wśród osób starszego pokolenia, tworzenie kursów aktywizujących bardziej zaawansowanych użytkowników cyfrowego środowiska,
warsztatów w szkołach i na uczelniach. Może to być również wyposażanie
placówek edukacyjnych laboratoriami komputerowymi ze specjalistycznym
oprogramowaniem. Wszystko to przyczyniłyby się do rozwoju kompetencji
beneficjentów, a jak powszechnie wiadomo, zestaw pożądanych kompetencji
jest najcenniejszym aktywem niefinansowym. Moim zdaniem nic nie zapewnia wyższej stopy zwrotu niż inwestycja w edukację i rozwój. Po omówieniu korzyści dla uczestników tych wydarzeń należy pochylić się nad tym,
co mogą one zaoferować organizatorom. Wszystkie wydarzenia opatrzone
logo sponsora z pewnością zaowocowałyby nie tyle rozpoznawalnością marki (o to cyfrowi giganci nie muszą zabiegać), ale nowymi skojarzeniami związanymi tymi podmiotami. Jawiłyby się one już nie jako jednostki nastawione
wyłącznie na wysokie zyski kosztem etyki, ale jako przedsiębiorstwa, które
osiągają wzrost w sposób zrównoważony.
Powyższe przykłady działają na zasadzie „wędki”, nie „ryby”. Dlaczego
bowiem organizacje o profilu komercyjnym miałyby działać charytatywnie?
Oczywiście takie inicjatywy również mają miejsce, szczególnie w kontekście
wizerunkowym. Raczej jednak środki finansowe cyfrowych gigantów będą
wykorzystywane dla dobra i rozwoju ludzkości w sposób pośredni i dający
obopólne korzyści – daleki od szkodliwego, moim zdaniem, „rozdawnictwa”,
wymagający od strony popytowej choć częściowego zaangażowania. Według
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mnie to najbardziej efektywne rozwiązanie. Rodzi się jedynie pytanie, jak często i jak chętnie spółki technologiczne będą decydowały się na organizację
tego typu wydarzeń. Ufam, że świadome zarządzanie wartością firmy będzie
w kolejnych latach ewoluować i kadra zarządzająca będzie zauważać synergiczne skutki wykorzystywania środków finansowych dla dobra ludzkości.
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Justyna Palenik – studentka studiów azjatyckich oraz ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko
pojętego bezpieczeństwa międzynarodowego oraz sytuacji polityczno-ekonomicznej w państwach Azji Południowo-Wschodniej. W pracach
magisterskich zajmuje się aktami przestępczymi w regionie Azji Południowo-Wschodniej oraz zjawiskiem walut cyfrowych w Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Członkini Dalekowschodniego Koła
Naukowego UJ oraz jeden ze współzałożycieli sekcji Azji Południowo-Wschodniej. Aktywna uczestniczka Festiwalu Studiów Azjatyckich w latach 2018–2019. Uczestniczka szkoły letniej w Syczuanie w 2019 roku.

AEFC2022.indb 88

2022-05-23 06:39:30

Justyna Palenik

Cyfrowi giganci posiadają środki
porównywalne, a nawet większe niż
państwa. Czy wykorzystają je dla
dobra i rozwoju ludzkości, czy skupią
się przede wszystkim na pomnażaniu
zysków bez względu na koszty
społeczne? Jakie czynniki będą o tym
decydować?

Streszczenie
Poniższy esej przedstawia obraz oraz działalność gigantów cyfrowych, mających
ogromny wpływ na rozwój poszczególnych sektorów gospodarki. Podjęto w nim także rozważania dotyczące intencji globalnych firm oraz zasięgu ich działań w obrębie
państw europejskich. Ponadto, wskazano możliwe tego konsekwencje oraz trudności,
z jakimi przyjdzie się mierzyć poszczególnym krajom Europy.

W świecie stale rozwijającej się cyfryzacji każdy z nas ma do dyspozycji szeroki wachlarz aplikacji oraz platform cyfrowych, które w dużym stopniu
uławiają codzienne czynności. Przykładem jest Facebook umożliwiający
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kontaktowanie się z ludźmi z całego świata. Ogromna popularność to również ogromne zyski. Wiemy, że zyski cyfrowych gigantów bardzo często
trafiają na konta bankowe zarejestrowane w Luksemburgu, na Fidżi czy na
Wyspach Dziewiczych. Panują tam wyjątkowo łagodne przepisy podatkowe, obejmujące zagranicznych przedsiębiorców oraz kapitał zagraniczny.
Spotyka się to z bardzo dużą krytyką państw, które stale opracowują nowe
przepisy prawne, aby cyfrowi giganci płacili podatki tu, gdzie posiadają oddziały. Argumentują to inwestycjami w obszarze edukacji czy infrastruktury
cyfrowej. Niemniej jednak, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat możemy
również obserwować rozwój inwestycyjny oraz działania filantropijne takich
gigantów, jak Google, Amazon czy Microsoft. Ponadto wydarzenia ostatnich
trzech lat, takie jak pandemia czy konflikty zbrojne spowodowały mobilizację
owych korporacji do udzielania oraz szerzenia pomocy. To również mogło
wpłynąć na przywrócenie utraconej reputacji.
Jednym z najbardziej znanych przedsiębiorców i filantropów jest Bill Gates – twórca amerykańskiego przedsiębiorstwa informatycznego Microsoft.
Ciekawe jest to, że oprócz tworzenia licznych miejsc pracy, Microsoft skupia
się również na kwestiach ekologicznych, a dokładniej na redukcji emisji CO2
w atmosferze. W planach firmy jest zasadzenie 1 biliona drzew. Uważa się,
że nie jest to wystarczające rozwiązanie, dlatego firma stara się podejmować
jeszcze inne inicjatywy. W 2020 roku Microsoft zaprezentował swoją politykę ograniczenia emisji CO2, przy pomocy której będzie możliwe uzyskanie
neutralności do 2030 roku. Ponadto firma zobowiązała się usunąć do 2050
roku wszystkie emisje powstałe od chwili jej założenia, czyli od roku 19751.
Co więcej, polityka ochrony środowiska prezentowana przez Microsoft zainicjowała projekty, mające na celu regenerację gleb. Taką inicjatywę podjęto
we współpracy ze szwajcarską firmą Climeworks, czego efektem jest stworzenie maszyny wyłapującej dwutlenek węgla z atmosfery i umieszczenia CO2
w glebie w celu mineralizacji oraz przekształcenia w kamień2. Powyższa postawa stawia firmę Microsoft w bardzo korzystnym świetle na tle pozostałych
1 B. Smith, Microsoft will be carbon negative by 2030, 16 I 2020, Official Microsoft Blog, https://blogs.
microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/(dostęp: 24.03.2022 r.)
2 A. Beldowicz, Microsoft krytykuje sposób dążenia do neutralności klimatycznej, 4 X 2021 „Rzeczpospolita”, https://klimat.rp.pl/emisje/art18981671-microsoft-krytykuje-sposob-dazenia-do-neutralnosci-klimatycznej(dostęp: 24.03.2022 r.)
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gigantów cyfrowych, którzy często zapominają o wpływie na środowisko
w dobie globalnych zmian klimatycznych. Gdy jednak zastanowimy się nad
skalą problemu i pojedynczymi działaniami na wybranym obszarze, na przykład w Europie, widzimy, że są one niewystarczające, by zapobiec dalszej
destrukcji środowiska. Innym problemem jest kwestia skuteczności takich
przedsięwzięć, ale o tym zapewne przekonamy w następnych dziesięcioleciach. Kolejnym elementem, jaki został wprowadzony do polityki tego przedsiębiorstwa, było założenie przez twórcę Microsoft i jego byłą żonę fundacji
„Bill&Melinda Gates Foundation”. Jej działalność obejmuje między innymi
finansowanie organizacji oraz instytucji walczących z ubóstwem, nierównościami społecznymi oraz chorobami. Działalność filantropijna Gates’a została
również rozszerzona na państwa europejskie: Wielką Brytanię, Niemcy oraz
Francję. Tu znajdują się jedne z największych instytucji prowadzących badania nad chorobami oraz lekami, w tym szczepionkami. Jak można zauważyć, przy wsparciu dotacyjnym i charytatywnym ze strony „Bill&Melinda
Gates Foundation” organizacje mają możliwość prowadzenia efektywniejszych badań w celu walki z najpoważniejszymi chorobami naszej cywilizacji.
Niemniej jednak, fundusze ograniczają się do niewielu europejskich państw
wysoko rozwiniętych gospodarczo. Co w przypadku pozostałych krajów, takich jak Chorwacja, Węgry czy Polska? Czy dotacje z fundacji Gates’a w państwach rozwijających się nie miałyby aż tak międzynarodowego wpływu na
rozwój badań? Jakie kryteria należy spełnić, aby móc otrzymać wspomniane
dofinansowanie? Być może jest to kwestia priorytetów danego kraju, a może
innych czynników, jak brak odpowiedniej infrastruktury, ograniczona liczba instytucji naukowych czy nawet kwestie zahaczające o prawa człowieka
lub politykę ochrony środowiska. W kontekście inwestycji podejmowanych
przez Microsoft warto wspomnieć, że mamy tutaj także polski pierwiastek.
Jak się okazuje, podobne przedsięwzięcia zostały przeprowadzone w Polsce
w sektorze informatycznym. W 2020 roku Microsoft ogłosił realizację kompleksowego planu inwestycyjnego pod hasłem stworzenia „Polskiej Doliny
Cyfrowej”. Celem tej inicjatywy jest przyspieszenie innowacji oraz transformacji cyfrowej w Polsce przy wdrażaniu bardzo zaawansowanych technologii opartych na sztucznej inteligencji. W związku z ograniczoną liczbą
specjalistów z branży informatycznej w Polsce, firma zobowiązała się do
przeszkolenia ponad 150 tys. pracowników IT, ekspertów oraz studentów
Cyfrowi giganci posiadają środki porównywalne, a nawet większe niż państwa
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tej branży3. Oprócz stworzenia kolejnych miejsc pracy, podniesienia kluczowych kompetencji oraz inwestycji w technologie w niedługim czasie prawdopodobnie przyczyni się to do wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowych graczy cyfrowych.
Innym przykładem cyfrowego giganta, który zrewolucjonizował świat,
jest firma Google. Jej działalność w Europie skupia się przede wszystkim na
inwestycjach związanych z rozwojem bezpiecznej infrastruktury oraz inteligentnych narzędzi analitycznych. Ponadto Google ogłosiło walkę z emisją
dwutlenku węgla. Do 2030 roku Niemcy mają osiągnąć pełną dekarbonizację energii elektrycznej, a sam projekt opiewa na kwotę 1 mld euro4. Obecnie Google w Polsce zajmuje się pomocą humanitarną skoncentrowaną na
uchodźcach i uchodźczyniach z Ukrainy. Na ten cel do wielu organizacji
rozdysponowano ponad 40 mln złotych5. Bardzo interesujące spojrzenie na
inwestycje w rozwój firmy ma twórca Amazon’a, Jeff Bezos. Obszar jego
przedsięwzięć skupia się przede wszystkim na ludziach, co jest nieodłącznym elementem sukcesów globalnych firm. Inicjatywa pod hasłem „Postaw
na Swój Rozwój” oferuje swoim pracownikom dofinansowanie rzędu w wysokości 95% (do maksymalnej kwoty rocznego dofinansowania) na szkolenia
w takich dziedzinach, jak transport czy informatyka. Oprócz tego w czasie
pandemii COVID-19, kiedy szkoły w Polsce zostały zamknięte, Amazon
wraz ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog zorganizował warsztaty online
dla najmłodszych, rodziców oraz nauczycieli, które zostały ukierunkowane
na nauki ścisłe6. Ostatni wątek, jaki chciałabym poruszyć, to głośna sprawa
firmy Aairbnb. W 2021 roku agencja prasowa Bloomberg ujawniła mroczne
tajemnice działalności tej firmy. W szeregach spółki miał istnieć tajny zespół,
którego celem było tuszowanie spraw dotyczących między innymi gwałtów
3 Kolejne innowacje w Polskiej Dolinie Cyfrowej, 28 IX 2021, BUSINESS INSIDER, https://businessinsider.
com.pl/technologie/kolejne-innowacje-w-polskiej-dolinie-cyfrowej/ld2t62t (dostęp: 24.03.2022 r.)
4 Google inwestuje w Niemczech w chmurę i czystą energię. Miliard euro do 2030 roku, 1 IX 2021, CyberDefence24, (dostęp: 25.03.2022 r.)
5 Gigantyczna inwestycja Google w Warszawie. Miliardy na kompleks biurowy, 7 III 2022, BUSINESS
INSIDER, https://businessinsider.com.pl/technologie/gigantyczna-inwestycja-google-w-warszawie-miliardy-na-kompleks-biurowy/9wfqydv (dostęp: 25.03.2022 r.)
6 Warsztaty Amazon STEM Kindloteki przyciągnęły uwagę ponad 6,5 tys. dzieci i nauczycieli, 20 IV 2020,
„Rzeczpospolita”,https://sukces.rp.pl/sponsorowane/art17705021-warsztaty-amazon-stem-kindloteki-przyciagnely-uwage-ponad-6-5-tys-dzieci-i-nauczycieli (dostęp: 25.03.2022 r.)
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oraz morderstw mających miejsce w wynajmowanych mieszkaniach. Wyznaczeni pracownicy wypłacali ofiarom ogromne odszkodowania za poczynione
krzywdy. Doprowadziło to do upadku wizerunkowego firmy. W związku
z ostatnimi wydarzeniami mającymi miejsce w Ukrainie platforma zawiesiła
swoją działalność w Rosji i na Białorusi. Ponadto użytkownicy serwisu poprzez fikcyjny wynajem zaangażowali się we wsparcie finansowe właścicieli
mieszkań między innymi w Kijowie. Firma Airbnb zapewniła również nieodpłatnie lub po obniżonej cenie kolejne 20 tys. miejsc dla osób uciekających
z państwa objętego wojną7. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że jest to niezwykle pokrzepiający gest ze strony firmy. Wielu jednak uzna to za dobrą
okazję na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa.
Analizując powyższą działalność poszczególnych gigantów cyfrowych
możemy zauważyć ich bardzo zróżnicowany charakter. Należy przyznać,
że opisane inicjatywy wyróżniają się inspirującą wizją niesienia dobra, jak
i wprowadzania innowacji w rozwój ludzkości. Niemniej jednak, przedsięwzięcia te skierowane są do konkretnych grup, więc liczba beneficjentów jest
ograniczona. W związku z tym narasta skala dylematów między innymi o to,
czy taka sytuacja nie spowoduje niezdrowej rywalizacji między państwami
Europy. Czy może jednak powinniśmy bać się wpływu zagranicznych inwestorów na politykę rynku Europy?

7 Wojna Rosja – Ukraina. W środku wojny wykupił wczasy w Kijowie, 3 III 2022, „Wprost”, https://
biznes.wprost.pl/technologie/internet/10643584/wojna-rosja-ukraina-w-srodku-wojny-wykupil-wczasy-w-kijowie.html (dostęp: 25. 03.2022 r.)
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Weronika Tomiak – studentka III roku kierunku lekarskiego i II roku lingwistyki dla biznesu w Łodzi. Założycielka i Prezeska Fundacji Neuroróżnorodni. Szerzy świadomość na temat osób neuroatypowych – edukuje
o różnych formach funkcjonowania mózgu, np. u dyslektyków, autystów,
synestetów czy osób z ADHD. Marzy o większej dostępności wsparcia
dydaktycznego: zapewnianiu dostosowań i indywidualizacji kształcenia na każdym szczeblu edukacji w Polsce. Obecnie realizuje Studencki
Grant Badawczy: „Dostępność edukacji wyższej dla studentów neuroatypowych – diagnoza i rekomendacje”. Wolontariuszka w wielu organizacjach pozarządowych, m.in. w fundacjach: Girls Future Ready i Vital Voices
Chapter Poland oraz w programie Debiutantki.
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Cyfrowi krezusi – zagrożenie
czy remedium na wyzwania
współczesnego świata?

Streszczenie
Celem mojej pracy jest zbadanie i przedstawienie roli, jaką odgrywają największe
światowe korporacje w globalnej gospodarce. Podejmuję w niej próbę analizy, jaki
wpływ mają one na procesy społeczne i kształt społeczeństw, uwzględniając szanse
i zagrożenia, jakie dają światu cyfrowi giganci. Zarysowałam również oddziaływania
wielkich korporacji na świat polityki czy rosnące rozwarstwienie społeczne.

Niniejszy esej rozpatruję przez pryzmat pytania: „Co zmieniłabym w Polsce
i w Europie?”. Jako że w czasach globalizacji i postępu technologicznego żaden kraj nie jest samotną wyspą – trudno nie przyjąć mi w tym rozważaniach
perspektywy globalnej. Stąd też diagnoza, którą stawiam, tyczyć się będzie całego świata. Pochylając się nad kryzysami współczesności czuję niepokój (jak
mniemam – podobnie jak duża część pokolenia Z) związany z zagrożeniem
klimatycznym, nierównościami ekonomiczno-społecznymi oraz polaryzacją
polityczną. Nie zaskakuje zatem fakt, że właśnie w kontekście tych kryzysów
widzę konieczność wykorzystania zasobów korporacji „dla dobra i rozwoju
ludzkości”. Przy wspomnianych niestabilnościach gospodarczych i niepewnościach społecznych, których doświadczają państwa – Polska wpisuje się
w ten obraz sztandarowo – trudno oprzeć się wizji spożytkowania zasobów
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globalnych korporacji w walce o dobro ludzkości. Na nim przecież powinno
nam wszystkim zależeć, bez względu na to, czy funkcjonujemy jako osoby fizyczne czy prawne. W końcu za każdą, nawet największą korporacją kryją się
ludzie – wydawałoby się, że jednostki rozumne i postępujące moralnie. Wśród
przedstawicieli najbogatszych na prowadzenie wysuwają się cyfrowi giganci…
Czy to oni okażą się remedium na patologie współczesnego świata?
Kim są cyfrowi krezusi?
Gdy myślę o niewyobrażalnym bogactwie, przed oczami maluje mi się obraz logotypów cyfrowych gigantów. Widok ten dopełniają dwa akronimy: GAMMA1
i BATX. Pod nimi kryją się odpowiednio firmy: Google, Amazon, Meta Platforms, Microsoft i Apple, oraz – Baidu, Alibaba, Tenscent i Xiaomi. Ci digitalowi krezusi mieli swoje początki w zaledwie dwóch krajach, dziś największych gospodarkach świata. Chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone i Chiny,
choć wymienione podmioty to przykłady przedsiębiorstw międzynarodowych, obejmujących swoim zasięgiem cały glob. Każde z nich osiąga roczne
zyski na poziomie budżetu średniej wielkości państwa, a liczba aktywnych
użytkowników ich aplikacji i urządzeń przewyższa liczebność obywateli najludniejszych państw. Pośród wąskiego grona gigantów – bogaczy często wymienia się marki należące do (zwykle pochodzących z już zamożnych rodzin)
miliarderów: Elona Muska, Jeffa Bezosa czy Billa Gatesa.
Nie tylko jednak firmy technologiczne są tak bogate. Przykładem mogą
być przedsiębiorstwa działające w sektorze petrochemicznym, jak na przykład koncern BP czy Saudi Aramco. Przedstawiony w mojej pracy wywód jest
dość uniwersalny dla korporacji dowolnej branży.
Nakreślmy perspektywę
Od II połowy XX wieku pojawił się nowy sposób myślenia o społeczeństwie
i ludziach jako rynku. W wyniku ewolucji gospodarki rynkowej do „społeczeństwa rynkowego” powszechne stało się postrzeganie człowieka jako towaru i dokonała się ekonomizacja każdego aspektu życia i każdego skrawka
planety. Lasy, powietrze, morza i oceany… nawet takie elementy krajobrazu
1 Przed zmianą nazwy grupy Facebook na Meta Platforms używano akronimu GAFAM.
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naturalnego stały się czyjąś własnością, a gdy wszystko jest na sprzedaż – niełatwo odróżnić klienta od obywatela.
Duże korporacje zostały zaprogramowane do nieustannego podążania za
zyskami i ciągłym wzrostem. Skupiają one grupę jednostek skoncentrowanych
na realizacji celów, z których podstawowym jest przynoszenie dochodów udziałowcom. Korporacje stały się dominującymi instytucjami naszych czasów. Starają
się sprywatyzować niemal wszystko: ulice2, parki3, usługi rządowe i transportowe, systemy szkolnictwa i ochrony zdrowia, media czy informacje w wielu krajach tak, by były kontrolowane przez zaledwie paru mocnych graczy.
Nowe, lepsze korporacje
Wraz z początkiem nowego stulecia koncerny–giganty zaczęły jednak być
posądzane o nadużycia: wykorzystywanie ludzi i środowiska naturalnego.
Na świecie pojawiały się pierwsze protesty przeciw rosnącej władzy i bezkarności korporacji. Około 2005 roku nastąpił jednak zwrot w prowadzonej
przez nie komunikacji. Obietnice, takie jak stuprocentowa neutralność węglowa, brak wylesiania czy pełny recykling zaczęły przeobrażać ten ubiegłowieczny system w coś nowego i ulepszonego. Wizja korporacji, których celem
nie jest jedynie generowanie zysków, ale też działalność w ramach tak zwanej społecznej i klimatycznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważony rozwój, stały się esencją opowiadanej przez korporacje historii. I choć dla
wielu biznesów ta próba wypośrodkowania potrzeb ludzi, zysków i planety
jest prawdziwa, całość systemu kapitalistycznego nie jest jej w żaden sposób
podporządkowana. Korporacje nie mają aż takiej swobody działania, by poświęcać zyski swoich akcjonariuszy na inicjatywy społecznie odpowiedzialne. Działanie na rzecz dobra ludzkości i zobowiązania wobec udziałowców
mają i będą mieć przeciwne zwroty. Udawanie bycia innym niż się jest w rzeczywistości i składanie obietnic, które sprawiają, że ich adresaci poczują się
lepiej, to dziś praktyki wielu podmiotów, także korporacji.
2 S. Zięba, (2019), 64 prywatne ulice w Gdańsku, trojmiasto.pl, <https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Ponad-szescdziesiat-prywatnych-drog-w-Gdansku-n140671.html> (dostęp: 28.03.2022 r.).
3 J. Walczyk, (2020), Założyciel Aflofarmu buduje dwa prywatne parki. „Odwiedzający nie będą żałować”,
lodz.wyborcza.pl, <https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26037454,pabianice-bardziej-zielone.
html> (dostęp: 28.03.2022 r.).
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Rządy czy korporacje – kto włada światem?
Choć nie są wybierane przez nikogo, korporacje zaczynają być traktowane
jak rządy. W wielu obszarach – w obliczu deficytów budżetowych i trudności
w zapewnianiu dobrej jakości usług publicznych w krajach demokratycznych
– stają się nawet dla nich zamiennikami. Realia, z jakimi mamy do czynienia, to niewydolność systemu publicznego, czego przykładem może być zbyt
mała liczba łóżek szpitalnych, by odpowiedzieć na zagrożenia takie jak pandemia COVID-19. Korporacje w pewien sposób wypełniły próżnię pozostawioną przez wzbudzające społeczną nieufność rządy. Zastosowały strategię
bycia „dobrym wujkiem”, któremu można ufać4. Ale czy instytucje działające
for profit są naprawdę w stanie rozwiązać konflikt interesów polegający na
dbałości o dywidendy dla akcjonariuszy przy jednoczesnym zapewnieniu
usług publicznych?
Co z „władzą ludu”?
Zdrowa demokracja powinna mieć dobrze działający system prywatny, ale
równie dobrze musi w niej działać system publiczny. Gdy jednak pozwalamy prywatnym podmiotom absorbować obowiązki demokratycznych społeczeństw – jakim jest równy i powszechny dostęp do edukacji czy ochrony
zdrowia – tworzymy zagrożenie dla demokracji. W sytuacji znacznej niestabilności politycznej i skrajnej polaryzacji poglądów trudno także o spójność
działania i jakość dopełniania tych obowiązków przez zmieniające się rządy.
Wraz ze wzrostem wpływów korporacji obserwujemy także coraz częstsze
wypaczanie wyników wyborczych (kazus Cambridge Analytica5) do tego
stopnia, że rządy częściej widzą się jako podporządkowane korporacjom
i ułatwiają ich funkcjonowanie.
Za sprawą dokonywanych przez rządy zmian w systemach podatkowych,
deregulacji i zmniejszenia kosztów operacyjnych, korporacje bez wątpienia
4 G. Sroczyński, (2021), Ewangelia według Elona Muska: Zarabiam miliardy, żeby was uratować, Next.
gazeta.pl, <https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27144475,ewangelia-wedlug-elona-muska-zarabiam-miliardy-zeby-was-uratowac.html> (dostęp: 28.03.2022 r.).
5 C. Cadwalladr, (2020), Fresh Cambridge Analytica leak ‘shows global manipulation is out of control’,
TheGuardian.com, <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/04/cambridge-analytica-data-leak-global-election-manipulation> (dostęp: 28.03.2022 r.).
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będą działać nieetycznie, jeśli prawo będzie na to pozwalać. Nawet jeśli takie
czyny będą zakazane, to mając na względzie generowanie dochodów i kary
niższe niż zyski, koncerny – giganty mogą intencjonalnie działać prater legem,
a nawet contra legem.
Pieniądze rządzą światem
Louis Dembitz Brandeis trafnie stwierdził, że „możemy mieć w kraju demokrację albo możemy mieć wielkie bogactwo skupione w rękach niewielu, ale
nie możemy mieć obu tych rzeczy”6. Demokratycznie wybierane rządy ustępują przed postulatami wielkiego biznesu, korporacji i inwestorów, których
nierzadko są częścią. Aby zweryfikować ten pogląd wystarczy przyjrzeć się
debatom prowadzonym na temat wprowadzenia podatku cyfrowego w wielu krajach7. Obniżki podatków czy też sukcesywne wdrażanie udogodnień
dla biznesów sprawiają, że środki, jakimi dysponują rządy, są nieporównywalne z tymi, które spoczywają w rękach prywatnych przedsiębiorców.
W ten sposób, mimo że wiele społeczeństw statystycznie się wzbogaciło, to
poszczególne kraje zubożały i dobrze funkcjonujące systemy edukacji, ochrony zdrowia czy transportu publicznego są dla nich po prostu utopią. Choć
zmniejszyły się nierówności między poszczególnymi krajami (dysproporcje
i wyzysk krajów rozwijających się nadal istnieje), te w obrębie państw rekordowo się powiększyły.
Zbieranie owoców wzrostu
Zaprezentowany na koniec 2021 roku Światowy Raport o Nierównościach8
ukazuje smutny obraz: najbogatsze 10% ludzkości kontroluje 76% całego bogactwa, w którego posiadaniu jest człowiek. Z kolei mniej zamożnej poło6 J. Wisman, (2017), Exploding Inequality is Killing Democracy, E-International Relations, <https://
www.e-ir.info/2017/01/04/exploding-inequality-is-killing-democracy/> (dostęp: 28.03.2022 r.).
Cytat: “We can either have democracy in this country or we can have great wealth concentrated in the
hands of a few, but we can’t have both” – Louis D. Brandeis, U.S. Supreme Court Justice, 1916–1939.
7 Consilium.europa.eu, (2022), Opodatkowanie działalności cyfrowej, <https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-taxation/> (dostęp: 28.03.2022 r.).
8 L. Chancel, T. Piketty, E. Saez, G. Zucman, et al, World Inequality Report 2022, World Inequality
Lab wir2022.wid.world
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wie ludzkości pozostaje do dyspozycji zaledwie 2% zasobów. Także w Polsce
mała grupa krezusów zawłaszcza coraz większą część krajowego bogactwa
– w 1990 roku najbogatsze 10% społeczeństwa było w posiadaniu 20% krajowych dochodów, a w 2021 roku władali już 38% – podczas gdy udział
mniej zamożnej połowy Polaków spadł w tym czasie z 28% do 20%9. Kryzys
związany z pandemią COVID-19 dodatkowo wzmocnił te nierówności do
rekordowego poziomu. Ze wspomnianego raportu można wyciągnąć jedną
podstawową lekcję, że nierówności zawsze są decyzją polityczną; nie decyduje o nich żadna niewidzialna ręka rynku, tylko jest to wynik prowadzonej
polityki10.
Dramatyczne nierówności
Kolejny cytat L. D. Brandeisa brzmi: „demokracja ma dwa filary: jednym
z nich jest równość i przekonanie, że wszyscy, kobiety i mężczyźni, powinni
mieć równe prawo do życia, do wolności i dążenia do szczęścia, a drugim jest
przekonanie, że dzięki temu ludzkość osiągnie wyższy poziom rozwoju.”11
W sytuacji, gdy prezes cyfrowej korporacji zarabia choćby dziesięciokrotnie
więcej niż przeciętny pracownik, trudno zaprzeczyć przepaściom ekonomicznym. Biedniejszej części mieszkańców krojony jest proporcjonalnie coraz mniejszy kawałek powiększającego się tortu. Nic więc dziwnego, że poszczególne grupy społeczne w diametralnie odmienny sposób doświadczyły
wzrostu gospodarczego i osiągnięć rozwoju w III Rzeczpospolitej. W rezultacie nie są w stanie wzajemnie się zrozumieć, bo dolny decyl społeczeństwa
może odczuwać stosunkowo niewielką poprawę jakości swojego życia. Taka
sytuacja blokuje drogi awansu społecznego i stanowi doskonałą pożywkę do
9 L, Chancel, T. Piketty, E. Saez, G. Zucman, G. et al, World Inequality Report 2022 – Country Sheets, s.
213, Wir2022.wid.world, (2022), <https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/03/0098-21_
WIL_RIM_COUNTRY_SHEETS.pdf> (dostęp: 28.03.2022 r.).
10 N. Szewczyk, (2022), Nierówności są wyborem politycznym, Biznes.interia.pl, <https://biznes.interia.
pl/gospodarka/news-nierownosci-sa-wyborem-politycznym,nId,5748832> (dostęp: 28.03.2022 r.).
11 National Civic League, (2022), The most important political office is that of the private citizen,
L. D. Brandeis, <https://www.nationalcivicleague.org/the-most-important-political-office-is-that-of-the-private-citizen-louis-d-brandeis/> (dostęp: 28.03.2022 r.). Cytat: Democracy rests
upon two pillars: one, the principle that all men are equally entitled to life, liberty and the pursuit of
happiness; and the other, the conviction that such equal opportunity will most advance civilization –
L. D. Brandeis, U.S. Supreme Court Justice, 1916–1939.
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wzrostu polaryzacji społeczeństwa. Przede wszystkim jednak bezpośrednio
uderza ona w demokrację. W niesprawiedliwym bowiem świecie, w którym
poszczególne grupy społeczne doświadczają skrajnie różnego poziomu rozwoju i odmiennej poprawy jakości życia, osiąganie wzrostu gospodarczego
biedniejszej większości zwyczajnie nie będzie obchodzić, co może zostać ukazane przez demokratyczne wybory.
Jak mawiał klasyk: „z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność”.
Trudno znaleźć sytuację, w której słowa te miałyby lepsze zastosowanie. Korporacyjni giganci, korzystając ze swoich zasobów, są w stanie oferować nowatorskie rozwiązania, wpływać na rządy i docierać na każdym kroku do
nas wszystkich. Czy wykorzystają swoją moc do niesienia dobra, w interesie
wszystkich mieszkańców Ziemi, czy też zostaną drapieżnymi kapitalistami?
Czas pokaże: miejmy oczy szeroko otwarte.
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Łukasz Wicki – student trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość, na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Angażuje się w projekty badawcze z zakresu makroekonomii oraz finansów. Pracuje jako starszy specjalista do spraw administracji funduszy inwestycyjnych w State Street Bank Polska. Współtwórca projektu społecznego
,,Europejski Kongres Młodych w Biznesie”, w ramach którego przeprowadził
liczne szkolenia dla ponad 700 uczniów szkół średnich z zakresu rozwijania i prowadzenia projektów. Ogólnopolski wicemistrz debat oksfordzkich, wolontariusz w ,,Szlachetna Paczka” i „DKMS”, delegat w komitecie
finansowym podczas konferencji ,,Model United Nations” w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim, stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego, finalista na etapie środkowo-europejskim
w konkursie ,,CEO Challange” organizowanego przez P&G oraz „Talent za
Talent” dla najlepszych licealistów w Polsce. Absolwent Little Falls Community High School w Minnesocie, USA. Interesuje się funduszami inwestycyjnymi, rynkami kapitałowymi i historią gospodarczą.
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Czas ulepszyć cyfrowych gigantów –
(nie)poradnik egzystencjalny

Streszczenie
Działania cyfrowych gigantów doprowadziły do niekwestionowanego rozwoju ludzkości, który na zawsze zmienił sposób, w jaki funkcjonujemy. W eseju poruszono
aspekty: prawa konkurencyjności, wydatków na badania i rozwój, kosztów społecznych, buy-backów i podatków. Dużą rolę w zmniejszaniu kosztów społecznych cyfrowych gigantów odegrał nadzór prawny, jednak podjęte działania nie są wystarczające
i wymagany będzie dalszy interwencjonizm państwowy.

Świat zmienia się w każdej sekundzie i są to zmiany, które przyspieszają wykładniczo. Gdy wydaje nam się, że już nic nas nie zaskoczy, tuż za rogiem
czekają cyfrowi giganci. Mają oni pomysły na ulepszenie naszego życia, sposobu, w jaki wchodzimy ze sobą w interakcje, rozmawiamy czy po prostu
koegzystujemy poprzez chociażby hucznie zapowiadaną nową technologię
– Metaverse. Pandemia COVID-19 w brutalny sposób obnażyła nasze słabości
i pokazała, jak bardzo jesteśmy zależni od produktów i usług, które oferują nam te korporacje. Mimo coraz liczniejszych głosów o wysokich kosztach
społecznych obejmujących ludzką psychikę, relacje rodzinne i towarzyskie,
o odbieraniu nam prywatności oraz o wielu postępowaniach antytrustowych
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czy strajkach na świecie, FAANGi (czyli firmy: Facebook, Amazon, Apple,
Netflix i Google) nigdy w historii nie były jeszcze tak potężne. Z drugiej strony są one współodpowiedzialne za niekwestionowany postęp technologiczny, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich dekad.
Ale przecież cyfrowi giganci to nie tylko świetnie nam znane zachodnie
korporacje. To też przedsiębiorstwa działające w zamkniętych Chinach, czy
w Rosji. Pewne jest to, iż osiągnęły one taką skalę działalności, która pozwala
im decydować o tym, co wiemy, stając się właścicielami naszych cyfrowych
danych, militaryzując w ten sposób swoje produkty i usługi. A więc wydarzyło się to, czego wszyscy się tak bardzo obawialiśmy. Czy nie jest więc za
późno na ulepszanie naszego świata?
Zabawa w kotka i myszkę – jak cyfrowi giganci igrają z nadzorem
Heurystyczny obraz sytuacji cyfrowych gigantów w kontekście prowadzonych przeciwko nim postępowaniom antytrustowym dobrze oddają słowa Wisławy Szymborskiej: „Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono”.
Za miejsce narodzin prawa konkurencji uznaje się Stany Zjednoczone, gdzie
poprzez The Sherman Act (1890 r.) zakazano zmów i monopolizacji. Od tamtego czasu wprowadzono liczne nowe prawa i uchwalono kolejne traktaty.
Dziś instytucje nadzorujące, takie jak American Antitrust Institute, Unia Europejska na podstawie artykułów 101 oraz 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej czy China Institute of International Antitrust and Investment stoją
na straży prawa konkurencyjności. Mimo stosunkowo wysokiego interwencjonizmu państwowego wspomniane instytucje, jak i całe rządy, są z prostego
powodu z góry przegrane w walce z cyfrowymi gigantami. Technologia rozwija się i jest wdrażana do naszego życia znacznie szybciej niż uchwalane są
prawa – nie tylko dotyczące konkurencyjności, ale też cyberbezpieczeństwa
czy prywatności. Wielkie korporacje, doskonale zdając sobie z tego sprawę,
kontynuują działania, które mają na celu maksymalizację zysków, nadmierne wykorzystywanie naszych danych i rozwój za wszelką cenę. Wszystko
to dopóty, dopóki nie wytoczy się im procesu sądowego. Po czym będą powoli przechodzić przez kolejne instancje, doprowadzając do wymierzenia
kary nieadekwatnej do osiągniętych zysków. Dzieje się tak, ponieważ funkcjonowanie tych podmiotów nie jest zero-jedynkowe, a oferowane usługi są
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tworzone z myślą o cross-sellingu. A zatem gdy dojdzie do wymierzenia kary,
przedsiębiorstwa te już dawno osiągnęły zamierzone cele oraz doprowadziły
do większego zaangażowania ich użytkowników w portfolio oferowanych
produktów i usług. To również na barkach instytucji prawnych spoczywa
odpowiedzialność za nadmierną eksploatację pracowników, która w długim
okresie fatalnie wpływa na ich relacje rodzinne i towarzyskie, psychikę czy
morale. Niestety suweren zdaje się tego nie dostrzegać – nie nadąża on ze zrozumieniem wprowadzanych usług i produktów czy ewoluującego ładu korporacyjnego. Popełnia przy tym swoiste faux pas i doprowadza do sytuacji,
w której oddaje kontrolę nad sytuacją „zbrodniarzom”. Zmiana tego statusu
quo będzie bardzo trudna.
Rozwój ponad wszystko
Polska nieprzerwanie od 10 lat zwiększa wydatki na badania i rozwój – w 2020
roku wyniosły one „tylko” około 8,26 miliarda USD, które trafiły głównie do
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków akademickich czy badawczych i stanowiły 1,39% produktu krajowego brutto naszego kraju1. Dla
porównania wspomniane wcześniej FAANGi w tym samym roku na ten cel
przeznaczyły prawie 110 miliardów USD2. Mało tego – jakość badań prowadzonych przez prywatne podmioty charakteryzuje się znacznie wyższą stopą
zwrotu z tytułu zainwestowanego kapitału (ROIC), niż w przypadku środków państwowych. Głównym powodem tych różnic jest poziom znajomości
rynku i potrzeb konsumentów. FAANGi posiadają nieporównywalnie większą bazę danych na temat swoich obecnych i potencjalnych konsumentów. Są
zarządzane przez osoby o znacznie wyższych kompetencjach, a prowadzone badania są ściśle nastawione na komercjalizację. Nie ma więc mowy o ars
gratia artis, a decyzje o rozpoczęciu badań są podejmowane bardzo szybko.
Wszystko to sprawia, iż postęp techniczny i technologiczny całego świata
leży w dużej mierze w ich rękach. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, która może doprowadzić do tego, iż finansowanie będą otrzymywać jedynie te
1 Baza danych Statista, https://www.statista.com/statistics/420993/gross-domestic-expenditure-on-research-and-development-gdp-poland/ (dostęp: 20.03.2022 r.).
2 Platforma Macrotrends, https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AMZN/amazon/research-development-expenses (dostęp: 24.03.2022 r.).
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badania, które mają na celu stworzenie usługi bądź produktu przynoszącego w zamierzeniu możliwie największe zyski. Nie będą doceniane produkty
tworzone z myślą o poprawieniu dobrobytu ludzkości. Dlatego tak ważne
jest zwiększanie nakładów na badania i rozwój przez państwa.
Zmarnowany potencjał
FAANGi osiągnęły już taką skalę działań, w której bardzo trudno znaleźć im
sposoby na efektywne rozlokowanie kapitału. Potwierdza to dodatni poziom
siły współzależności wypracowanych zysków netto a gotówki i jej ekwiwalentów na poziomie 0,5832 (rys. 1).
Rys. 1. Gotówka i ekwiwalenty a zysk netto FAANGów w 2021 r. [mld USD]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Yahoo Finance (finance.yahoo.com).

Ulubionym sposobem amerykańskich spółek wchodzących w skład
SP&500 na alokacje zysków dla akcjonariuszy są tak zwane buy-backi. Jest
to niezwykle korzystna opcja, ponieważ w przeciwieństwie do wypłaty
dywidend nie trzeba płacić podatku od tych transakcji. W ciągu 12 miesięcy od początku października 2020 roku do końca września 2021 roku
korporacje wchodzące w skład tego indeksu skupiły akcje własne o łącznej
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wartości 742,2 mld USD. Ustanowiły nowy rekord, w którym dużą rolę
odegrały programy skupu akcji własnych cyfrowych gigantów3. Dyskusje
o zasadności tego procesu w ostatnich latach przybierają na sile ze względu na aspekty społeczne. Z praktycznego punktu widzenia ten proces
w żaden sposób nie przyczynia się do polepszenia sytuacji społeczeństwa
– poza sytuacją akcjonariuszy, którzy bez angażowania dodatkowego kapitału otrzymują większy udział w przedsiębiorstwie. Są już propozycje
opodatkowania tego postępowania, jednak lex retro non agit i te ogromne
sumy pieniędzy wydają się być zmarnowaną okazją na polepszenie dobrobytu świata. W 2021 roku większość państw zgodziła się na uniwersalną 15% stawkę podatku odprowadzaną w miejscu, w którym uzyskano
przychód. Jeśli dodamy do tego wpływy z planowanego opodatkowania
buy-backów w USA i na świecie okaże się, że te środki mają realną szansę
przyczynić się do polepszenia dobrobytu nie tylko pracowników omawianych gigantów, ale też całych społeczności.
Przyszłość już tutaj jest
Obserwowalny exodus pod wpływem silnych presji społecznych i państwowych nie tylko zachodnich cyfrowych gigantów, ale i korporacji działających w różnych sferach społeczno-gospodarczych w Rosji pokazuje, że
każdy z nas może mieć wpływ na dalsze działania tych podmiotów. Zidentyfikowanie dywergencji prawnej i jej zrehabilitowanie jest konieczne, aby
przyczynić się do utrzymania kontroli nad prywatnością i bezpieczeństwem
konsumentów w obliczu działania cyfrowych gigantów. Obserwując podejmowane działania jasno widzimy, iż to suweren odpowiada za poprawę
sytuacji społeczeństw, zmniejszając przy tym koszty społeczne generowane
przez samych cyfrowych gigantów, które dużo mówią o work-life balance,
ale wprowadzają go pod wpływem nacisku „buta prawnego”. Nie można
więc mówić, że chcą one wykorzystać zasoby do poprawy sytuacji. Wręcz
przeciwnie: ich celem jest maksymalizacja zysków akcjonariuszy i granie na
czasie z nadzorem, doprowadzając do możliwie jak najpóźniejszego wprowadzania zmian i płacenia kar.
3 Oficjalna strona S&P Global, https://press.spglobal.com/2021-12-21-S-P-500-Buybacks-Set-ARecord-High (dostęp: 24.03.2022 r.).
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Milton Friedman powiedział, że „nie ma czegoś takiego, jak darmowy
obiad” i te słowa idealnie obrazują sytuację, z którą mamy obecnie do czynienia. Niesamowity rozwój naszego świata dokonał się w dużej mierze dzięki
intensywnej i agresywnej internacjonalizacji działań cyfrowych gigantów, na
zawsze zmieniając sposób, w jaki żyjemy. Drugą stroną medalu jest ogromna
cena, jaką zapłaciliśmy w postaci ośmieszenia i wyeksploatowania nie tylko instytucji prawnych, ale głównie pracowników i portfeli konsumentów.
A więc obiad był smaczny, ale rachunek, który dostaliśmy, jest zdecydowanie
za wysoki. Wszystko wskazuje na to, że niestety w przyszłości przyjdzie nam
płacić jeszcze więcej.
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Luiza Cieplińska – absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych ze specjalnością handel zagraniczny na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie kontynuuje naukę na studiach
magisterskich na tym samym kierunku. W latach 2020/2021 pełniła funkcję finansisty Koła Naukowego Handlu Zagranicznego. Zaangażowana
w działalność Koła Naukowego Makroekonomii i Gospodarki Światowej,
zwłaszcza w debaty oksfordzkie. Konsultantka telefoniczna obsługująca
projekt Narodowego Funduszu Zdrowia, wcześniej sprzedawca i doradca
klienta w sieci sklepów odzieżowych ZARA z prawie rocznym stażem.
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Luiza Cieplińska

Czy na pewno jesteśmy bezpieczni?
Analiza narzędzi manipulacyjnych
światowych gigantów cyfrowych

Streszczenie
Esej zawiera rozważania na temat wpływu gigantów technologicznych na otaczający
nas świat. Pokazano, jak cyfrowi gracze kształtują zachowania społeczne oraz oddziałują na stosunki międzynarodowe i politykę wewnętrzną kraju. Omówione zostały już
istniejące, jak i potencjalne zagrożenia korzystania usług oferowanych przez Big Tech.
Praca skupia się na bezpieczeństwie danych w sieci oraz nad zjawiskiem techlash.

Cyfrowy świat otacza nas ze wszystkich stron, a każdy użytkownik smartfona, komputera czy telewizora korzysta z usług, jakie oferują nam globalni gracze technologiczni. Cyfrowi giganci są uczestnikami biznesu, który
z definicji wiąże się z generowaniem zysków. Pionierzy technologiczni mają
ogromny potencjał finansowy, ich siła ekonomiczna rośnie, przez co wyprzedzają swoimi dochodami kolejne państwa świata. Wizja, w której dana firma
Big Tech jest na tyle bogata, że kupuje na własność państwo razem z całą
infrastrukturą i społeczeństwem jest dość szokująca i zatrważająca. Faktem
jest, że wielkie firmy technologiczne mogą zmienić świat. W naszych rękach
pozostaje natomiast pilnowanie, aby nie zaczęły nim kierować. Powszechnie
wiadomo, że Big Tech czerpie zyski ze sprzedaży danych o użytkownikach.
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Pozyskiwanie informacji o preferencjach, zachowaniu i przyzwyczajeniach
klientów to problematyka budząca powszechny sprzeciw moralny. Zbieranie
i analiza danych może być podstawą do stworzenia innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Może też wspierać firmy w ekspansji swoich produktów lub usług, jednak śledzenie naszych wyborów i ułatwienia w targetowaniu klienta są nam znane. W większym lub mniejszym
stopniu próbujemy się kontrolować, aby nie kliknąć w wyświetlaną reklamę.
Czasem jednak ulegamy, mimo że wiemy, jak to funkcjonuje. Udostępnienie swoich danych firmom przychodzi nam z większą łatwością, jeśli dzięki
temu otrzymujemy bezpłatny dostęp do wybranych usług. Szybkie kliknięcie
w przycisk „akceptuj regulamin” umożliwia nam korzystanie na przykład
z map Google, tłumacza Google, serwisu YouTube czy sklepu Google. Ten
ostatni jako jedyny pozwala na zainstalowanie kolejnych aplikacji na telefonie. Za użytkowanie pozornie bezpłatnych narzędzi „płacimy” udostępnieniem i zgodą na przetwarzanie danych. Oferowane przez Facebook i Google
aplikacje ułatwiają mi codzienne funkcjonowanie w sieci. Przyzwyczajona do
wygody korzystania z nich nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nagle nie
mam możliwości komunikowania się za pomocą WhatsApp, czy też ograniczono mi korzystanie z poczty elektronicznej założonej w serwisie Gmail.
Gdy chcę zakupić jakąś rzecz – sprawdzam ją w internecie. Wpisanie w wyszukiwarce nazwy produktu powoduje wygenerowanie przez Google zestawu innych podobnych przedmiotów. Wyniki wyszukania „zostają ze mną”
przez kilka dni. Pozornie mam wybór, jednak w praktyce wybieram pozycjonowany dla mnie asortyment. Cyfrowi gracze uzależnili nas od siebie, jednak oni również są zależni od nas. Doskonałym przykładem przywiązania
do marki jest użytkownik firmy Apple. Gdy po raz pierwszy kupi iPhone’a,
prawdopodobnie ponownie go wybierze, gdy będzie chciał wymienić telefon
na nowszy. Podobnie z laptopem, ładowarką czy słuchawkami firmy Apple,
które są kompatybilne wyłącznie z urządzeniami w obrębie swojej marki.
W trakcie pandemii, gdy wiele branż mierzyło się z problemami finansowymi, technologiczni giganci odnotowywali imponujące skoki w zyskach.
Do cyfrowych czempionów zaliczamy firmy z grupy GAFA (Google, Apple,
Facebook, Amazon). W wersji rozszerzonej funkcjonuje pod nazwą GAFAM,
gdy uwzględnimy również przedsiębiorstwo Microsoft. Dodatnią dynamiką
wzrostu mogła pochwalić się każda z firm GAFA, a wycena zaledwie tych
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czterech spółek przewyższa 25-krotnie wartość wszystkich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto stanowią
one razem ¼ całkowitej kapitalizacji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.
Liderem GAFA jest hegemon branży e-commerce należącej do Jeffa Bezosa –
Amazon. W 2018 roku jako pierwszy osiągnął wartość rynkową równą 1 bln
dolarów. Dwa lata później przebił tą wartość do 2 bln USD. Trudność w wycenie firm Big Tech polega na tym, że są one oparte na obrocie danymi. Tradycyjne kryteria wyceny firm przestają mieć znaczenie, gdyż na wartość cyfrowych gigantów wpływają nastroje inwestorów. Obecnie mało ważne jest to,
ile dana firma ma kapitału. Istotniejsze jest to, czy ma do niego łatwy dostęp.
Zauważalnie wysokie zyski na tle technologicznych graczy generują Nvidia,
PayPal, Netflix oraz Zoom. Rosnąca liczba firm, które swoim potencjałem
przewyższają wartość kraju, budzi niepokój społeczny. Terminem, który doskonale opisuje zjawisko wrogości do rozwoju technologii jest techlash. Niechęć do GAFA pojawia się zarówno ze strony społeczeństwa, jak i rządów.
Jednak bezpieczeństwo danych w sieci czy ogromne dochody korporacji
technologicznych to tylko kropla w morzu zagrożeń. Poważniejszy problem
dostrzegam w oddziaływaniu cyfrowych gigantów na procesy gospodarcze
i polityczne. Wielka Czwórka jest obecnie uczestnikiem stosunków międzynarodowych i może wpływać na postrzeganie świata oraz nastroje społeczne.
Firmy, która wykorzystując dane obywateli próbowała manipulować ich opiniami, nie trzeba długo szukać. Cambridge Analytica wywołała skandal na
światową skalę, wykorzystując dane 50 mln użytkowników Facebooka, aby
na ich podstawie dopasować treści, które wpływałyby na ich decyzje wyborcze. Za sprawą Facebooka wiele informacji jest w stanie dość szybko zyskać
rozgłos, przez co fake newsy mieszają się z prawdziwym przekazem informacyjnym. Panująca dezinformacja działa szkodliwie na społeczeństwo. Przykładem może być sytuacja z 2017 roku – wówczas w Birmie doszło do prowokacyjnej akcji nawołującej do przemocy i niestabilności. Podobne sytuacje
mają miejsce i w naszym kraju. Przybierają postać „farm trolli”, które tworzą
teorie spiskowe lub nawołują do mowy nienawiści. W czasach, kiedy internet
i social media są dla niektórych jedynym źródłem informacji o świecie, łatwym celem wydaje się być umieszczanie tam nieprawdziwych treści. Istnieją
specjalne grupy do szerzenia dezinformacji w mass mediach, co z pewnością
wpływa na nastroje społeczne, a może nawet doprowadzić do destabilizacji
Cz y na pew no j esteśm y bezpi eczni ?
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regionu. Naturalnie budzi to w nas wątpliwości, niepokój, a nawet sprzeciw
co do słuszności korzystania z platform gromadzących nasze dane. Kwestia
społecznej odpowiedzialności biznesu cyfrowego i wpływu gromadzenia
danych na opinię publiczną powinna być szerzej rozpowszechniania. Nie
sprzyjałoby to jednak zasięgom, a więc i zyskom globalnych gigantów, których modele biznesowe zorientowane są na skalowanie oraz liderowanie. Nie
można natomiast być biernym. To najwyższy czas, aby zacząć regulować nieunormowane praktyki. Jednocześnie Big Tech jest na tyle dużym graczem, że
w kwestiach regulacyjnych konieczne są rozmowy z ramienia organizacji, na
przykład Unii Europejskiej, a nie pojedynczej gospodarki. Dlatego nie należy
zastanawiać się, czy powinno się wprowadzać regulacje – trzeba analizować
ich skalę i zakres. Spór na linii Facebook – rząd Australii w sprawie uregulowania opłat dla mediów pokazał coraz wyższe ambicje legislacyjne państw
oraz upór gigantów technologicznych. Wprowadzanie regulacji dotyczących
przetwarzania danych osobowych z pewnością obciąża finansowo spółkę
i generuje dodatkowe koszty, jednak nie zmniejsza to ilości ich pozyskiwania.
Dlatego uważam, że wprowadzone w 2018 roku Rozporządzenie o Ochronie
Danych Osobowych (RODO) było próbą zapewnienia społeczeństwu pozorów prywatności w czasach, gdy prywatność nie istnieje.
Według mnie technosceptycyzm może rozwijać się dalej, w szczególności
w świetle wspomnianych przeze mnie zagrożeń i wpływu cyfrowego świata
na otoczenie, w którym żyjemy. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania
tą tematyką giganci technologiczni mogą zacząć zmieniać swoje nastawienie.
Obserwowany obecnie społeczny zryw solidarnościowy globalnych firm daje
nadzieję na przełom. Firmy Big Tech, bez względu na straty finansowe jakie
poniosą przez wycofanie się z rosyjskiego rynku, postanowiły być solidarne
z Ukrainą. Uważam, że nadejdzie czas, kiedy zaczną one postępować zgodnie
z etycznymi zasadami biznesu. Informacje na temat przetwarzania danych
będą przejrzyste, a dobro klienta będzie stawiane w centrum. Narażenie się
na negatywne nastroje społeczne może skutkować powszechnym niezadowoleniem i wzrostem zjawiska techlash.
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Natalia Hoffmann – absolwentka studiów licencjackich, na kierunku Analityka Gospodarcza na Politechnice Gdańskiej. Obecnie studentka tego
samego kierunku na studiach magisterskich. Jej zainteresowania skupiają
się w świecie finansów oraz wokół współczesnych problemów gospodarczych. Szczególnie interesuje się również zrównoważonym rozwojem.
Systematycznie czyta artykuły naukowe oraz nowinki ze świata biznesu.
Uczestniczka wielu spotkań ekonomicznych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, kongresów finansowych oraz konferencji naukowych. Stypendystka programu „Szkoła Orłów”. Podczas studiów wielokrotnie wynagradzana przez Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe. W wolnym
czasie uwielbia biegać i czytać książki, choć jej wielką pasją jest również
nauka języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego i hiszpańskiego.
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Natalia Hoffmann

Dobro własne, a dobro ogółu –
Big Tech w obliczu rosnących
wymagań społecznych

Streszczenie
Esej stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy giganci cyfrowi są w stanie spełniać
rosnące wymagania rządów i społeczeństwa. W niniejszej pracy zwrócono uwagę na
terminowość realizowanych działań w podziale na krótkoterminowe pomnażanie zysków oraz długotrwały dobrobyt ludzkości. Dokonano również analizy ogólnego zachowania przedsiębiorstw na rynku globalnym.

Potęga biznesu
W ciągu ostatniej dekady nastąpił ogromny wzrost wykorzystania technologii
informatycznych w niemal wszystkich obszarach życia współczesnego społeczeństwa. Obecnie technologia jest tak rozwinięta, że towarzyszy ludziom
przy większości codziennych czynności. Z dnia na dzień jesteśmy coraz bardziej od niej zależni. Powszechność wykorzystania i jej globalny charakter
w znaczny sposób przyczyniły się do dominacji rynkowej gigantów cyfrowych, mianem których można określić przede wszystkim przedsiębiorstwa
grupy GAFAM. Należą do niej Facebook (Meta Platforms), Apple, Amazon,
Microsoft oraz Google (Alphabet).
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Spółka Apple odnotowuje obecnie najwyższą na świecie kapitalizację rynkową równą około 2,78 biliona dolarów, co w znacznym stopniu przekracza
wartość największych gospodarek świata. Jak można zauważyć na rysunku 1.
jedynie Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia oraz Niemcy cieszą się wyższą wartością produktu krajowego brutto (PKB) od wartości rynkowej Apple. Niemniej
konkurencyjni są pozostali członkowie grupy GAFAM. Ich wycena kształtuje
się następująco: Amazon – około 1,86 bln dolarów, Facebook – 636 mld dolarów, Microsoft – 2,28 bln dolarów oraz Google – 1,87 bln dolarów. Giganci
cyfrowi kumulują większość potencjału gospodarczego, jeżeli chodzi o wykorzystanie nowych technologii. Szczególnie członkowie wyżej omawianej grupy
wykazują potężną siłę Big Tech, ponieważ odpowiadają za prawie 20% zysków
wypracowanych przez indeks S&P 500. Pandemia COVID-19 w pewien sposób
narzuciła na społeczeństwo przymus korzystania z technologii i internetu, co
przyczyniło się do jeszcze większego wzrostu popytu na akcje spółek Wielkiej
Piątki. Na skutek tego zdarzenia w ciągu ostatnich dwóch lat kapitalizacja rynkowa omawianych spółek zwiększyła się o ponad 100%.
Rys. 1. Kraje świata z uwzględnieniem wartości PKB w mld dolarów oraz
kapitalizacja rynkowa gigantów cyfrowych w mld dolarów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony companiemarketcap.com.

Porównanie cyfrowych gigantów z państwami wyłącznie w aspekcie finansowym nie jest do końca właściwe. Obecna sytuacja związana z inwazją Rosji na
Ukrainę pokazała, iż Wielka Piątka może być porównywana z narodami również
pod względem siły wpływu. Ograniczenie sposobów płatności elektronicznych,
wycofanie sprzedaży produktów czy zablokowanie mediów propagandowych
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na platformach obsługiwanych przez dane przedsiębiorstwa to tylko niektóre
z kar nałożonych na obywateli Rosji przez cyfrowych gigantów. Mimo iż sankcje
nałożone przez wielkie korporacje nie są aż tak bolesne jak sankcje finansowe
wydane głównie przez kraje europejskie oraz Stany Zjednoczone, to również
przyczyniają się do spowolnienia gospodarki rosyjskiej. Takie zachowanie technologicznych gigantów pokazało, iż nie są oni obojętni na potrzeby społeczeństwa oraz opinię publiczną w niekonwencjonalnych sytuacjach.
Krótkoterminowe pomnażanie zysków a długotrwały rozwój i dobrobyt
ludzkości
Nie jest zdumiewającym fakt, iż większość przedsiębiorstw decyduje się na
prowadzenie działalności gospodarczej w celu generowania zysku z zainwestowanego kapitału. Naturalne jest również to, że wraz ze wzrostem wielkości i kapitału przedsiębiorstwa rośnie jego apetyt na pomnażanie zysku.
W opozycji wśród głosów rządów i społeczeństwa słyszy się jednak pewnego
rodzaju wymagania – pewna część zysków powinna zostać przeznaczona na
zrównoważony rozwój. Oczekiwanie działalności filantropijnej od cyfrowych
gigantów może wydawać się absurdalne, jednak biorąc pod uwagę zyski, jakie generują, uważa się, że jest to odpowiednie.
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) to
strategia zarządzania przedsiębiorstwem, którą w obecnych czasach wykorzystuje
coraz więcej podmiotów gospodarczych patrzących w przyszłość. Celem jej realizacji jest działalność, która nie uwzględnia wyłącznie profitów przedsiębiorstwa
w postaci pomnożonego zysku, ale zwraca również uwagę na społeczny dobrobyt.
Co więcej, uwzględnienie CSR w strategii biznesowej realizuje się poprzez działania mające na celu ochronę środowiska oraz, choć może przede wszystkim, tworzenie struktury korporacyjnej, która będzie wykorzystywana przez długie lata.
Dystrybucja środków pieniężnych wygenerowanych z działalności przedsiębiorstwa na zrównoważony rozwój nie wpływa korzystnie wyłącznie na
społeczeństwo. Korporacje technologiczne, realizując wieloobszarową politykę, która nie jest nastawiona tylko na wynik finansowy, kreują pozytywny wizerunek zarówno w oczach interesariuszy, jak i samych pracowników. Cyfrowi
giganci stanowią potężną siłę na rynku – jak sami określają – głównie dzięki
kapitałowi ludzkiemu, który udało im się pozyskać do przedsiębiorstwa.
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Tim Cook, dyrektor generalny spółki Apple, zwraca uwagę na to, iż efektywny biznes to taki, który służy dobru publicznemu i umacnia ludzi na całym
świecie. Jego zdaniem, aby biznes był postrzegany jako siła, która działa na rzecz
dobrobytu ludzkości, niezbędne są innowacje, współpraca i służenie innym. Odzwierciedlenie tych słów można zauważyć w polityce realizowanej przez spółkę Apple. Szczególnie aktualnym przykładem jest zdobycie Oskara przez film
„CODA”, który został wyprodukowany w ramach usługi Apple TV i stanowi
przykład wspierania innowacji i przecierania nowych szlaków w biznesie.
Długotrwały rozwój realizowany jest poprzez zapewnianie społeczeństwu
dostępnej technologii, tworzenie zróżnicowanego środowiska pracy, a także poprzez poszanowanie praw człowieka. Istotnym problemem, z którym
zmaga się obecnie cały świat, jest kryzys klimatyczny i globalne ocieplenie.
Dlatego tak ważna jest działalność przedsiębiorstw w obszarze uwzględniającym poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które byłyby przyjazne
środowisku. Cyfrowi giganci podejmują liczne działania na rzecz ochrony
środowiska, by zapewnić równość i sprawiedliwość dla przyszłych pokoleń.
Obecnie presja społeczeństwa, rządów oraz opinii publicznej jest tak
wielka, iż przedsiębiorstwa nie decydują się na krótkoterminowe działania,
których wynikiem byłby tylko zysk ekonomiczny. Koszty społeczne, którym
aktualnie są w stanie zapobiegać, są zdecydowanie mniejsze aniżeli te, które
byłyby spowodowane reakcją ludzi i przedsiębiorstw na działania niezgodne
z inwestycjami w zrównoważony rozwój. Co więcej, mogłyby doprowadzić
do wykreowania negatywnego wizerunku korporacji. Odbudowa tego wizerunku niewątpliwie byłaby trudna.
Jeżeli kraje oraz społeczeństwo wymagają, aby potrzeby rozwoju i dobrobytu
ludzkości stanowiły dla przedsiębiorstw pierwszorzędny cel a wynik finansowy był celem pobocznym, to czy cyfrowi giganci są w stanie temu sprostać?
Mimo iż przedsiębiorstwa podejmują liczne działania, które miałyby wspomóc realizację celu zrównoważonego rozwoju, ciągle uważa się, że kroki te są
niewspółmierne do możliwości, którymi dysponują cyfrowi giganci. Z drugiej
strony zwraca się też uwagę na to, iż podejmowane w słusznym celu działania
nie są w stanie zrównoważyć negatywnych praktyk stosowanych przez korporacje w celu osiągania zysków. Warto tutaj wspomnieć przede wszystkim
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o przedsiębiorstwach Alphabet oraz Meta Platforms, których głównym źródłem dochodu są reklamy zamieszczane w ich mediach społecznościowych.
Szczególnym problemem są praktyki, takie jak monitorowanie aktywności
użytkowników portali Google oraz Facebook, by w oparciu o przeglądane
przez nich treści dobierać spersonalizowane reklamy. Takie działanie nie tylko stanowi naruszanie prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, ale
również jest manipulacją mającą na celu wymuszenie na użytkowniku zakupu określonych produktów. Mimo iż ingerencja w prywatność budzi oburzenie części społeczeństwa, które już wielokrotnie doprowadziło do pozwów
zbiorowych przeciwko technologicznym gigantom, to korporacje wciąż nie są
w stanie zrezygnować z działań przynoszących im tak wysokie zyski.
Podatek cyfrowy jako narzędzie, które pozwoli zniwelować część kosztów
społecznych
W związku z rosnącymi przychodami gigantów cyfrowych coraz częściej
omawiane są kwestie, które dotyczą opodatkowania przychodów z działalności owych przedsiębiorstw podatkiem cyfrowym. Prowadzi to do wniosku, iż dla krajów oraz społeczeństw je zamieszkujących omawiane spółki
nie angażują się wystarczająco w aspekty społeczne i wciąż oczekuje się od
nich większych bądź bardziej istotnych działań. Podatek cyfrowy może być
rozwiązaniem, który realnie obciąży wszystkich gigantów technologicznych
w miejscach, w których są one dostępne i prowadzą działalność, a nie tylko
tam, gdzie są zarejestrowane. Środki uzyskane z podatku cyfrowego byłyby
wykorzystane przez rządy na cele, które realnie wpływałyby na podniesienie
jakości życia społeczeństwa, czy też zwiększenie dobrobytu.
Podsumowanie
Cyfrowi giganci mają możliwość ogromnego wpływu na kształtowanie dobrobytu i rozwoju ludzkości. Ze względu na zysk finansowy decydują się jednak realizować wyłącznie te działania, które nie ograniczają ich przychodów. Co prawda
podejmują wiele inicjatyw, które pozytywnie wpływają na zrównoważony rozwój
i poprawę jakości życia ludzkości, niemniej jednak należałoby zadać sobie pytanie,
czy ich liczba i zasięg są proporcjonalne do możliwości technologicznego giganta.

Dobro własne, a dobro ogółu – Big Tech w obliczu rosnących wymagań społecznych


AEFC2022.indb 121

121

2022-05-23 06:39:32

Natalia Wolińska – studentka Uniwersytetu Gdańskiego ur. w 2000 roku
w Warszawie. W 2019 roku rozpoczęła studia licencjackie na Wydziale
Ekonomicznym na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.
W wolnym czasie stara się jak najwięcej podróżować, a jej ulubionym krajem od lat pozostają Włochy. W 2021 uczestniczka programu CHIC SPARK.
Objęta programem MNiSW Mistrzowie Dydaktyki od roku akademickiego
2020/2021. W ramach tutoriali realizuje zajęcia z zakresu funkcjonowania
i rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. Uczestniczyła również jako
członek jury w Turnieju Debat Oksfordzkich w ramach projektu „Science
Clubs w Uniwersytecie Gdańskim”. Natalia może pochwalić się znajomością jęz. angielskiego, hiszpańskiego oraz rosyjskiego. Posiada certyfikat ze
znajomości programu LSEG EIKON. Natalia planuje kontynuować zdobywanie wykształcenia na kierunku Prawo w biznesie, specjalizując się m.in.
w prawie gospodarczym i ubezpieczeniowym. Studia licencjackie zakończy
pracą pt. „Aspekty prawne i etyczne fuzji i przejęć w sektorze bankowym”.

AEFC2022.indb 122

2022-05-23 06:39:32

Natalia Wolińska

Dolina Krzemowa a technologiczny
american dream

Streszczenie
Globalizacja, rozwój technologiczny i kolejne innowacje w pewnym stopniu ulepszają
naszą codzienność. Natomiast dobra, z jakich każdy z nas korzysta, nie posiadają tylko
wartości materialnej. Niosą za sobą również koszt społeczny. Czy jest on tego warty?

Pierwsza rewolucja przemysłowa, trwająca od XVIII do XIX wieku, zapoczątkowała szereg zmian, których efekty widzimy do dziś. Szczególny postęp został dokonany w dziedzinie technologii. Stanowi on nieodłączny element rozwoju całej cywilizacji. Po trzech rewolucjach przemysłowych, ostatniej z lat 60.
XX wieku, można zaobserwować stale trwającą rewolucję Industry 4.0. Charakterystyczną dla niej cechą jest zacieranie różnić między ludźmi a maszynami1.
Dotychczas najważniejsze osiągnięcia z tego okresu to:
•

•
•
•

Internet of Things, czyli system powiązanych ze sobą przedmiotów, wyposażonych w identyfikatory UID, dzięki którym mogą pośrednio lub bezpośrednio zbierać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej;
Smart City, czyli termin utożsamiający się z miastem o strategii kreatywnego rozwoju, innowacji i elastyczności;
sztuczna inteligencja wykazywana przez urządzenia;
Big Data – tendencja do szukania, pobierania, gromadzenia i przetwarzania dostępnych danych.

1 D. Palka, K. Stecula, Postęp technologiczny – dobrodziejstwo czy zagrożenie?
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Na tak dynamiczny rozwój nakłada się wiele zmian, zarówno w przystosowaniu społeczeństwa, jak i samych przedsiębiorstw. Warto zastanowić się,
czy obie grupy są na to gotowe. Przeanalizujmy również, czy dokonywane
zmiany zapewnią same korzyści, czy może będą skupiały się na kosztach społecznych.
Czwarta rewolucja przemysłowa zmusiła przedsiębiorstwa do zmiany stosowanych dotychczas modeli biznesowych, określonych jako metoda budowania i wykorzystywania zasobów w celu zaproponowania klientom oferty
lepszej, niż konkurencja oraz generowania przy tym zysków. W takim ujęciu
model biznesowy opisuje, w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza generować zysk w krótkim oraz w długim okresie2. Strategia rozwoju firm obecnie
opiera się głównie na poziomie cyfrowym, głównie Data Economy. Natomiast
rywalizacja została utrudniona poprzez zdominowanie gospodarki przez kilka organizacji o zasięgu globalnym, a przede wszystkim przez grupę GAFA,
czyli czwórkę gigantów technologicznych ze Stanów Zjednoczonych: Google,
Apple, Facebook i Amazon. Z badań firmy IBM wynika, że przedsiębiorstwa,
które w czasie ostatnich pięciu lat notowały szybszy wzrost rentowności, inwestowały dwa razy więcej środków w innowacje modelu biznesowego niż
ich konkurenci3. Przedstawiony model biznesowy pozwolił największym
spółkom na zyski większe niż produkt krajowy brutto per capita w danych
krajach. Przedstawia to tabela 1.
Tab. 1. PKB per capita w 2020 roku wyrażone w USD.
Kraj

Chile

PKB
12954,41
per capita

Brazylia

Chiny

Francja

Niemcy

Dania

8228,79

10430,73

35765,38

41259,18

56202,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z https://pl.tradingeconomics.com

2 A. Afuah, C. L. Tucci, (2000), Internet business models and strategies: Text and cases. McGrawHill
International Editions Management Organization Series, t. 2. New York.
3 S. Palmisano, (2006), Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study 2006. Somers, NY:
IBM Global Business Services.
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Tab. 2. Zysk netto przedsiębiorstw z roku 2020 roku.
Przedsiębiorstwo
Zysk netto

Google

Apple

Facebook

Amazon

11,25 mld

57,4 mld

29,15 mld

21,3 mld

Źródło: opracowanie własne.

Dynamiczny postęp globalizacji pozwolił na rozwój przedsiębiorstw
z branży technologii informacyjnych, zdolnych do ekspansji na skalę światową. W ostatnich latach, ze względu na pandemię COVID-19, branża cyfrowa osiągnęła jeszcze większą skalę. Platformy cyfrowe i ich usługi znacząco
podniosły jakość życia ludzi. Wiele aspektów naszej aktywności zostało przeniesionych do świata wirtualnego. Ekspansja branży cyfrowej stworzyła również luki podatkowe dla przedsiębiorstw technologicznych. Obecne przepisy
kształtujące międzynarodowe kwestie podatkowe zostały stworzone z myślą
o firmach zarejestrowanych w danym państwie. Zakładają one ich fizyczną
obecność na danym terytorium. Nowe technologie i modele biznesowe spowodowały, że firmy4:
•
•

mają użytkowników oraz klientów w państwach, gdzie formalnie nie prowadzą działalności;
generują zyski poprzez swoje usługi oraz interakcję, korzystając z przekazanych im danych i treści.

Poprzez luki prawne i globalizację rynku zyski z działalności cyfrowej nadal zostają nieopodatkowane.
Wadliwość systemu podatkowego dla rynku technologicznego po raz pierwszy zauważono na forum OECD w 2013 roku. Rozpoczęto wtedy rozmowy
o rozwiązaniach, eliminujących pomijanie opodatkowania przez firmy z Doliny
Krzemowej5. Jak zauważył Branko Milanovic, ekspert ds. nierówności podatkowej, luka w CIT kształtuje się na poziomie 8–10%. To kilka miliardów złotych.
Dlatego forma podatku stanowi jeden z głównych wariantów regulacji sektora
hi-tech. Do najważniejszych argumentów wprowadzenia podatku, należy6:
4 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-taxation/
5 https://primeo.pl/pl/458/5-gigantow-Doliny-Krzemowej6 https://instrat.pl/wp-content/uploads/2020/05/Podatek-cyfrowy-od-gigantow-Instrat-Policy-Paper-02_2020-1.pdf
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•
•
•

wyrównywanie szans na rynku przez nałożenie podatku na firmy monolub oligopolistyczne;
rekompensata za agresywne planowanie podatkowe służące unikaniu
opodatkowania;
odzyskanie dla społeczeństwa wartości ekonomicznej danych wytwarzanej przez użytkowników na platformach.

Należy jednak również uwzględnić argumenty przemawiające za tym,
by podatku nie wprowadzać. Mimo iż unijny podatek cyfrowy wymierzony jest w amerykańskie koncerny osiągające wysokie przychody na europejskim rynku, dotknie on również europejskie przedsiębiorstwa. Pierwszym
argumentem przemawiającym na jego niekorzyść jest jego niski udział we
wpływach z tytułu podatków do unijnego budżetu. Wynosiłby on zaledwie
1 promil. Również z uwagi na jednostronne działanie podatku, mógłby on
zahamować rozwój europejskich firm sektora cyfrowego. Natomiast rząd
USA również nie pozostałby bierny ze względu na bezpośredni charakter cła
na rodzime korporacje. Wprowadzeniu podatku tym bardziej przeciwne są
państwa, w których zarejestrowane są europejskie filie gigantów technologicznych. Brak jednomyślnej decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej
coraz bardziej oddala perspektywę wprowadzenia unijnego podatku cyfrowego. Warto zaznaczyć, że nowa danina może mieć negatywny wpływ na
pobudzanie i rozwój innowacyjności, a także zniechęcać do inwestowania
w kraju. Warto zwrócić również uwagę na to, kto ostatecznie będzie ponosić koszty zwiększonego opodatkowania. Można przytoczyć przykład z rynku francuskiego, na którym podatek cyfrowy funkcjonuje od początku 2021
roku, a objęte nim zostały przedsiębiorstwa, których łączny globalny dochód
przekracza 750 mln euro. Przedsiębiorstwem, które dodatkowo opodatkowano kwotą 3% od dochodów zostało Google. Jednak w niedługim czasie spółka
znalazła sposób na „przerzucenie” kosztu podatku. 1 maja 2021 roku Google
poinformował o ustawowym koszcie operacyjnym w postaci podniesienia
wartości faktury lub wyciągu o 2%. Taka strategia została wdrożona tylko na
rynku francuskim i hiszpańskim – czyli tam, gdzie ten podatek został wprowadzony. Szacuje się, że koszty nowego opodatkowania w największym
stopniu dotkną konsumentów i kontrahentów takich firm.
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Tab.3. Szacowany rozkład obciążenia podatkiem cyfrowym we Francji.

Źródło: https://zpp.net.pl/wp-content/upl

A zatem w jakie obszary chcą inwestować giganci technologiczni i na co
zamierzają przeznaczać swoje fundusze?
Po kryzysie finansowym w 2008 roku Dolina Krzemowa stała się synonimem biznesów o ambicjach wyższych niż zwyczajna zyskowność. Firmy
chciały zmienić świat, znajdując różnorodne rozwiązania na globalne problemy. Najważniejszym i najbardziej pożądanym dla nich kapitałem stała się
wiedza, której źródłem jest każdy człowiek.
Obecnie algorytmy pozwalają gromadzić maksymalną ilość wartościowych informacji na temat każdego człowieka na świecie. W jaki sposób firmy
technologiczne z tego korzystają? Algorytmy dostarczają wiedzę, dzięki której można personalizować kampanie marketingowe, tak aby bardziej oddziaływały na ludzką psychikę i wybory.
Dzięki historii „kliknięć” algorytmy „wiedzą”, czego oczekujemy i „dają”
to, co jest pożądane. Dlaczego więc ludzie nadal przekazują informacje ze
swojego prywatnego życia? Ponieważ dzięki technologicznym gigantom życie stało się prostsze i przyjemniejsze. Zwykła rozmowa, zakupy czy praca
zyskały inny wymiar.
Dzięki badaniom, wykupieniem start-upów medycznych i biotechnologicznych, Apple może pochwalić się wkładem w rozwój sektora medycznego. Przykładem jest narzędzie Apple Watch, a konkretnie elektrodiagram –
jedna z funkcji tego flagowego urządzenia. Tim Cook określił zegarek Apple
mianem „inteligentnego strażnika zdrowia”7. Dane zbierane przez urządzenie pozwalają na wykrycie objawów arytmii serca.

7 https://spidersweb.pl/2019/09/apple-watch-medycyna-telemedycyna-ekg.html
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Co więcej firma Apple nawiązała współpracę ze szpitalami w Stanach
Zjednoczonych. Efekty współpracy mają zapewnić pacjentom wgląd w informacje z zakresu szczepień, wyników laboratoryjnych, leków i witamin –
odbywa się to w aplikacji Health na urządzeniach z oprogramowaniem iOS.
Drogą Apple podążyli również jego konkurenci. Apple, Google i Microsoft mają opracować uniwersalny standard dla danych medycznych zbieranych przez urządzenia tych producentów.
Czasy pandemii COVID-19 zmusiły przedsiębiorstwa medyczne do szybkiej reakcji i znalezienia urządzeń specjalistycznych do walki z wirusem. Nie
zostały jednak w tym dążeniu same. Można stwierdzić, że technologiczni giganci znaleźli się w idealnym momencie do wykazania się swoim wkładem
w dobro społeczeństwa.
Amerykańskie przedsiębiorstwo nie pozostało bezczynne w dobie pandemii. Efektem pracy firmy Microsoft stał się chatbot, który przeprowadzał
wstępny wywiad medyczny z pacjentem i oceniał, czy chory ma symptomy
COVID-19 wystarczające do zweryfikowania przez lekarza.
Przedstawione argumenty nie pozwalają jednoznacznie odpowiedzieć na
pytanie, czy cyfrowi giganci swoje środki wykorzystają dla dobra i rozwoju ludzkości, czy skupiają się przede wszystkim na pomnażaniu zysków bez
względu na koszty społeczne? Bez zastanowienia można wymienić manipulujące naszymi danymi działania gigantów cyfrowych. Jednak ich wpływ na
nową gospodarkę po kryzysie w 2008 roku, opartą na rozwoju technologii
oraz innowacji, stał się nieocenionym determinantem globalizacji i rozkwitu
cywilizacji. Wymienione wyżej przypadki wykazują niepodważalny wpływ
technologicznych gigantów między innymi na rozwój służby zdrowia. Fundusze państwowe nie byłyby w stanie tego pokryć. Można założyć, że bez
inwestycji technologicznych gigantów w innowacyjne start-upy, nie posiadalibyśmy aż tak rozwiniętego sektora medycyny, tym bardziej w dobie pandemii. Dlatego słuszne wydaje się stwierdzenie, iż cena danych dostępnych
w naszych serwisach i spersonalizowane reklamy upragnionych samochodów są niewielką ceną za skuteczniejszą ochronę zdrowia, posługującą się
innowacjami technologicznych gigantów z Doliny Krzemowej.
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Wiktoria Błaszczykowska – studentka pierwszego roku studiów magisterskich na kierunkach ekonomia, a także zarządzanie zmianą społeczną
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwentka ekonomii międzynarodowej UJ. Pracę licencjacką poświęciła analizie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jakie podejmowane są przez banki
komercyjne, ze szczególnym uwzględnieniem ING Banku Śląskiego.
Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w ramach Stażu z Lwem,
który organizowany był przez wymienioną wcześniej instytucję. Członkini Ekonomicznego Koła Naukowego na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a także Koordynatorka do spraw Partnership Development w międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC. Obecnie w ramach jednego
z kierunków studiów pracuje nad stworzeniem projektu społecznego
nagłaśniającego problem funkcjonowania pseudohodowli psów w Polsce. Prywatnie miłośniczka wszystkiego co związane z kulturą iberyjską,
właścicielka dwóch psów oraz fanka uprawy roślin.
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GAFA, czyli o dwóch stronach medalu

Streszczenie
Celem niniejszego eseju jest odpowiedź na pytanie, jaką postawą cechują się spółki zaliczane do największych przedsiębiorstw cyfrowych XXI wieku w stosunku do otoczenia,
w jakim przyszło im funkcjonować. Dokonano charakterystyki podmiotów wchodzących
w skład GAFA (Google, Amazon, Facebook oraz Apple), a także przeanalizowano działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz tax avoidance, jakie
były przez nie realizowane. W części końcowej eseju zaproponowano możliwe rozwiązania problemu podwójnej moralności prezentowanych podmiotów.

Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich lat, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że życie w XXI wieku jest „wyjątkowe” – w każdym tego
słowa znaczeniu. Jednym z aspektów potwierdzających prawdziwość tego
stwierdzenia jest fakt ciągłego umacniania swojej pozycji przez tak zwanych
cyfrowych gigantów, bez których funkcjonowania nie wyobraża sobie obecnie większość współczesnych ludzi. Mowa jest w szczególności o czwórce
hegemonów świata wirtualnego – Google, Amazon, Facebook oraz Apple,
w skrócie GAFA. Szacuje się, że częstokroć zasoby, którymi dysponują te firmy, przekraczają produkt krajowy brutto (PKB) państw, co stwarza pewnego rodzaju możliwości. Nie można jednak zapominać również o związanych
z tym zagrożeniach. W związku z tym należy zastanowić się, jak GAFA wykorzystuje swoją pozycję na świecie. Czy w myśl idei homo oeconomicus firmy
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te dążą jedynie do maksymalizacji swoich zysków, nie zważając przy tym na
inne aspekty? Czy może los reszty świata nie jest im obojętny i rozporządzają
swoim kapitałem w odpowiedzialny i zrównoważony sposób?
Odpowiedzialność – ale czy na pewno?
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility –
CSR) stanowi koncepcję rozwijaną dynamicznie od XVIII wieku. Zgodnie z jej
założeniami podmioty gospodarcze w prowadzonej przez siebie działalności
uwzględniają również ogromny wpływ wywierany przez siebie na otoczenie,
dążąc do niwelowania negatywnych skutków, jakie się z nią wiążą, a także wspierając mniejsze podmioty i jednostki w podejmowanych przez siebie
działaniach. Można powiedzieć, iż współcześnie aktywności tego typu nie
stanowią już wyrazu dobrej woli przedsiębiorstw. Utożsamiane są z pewnego rodzaju standardem, jakiego wymaga się od firm – zwłaszcza tych o dużej
skali prowadzonej działalności.
Nie zaskakuje zatem fakt, iż wszystkie podmioty wchodzące w skład
GAFA zgodnie informują o podejmowanych przez siebie działaniach w tym
obszarze. W swoim raporcie z 2021 roku Google między innymi podaje, że na
pierwszym miejscu we wszystkich aktywnościach zawsze stawiani są ludzie,
firma dąży do poprawy życia na Ziemi, a także prowadzi kontakty z dostawcami w sposób odpowiedzialny1. Podobnie Amazon, który z dumą stwierdza, że jest przodownikiem pod względem liczby stanowisk pracy w Stanach
Zjednoczonych, aktywnie odpowiada na problemy społeczności lokalnej,
takie jak bezdomność, czy brak dostępu do edukacji oraz podejmuje szereg
aktywności na rzecz przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu2. Analizując dane zawarte w Raporcie środowiskowym firmy Apple za 2020 rok,
można dowiedzieć się, że firma w ramach specjalnego funduszu zamierza
zainwestować około 200 milionów dolarów na rzecz ochrony klimatu, a także
dąży do tego, aby do 2030 roku być w pełni neutralną pod względem emisji CO2 do atmosfery3. Ostatnim z podmiotów wchodzących w skład GAFA,
jaki poddany został niniejszej analizie, jest Facebook. Zgodnie z informacjami
1 Google, Supplier Responsibility Report, 2021, s. 8.
2 Amazon, Amazon’s Impact: https://www.aboutamazon.com/impact (dostęp: 19.03.2022 r.).
3 Apple, Environmental Progress Report, 2020, s. 3–5.
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zawartymi w raporcie za 2020 rok 100% operacji podejmowanych przez spółkę jest realizowana przy użyciu odnawialnych źródeł energii – niemalże cała
woda skonsumowana przez firmę w ramach prowadzonej działalności została w późniejszym czasie odzyskana4. Zaprezentowane informacje wydają się
wskazywać na duży poziom zaangażowania GAFA w przedsięwzięcia z zakresu CSR, które z pozoru nie wpisują się w zakres statutowych działań tych
firm. Należy jednak zastanowić się, czy mimo faktu ich realizacji nie stanowią
one wciąż zbyt małego nakładu pracy w stosunku do posiadanych możliwości? Wskazywane w raportach działania podejmowane na rzecz klimatu nie
powinny bowiem być czymś niezwykłym, mając w perspektywie coraz wyraźniej zarysowującą się katastrofę klimatyczną. Co więcej – można również
podejrzewać, iż motywacja dla podejmowania działań tego typu nie wynika
jedynie ze względów etycznych, a stanowi celowe działanie o wymiarze marketingowym.
Raj dla portfela…
Nie należy zapominać, że każda moneta ma dwie strony. W opozycji do
działań przedstawionych powyżej należy poruszyć kwestię unikania opodatkowania (tax avoidance) przez największe spółki funkcjonujące w branży
cyfrowej. Działanie to można zdefiniować jako aktywność polegającą na takim konfigurowaniu wymogów podatkowych przez firmy, aby maksymalnie obniżyć wysokość obciążeń, jakie przyjdzie im zapłacić w przyszłości.
Praktyki tego typu często balansują na granicy prawa i niewątpliwie godzą
w normy etycznego postępowania. W odniesieniu do spółek stanowiących
główny temat niniejszej pracy bez wątpienia można stwierdzić, że doskonale
znają one omawianą procedurę. Dowodzi tego między innymi fakt, iż w 2013
roku na Apple została nałożona kara w wysokości 13 miliardów euro z powodu unikania opodatkowania i nieodprowadzania należnych kwot na rzecz
rządu Irlandii5. W przypadku Google szacuje się, że w wyniku przeniesienia
na Bermudy przychodów w wysokości około 128 miliardów euro w okresie
4 Facebook, 2020 Sustainability Report, 2020, s. 5.
5 Business Insider, Gigantyczna kara dla Apple za unikanie płacenia podatków: https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/komisja-europejska-ukarala-apple-kara-13-mld-euro/dbggeft (dostęp:
19.03.2022 r.).
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od 2012 do 2019 roku, firma skutecznie uniknęła płacenia podatków od tych
środków6. Niniejszy mechanizm jest dobrze znany, gdyż polega na wykorzystywaniu przez spółkę matkę, generującą wysokie przychody, spółek
córek ulokowanych w krajach o liberalnym systemie podatkowym (tzw.
rajach podatkowych). Można powiedzieć, iż dla GAFA korzystanie z rajów
podatkowych stanowi swego rodzaju normę, bowiem każda ze spółek może
pochwalić się swoimi odnogami w co najmniej kilku miejscach tego typu.
Prawdopodobnie większości z nas nasuwa się wniosek, że działania prezentowanych podmiotów wzajemnie się wykluczają. Jaki sens ma bowiem dobrowolne przekazywanie środków na rzecz wsparcia społeczności lokalnych
przy jednoczesnym unikaniu podatków, które płacić muszą przecież wszyscy – nawet najmniej uprzywilejowani. Może to być sygnałem alarmowym,
potwierdzającym wcześniejsze przypuszczenia o braku szczerych intencji dla
działań z zakresu CSR.
Należy zatem zastanowić się, jak można rozwiązać problem podwójnej moralności omawianych gigantów cyfrowych. Pierwszym pomysłem jest wprowadzenie podatku cyfrowego, nad którego powstaniem od dłuższego czasu
pracuje między innymi Unia Europejska7. Pozwoliłby on na sprawiedliwe obciążenie tych podmiotów – szacuje się, że skala unikania opodatkowania przez
GAFA w ujęciu globalnym wynosi między 240 a 500 miliardów dolarów rocznie8. Kolejne rozwiązanie to wystandaryzowanie działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jaka podejmowana jest przez największych
światowych graczy. Szczycenie się przez Amazon statusem największego
pracodawcy w Stanach Zjednoczonych wydaje się nieco abstrakcyjne, biorąc
pod uwagę warunki pracy zapewniane przez tę firmę swoim pracownikom.
Bez trudu wyszukać można informacji na temat wyzysku osób zatrudnianych
w Amazonie, niskich wynagrodzeniach, a także traktowaniu pracowników
w sposób przedmiotowy i naruszaniu ich praw. Wydaje się zatem rozsądne,
aby weryfikować dane udostępniane przez firmy w tym zakresie. Oczywiste
6 Business Insider, Google przeniósł ponad 100 mld euro na Bermudy. Firma w ten sposób miała unikać
opodatkowania:
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/google-przeniosl-128-mld-euro-na-bermudy-by-uniknac-podatkow-w-europie/4k892rt (dostęp: 19.03.2022 r.).
7 Rada Europejska, Opodatkowanie działalności cyfrowej: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/digital-taxation/ (dostęp: 20.03.2022 r.).
8 Semeniuk, M., GAFAM, a polityka państw: https://idegroup.pl/2021/03/17/gafam-a-polityka-panstw/ (dostęp: 20.03.2022 r.).
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jest bowiem, że będą się w raportach przedstawiać w samych superlatywach
i pomijać niewygodne kwestie. Pomocne byłoby stworzenie precyzyjnych
standardów, czy też podmiotu kontrolującego działania z zakresu CSR. Dzięki
temu informowanie o aktywnościach tego typu byłoby uwarunkowane wcześniejszym spełnieniem konkretnych wymogów przez te firmy.
Podsumowując niniejsze rozważania z przykrością należy stwierdzić, że
fakt bycia w czołówce przedsiębiorstw światowych wydaje się zobowiązywać do określonego typu zachowań. Podejmowanie przez GAFA działań
z zakresu CSR nie ma większego znaczenia, jeśli uwzględnimy skalę szkód,
jakie wyrządzają społeczeństwu prowadząc „kreatywną” politykę podatkową. Dowodzi to prawdziwości przykrego, choć spodziewanego stwierdzenia, że żyjąc w dobie kapitalizmu w ostatecznym rozrachunku najważniejsza
okazuje się maksymalizacja osiąganego zysku. Istnieje zatem ogromna potrzeba podejmowania opisanych wcześniej działań, tak by firmy, stanowiące
niewątpliwe błogosławieństwo naszych czasów, nie doprowadziły również
do naszej zguby, stanowiąc tym samym przykrą analogię do prezentowanych
w Apokalipsie św. Jana czterech jeźdźców Apokalipsy9.

9 Galloway, S., Wielka czwórka: ukryte DNA Amazon, Apple, Facebook i Google, 2018, s. 10–11.
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Kamila Kubik – w 2019 rozpoczyna studia na Uniwersytecie Gdańskim,
kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność Finanse
międzynarodowe i bankowość. Równolegle, rok później, podjęła naukę
na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania. Jej praca
dyplomowa obejmuje fundusze inwestycyjne z ukierunkowaniem na
fundusze hedgingowe. Aktywnie uczestniczy w życiu miasta rodzinnego
biorąc udział w wolontariacie na rzecz młodych ludzi. Świetnie odnajduje
się podczas pracy w zespole, nie boi się wyrażać własnej opinii. Do jej
mocnych cech zdecydowanie można zaliczyć umiejętność radzenia sobie
w stresowych sytuacjach oraz zdolność analitycznego myślenia. Z łatwością potrafi wyciągnąć wnioski na podstawie otrzymanych informacji. Była
uczestniczka wymiany uczniowskiej programu eTwinning. Jej obecne zainteresowania głównie dotyczą bankowości elektronicznej oraz funduszy
inwestycyjnych.
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Kamila Kubik

Możliwości niesienia pomocy
przez światowe przedsiębiorstwa

Streszczenie
Świadome przedsiębiorstwa aktywnie pomagają potrzebującym. Mimo rozwoju technologicznego wciąż istnieje grupa osób, które nie zdają sobie sprawy z pomocy cyfrowych gigantów niesionej społeczeństwu.

XXI wiek okazał się dla ludzkości okresem zmian i transformacji nie tylko
pod względem politycznym czy społecznym. W dużej mierze rozwinęła się
też branża informatyczna. Zaczęto konstruować urządzenia przy wykorzystaniu wysokiej klasy know-how, których zadaniem było poprawianie jakości życia ludzi. Sprzęty medyczne, które stopniowo pojawiały się na rynku,
pozwalały na przeprowadzanie skomplikowanych operacji, które byłyby
niemożliwe bez zastosowania sztucznej inteligencji. Coraz więcej osób korzysta z udogodnień elektronicznych w codziennym życiu – z tak zwanych
urządzeń smart. Automatyczne odkurzacze, głośniki sterowane przez wi-fi
i inteligentne oświetlenie – to zaledwie mała część oferowanych rozwiązań
ułatwiających prace domowe. W dobie cyfryzacji duże sukcesy osiągnęły
przedsiębiorstwa działające w sferze wirtualnej. Szybki przepływ informacji,
łatwość dostępu oraz silnie ugruntowana pozycja pozwoliły na zdominowanie konkurencji. Cyfrowi giganci zaczęli rosnąć w siłę, co przełożyło się na ich
przychody, które są porównywalne ze środkami państw.
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Pomoc osobom, które naprawdę jej potrzebują, jest nieoceniona. W czasach,
w których ludzie skupiają się na dobrach materialnych, cierpienie i potrzeby
drugiego człowieka bywają często pomijane lub niezauważane. Brakuje osób,
które są w stanie wyciągnąć pomocną dłoń. Kiedyś zwykła internetowa księgarnia, a dziś jedno z najdroższych przedsiębiorstw na świecie, czyli Amazon
– historia tego giganta pokazuje, że wszystko jest możliwe, jeśli robi się to
w odpowiedni sposób. Zespół firmy Amazon niejednokrotnie pokazał, że nie
jest obojętny na potrzeby innych. W mediach społecznościowych można zaobserwować jego czynny udział w akcjach charytatywnych. W październiku
2021 roku przedsiębiorstwo przekazało ponad pół miliona złotych na leczenie onkologiczne najmłodszych pacjentów. Ze wsparcia skorzystały fundacje,
które zapewniają sprzęt specjalistyczny na szpitalnych oddziałach. Amazon
jest dumny, że może być wsparciem dla kobiet w osiąganiu niezależności ekonomicznej i zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa w środowisku pracy. Tym
samym przekazano milion dolarów na Fundusz Odporności w Globalnych
Łańcuchach Wartości, którego misją jest zrzeszanie korporacji inwestycyjnych ze szczególnym ukierunkowaniem na wsparcie kobiet w radzeniu sobie
z najtrudniejszymi dylematami z globalnymi łańcuchami wartości. Organizacja pracowników pokazuje, że nie ma między nimi żadnych barier. W sytuacjach kryzysowych potrafią zjednoczyć swoje siły i pomóc innym. Dobrym
tego przykładem była organizacja pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy. Ludziom, którzy utracili dorobek całego życia zorganizowano w Słowacji
miejsce, do którego będzie transportowane zaopatrzenie.
Amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne Apple od lat podbija rynek komputerów oraz smartfonów. Co roku prezentuje nowy telefon osobisty wyposażony w najnowsze technologie. Oprócz działalności biznesowej,
którą prowadzi, można zaobserwować wiele inicjatyw społecznych. Apple
chętnie angażuje się w programy mające na celu usprawnienie życia na naszej
planecie. Firma wraz ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF)
przygotowała specjalny program, z którego dochody były przeznaczone na
działalność WWF. Środki były zbierane dzięki zakupom w aplikacjach, które
również brały udział w tym przedsięwzięciu. Apple wspiera także edukację
dla osób rasy czarnej i mieszanej. Przedsiębiorstwo zadeklarowało przekazanie stu milionów dolarów na rzeczy pomocy społecznej. W akcji wzięły
udział także Amazon oraz Facebook, których datki oscylowały w granicach
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dziesięciu milionów dolarów. Celem akcji było nawiązanie relacji biznesowych z firmami będącymi w rękach afroamerykańskich i czarnoskórych właścicieli. Jest to dowód na to, że Apple chce przeciwdziałać rasizmowi w sferze
biznesowej. W czasie kryzysu, który ma miejsce w Ukrainie, amerykańskie
przedsiębiorstwo utworzyło możliwość wpłacenia datku na rzecz osób szczególnie dotkniętych tą sytuacją. Proces pomocy jest bardzo łatwy i intuicyjny
– wystarczy wejść w aplikację App Store i kliknąć sekcję „Podaruj teraz”.
Uber jest aplikacją mobilną, którą może pobrać każdy użytkownik telefonu komórkowego. Aplikacja pomaga w komunikacji miejskiej, łącząc ze
sobą podróżnych oraz kierowców. Uber w działaniu jest wyjątkowo łatwy,
a pobranie aplikacji jest bezpłatne. Dzięki pomysłom i rozwiązaniom, jakie
oferuje nam przedsiębiorstwo, coraz chętniej korzystamy z jednorazowych
przejazdów i rezygnujemy z własnych samochodów osobowych. Dzięki
usłudze UberPOOL możemy wspólnie chronić środowisko i przeciwdziałać
nadmiernemu wydzielaniu się dwutlenku węgla do atmosfery – Uber łączy
bowiem klientów, którzy potrzebują transportu w tym samym kierunku.
Pozwala to redukować liczbę aut przemieszczających po dużych miastach.
Aplikacja włącza się także w akcje charytatywne. Kolejny już rok wspiera
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). W trakcie zbiórki
na WOŚP wprowadzono opcję przejazdu, z której dochód był przeznaczony
na fundację. Co więcej, w czasie świąt umożliwiono bezpłatne przejazdy wolontariuszom, którzy dostarczali kolacje wigilijne osobom starszym i samotnym. Po wybuchu wojny w Ukrainie Uber nie pozostał obojętny na ludzką
krzywdę. Zadeklarował przekazanie dwóch milionów złotych na wsparcie
ukraińskiej społeczności.
Cyfrowi giganci, mimo posiadanego majątku, nie skupiają się jedynie na
pomnażaniu własnych zysków. Jednym z czynników decydujących o pomocy społecznej może być świadomość, że bywają sytuacje, w których państwa
nie są w stanie zapewnić całkowitej lub chociaż częściowej pomocy swoim
obywatelom. Wszystkie omówione wyżej przedsiębiorstwa łączy to samo –
ludzie. Amazon, Apple oraz Uber jako światowi giganci nie byli obojętni na
sytuację, która działa się za polską granicą. Przekazywanie datków i organizacja zbiórek charytatywnych pokazuje, że pracownicy są zorientowani na to,
co dzieje się na świecie. Kadra zarządzająca wychodzi naprzeciw problemom
społecznym i szuka rozwiązań. Drugim czynnikiem, który może decydować
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o pomocy, jest radość osób. Majątek staje się niczym, jeśli nie potrafimy cieszyć się nim z innymi. Mimo wprowadzanych nowości w przedsiębiorstwie
warto mieć na uwadze względy społeczne i powinno się obserwować sytuację lokalną.
Ja, jako młoda osoba, chciałabym zmienić wiele rzeczy na świecie. W kraju, w którym mieszkam, z pewnością należałoby podnieść świadomość wśród
starszych osób na temat cyfryzacji i nowości technologicznych. Pokolenie naszych babć i dziadków zazwyczaj nie wie nic o tym, co się dzieje w internecie. Większość z nich nie ma świadomości, że istnieją przedsiębiorstwa, które
działają na rzecz otaczającego nas środowiska. W telewizji nie są podawane
informacje o tym, że cyfrowi giganci dokładają swoją cegiełkę do polepszenia życia ludzi. Co za tym idzie – osoby te mogą nie zdawać sobie sprawy,
jak dużo wsparcia uzyskuje społeczność ze strony wielkich przedsiębiorstw.
Kolejną kwestią wymagającą większej reakcji ze strony obywateli jest ochrona środowiska i ekosystemu. Wszelkiego rodzaju kataklizmy przyrodnicze,
takie jak trzęsienia ziemi, huragany, susze oraz pożary lasów są wynikiem
działań ludzi, którzy nie mają świadomości, jak bardzo ich działalność wpływa na przyszłość naszej planety.
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Agata Jaworska – studentka V roku Prawa na Uniwersytecie Gdańskim,
na specjalizacji Gospodarczo – Finansowej. Do jej zainteresowań naukowych należy prawo finansowe i prawo handlowe. Kilkukrotna stypendystka stypendium Rektora UG dla najlepszych studentów. Swoją przyszłość
wiąże z pracą w obszarach bankowości i finansów międzynarodowych.
Prywatnie pasjonuje się podróżami.
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Agata Jaworska

Możliwości są nieograniczone

Streszczenie
Niniejszy esej wskazuje na stopień, w jakim cyfrowi giganci oddziałują na społeczeństwo. Autorka pracy stara się odpowiedzieć na pytanie: czy możemy wpływać na to,
jak cyfrowi giganci będą wykorzystywali swoje zasięgi i dochody w przyszłości?

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat mieliśmy okazję zaobserwować
niezwykły rozwój technologiczny. Z pewnością nie wyobrażamy już sobie
życia bez ciągłego i powszechnego dostępu do internetu, bez smartfonów,
laptopów czy tabletów. Najróżniejsze i najnowocześniejsze urządzenia mobilne znajdują się obecnie w kieszeni czy torbie niemalże każdego z nas. Jeszcze kilkanaście lat temu rzeczywistość wyglądała inaczej. Nie tylko starsze
pokolenie, ale nawet współcześni dwudziestokilkulatkowie pamiętają chociażby telefony z klapką czy komórki bez wbudowanych aparatów fotograficznych. Obecnie możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmów smartfonem
czy dostęp do internetu w telefonie komórkowym stało się już oczywistym
i niekwestionowanym standardem.
Niewątpliwie funkcjonowanie bez smartfonów czy laptopów wydaje się
w dzisiejszych czasach niemożliwe, a z pewnością znacznie utrudnia wykonywanie nawet najprostszych czynności oraz kontaktowanie się z innymi
ludźmi. Mogliśmy się o tym przekonać dwa lata temu, kiedy wraz z wybuchem pandemii COVID-19 niemalże cały świat zaczął funkcjonować niejako
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w sposób zdalny. Nie tylko praca, nauka na uczelniach, ale nawet zajęcia
w szkołach czy przedszkolach odbywały się przez wiele miesięcy wyłącznie
z wykorzystywaniem programów, takich jak Zoom czy Microsoft Teams,
umożliwiających komunikowanie się na odległość. Ponadto z powodu kwarantanny kontakt z bliskimi oraz znajomymi ograniczył się do różnego rodzaju portali społecznościowych. Taka sytuacja jeszcze kilkadziesiąt lat temu
wydawałaby się abstrakcyjna.
Oczywiście wykorzystywanie w dzisiejszych czasach internetu i urządzeń mobilnych nie ogranicza się jedynie do pracy czy nauki. Zdecydowana
większość ludzi używa ich przede wszystkim w celach rozrywkowych. Kiedy
tylko znajdziemy wolną chwilę, piszemy wiadomości do przyjaciół, robimy
zakupy internetowe, przeglądamy posty, zdjęcia i filmiki umieszczane przez
znajomych i nieznajomych w sieci – chcemy zawsze być na bieżąco z otaczającym nas światem. Zapewne większość z nas czy z naszych kolegów jest
aktywna właśnie na takich portalach społecznościowych. Rozwój tych serwisów w ciągu ostatnich kilkunastu lat był wprost niewyobrażalny. Przykładem może być założony w 2004 roku Facebook, który miesięcznie ma ponad
2 miliardy aktywnych użytkowników1. Również z YouTube’a korzysta miesięcznie ponad 2 miliardy użytkowników, a z Instagrama – ponad miliard2.
Liczby te są imponujące.
Do cyfrowych gigantów zaliczają się przede wszystkim Facebook, Instagram, Twitter, Amazon czy Google. Liczba regularnie aktywnych użytkowników na każdym z tych portali przekracza, często nawet wielokrotnie, liczbę
obywateli różnych państw. Dochody są zdecydowanie porównywalne lub
nawet większe od budżetów krajowych. W takiej sytuacji nieuniknione jest
pytanie: co można zrobić z tak ogromną ilością odbiorców i pieniędzy? Nie
ulega wątpliwości, że tego rodzaju portale powstały przede wszystkim w celach zarobkowych. To bowiem główny cel podejmowania jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Można się jednak zastanowić, czy w sytuacji, w której
prowadzona działalność rozwinęła się na tak ogromną skalę, celom zarobkowym nie powinny zacząć towarzyszyć jakieś dodatkowe idee, mogące
1 Facebook launches, History, https://www.history.com/this-day-in-history/facebook-launches-mark-zuckerberg (dostęp: 12.03.2022 r.).
2 Użytkownicy social media w Polsce i na świecie, WHY SO SOCIAL, https://www.whysosocial.pl/
uzytkownicy-social-media-w-polsce-i-na-swiecie/ (dostęp: 12.03.2022 r.).

144

AEFC2022.indb 144

Agata Jaworska

2022-05-23 06:39:33

przysłużyć się dla dobra całej ludzkości i pozytywnie wpłynąć na społeczeństwo. Możliwości są nieograniczone.
Przy analizie tego, w jaki sposób cyfrowi giganci mogliby oddziaływać
na korzyść całej ludzkości, nie można zawężać się jedynie do idei udzielania pomocy stricte finansowej, polegającej na przeznaczaniu części dochodów
na wsparcie wybranych akcji charytatywnych. Takie działania oczywiście są
niezwykle istotne i powinny być podejmowane zarówno przez korporacje,
jak i osoby zajmujące w nich wysokie stanowiska i czerpiące z tej działalności ogromne przychody. Nawet niewielki ułamek dochodów, jakie w skali
miesięcznej czy rocznej osiągają cyfrowi giganci, to niezwykle duża suma
środków. Mogłaby ona wesprzeć wiele osób i przyczynić się dla dobra całego
społeczeństwa. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że przy liczbie użytkowników przekraczających kilka miliardów i dochodach osiągających kilkadziesiąt miliardów dolarów, zakres potencjalnych działań, które będą miały pozytywny wpływ na społeczeństwo, jest naprawdę ogromny. Znacznie wykracza
poza działania tylko tego rodzaju.
Moim zdaniem jednym z najbardziej istotnych aspektów, na jaki należałoby zwrócić uwagę jest to, w jaki sposób cyfrowi giganci mogą oddziaływać
i wpływać na opinię publiczną. W dzisiejszych czasach to właśnie internet
i różnego rodzaje portale społecznościowe są platformą umożliwiającą każdemu wykreowanie w sieci swojego wizerunku. Z tych rozwiązań w głównej
mierze korzystają celebryci i politycy. Wyświetlające się na portalach społecznościowych reklamy nie ograniczają się jedynie do towarów czy usług.
Promować można również swoje własne konto czy markę osobistą. Różnego
rodzaju autorytety działające w internecie inspirują swoich obserwatorów
do określonych zachowań czy postaw moralnych. Portale społecznościowe
są również wykorzystywane w licznych kampaniach wyborczych. To, co jest
umieszczane i promowane na tych portalach, ma znaczący wpływ na całe
społeczeństwo, a ostateczna decyzja o treściach pojawiających się na stronach
zależy właśnie od samych cyfrowych gigantów. To oni moderują zamieszczany tekst, mogą usuwać materiały szkodliwe, propagandowe czy szerzące nienawiść, mają możliwość informowania użytkowników o ważnych
wydarzeniach. Istotne znaczenie mają także treści sponsorowane i reklamy
zamieszczane w takich serwisach. Znaczna część dochodów cyfrowych gigantów płynie właśnie z tego typu źródeł. Wiele firm i osób prywatnych
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decyduje się na promowanie swoich produktów, usług czy wydarzeń wyłącznie na portalach społecznościowych z uwagi na szybki dostęp do licznego grona odbiorców. Być może w niedalekiej przyszłości cyfrowi giganci
będą musieli zweryfikować to, co i w jaki sposób powinno być promowane
na łamach ich serwisów, a z czego dla dobra ogółu powinno się zrezygnować,
nawet kosztem znacznego ograniczenia swoich dochodów.
Świat zmienia się w niesamowicie szybkim tempie. Trudno przewidzieć,
co może się wydarzyć na przestrzeni kolejnych lat. Jeszcze kilkadziesiąt czy
nawet kilkanaście lat temu nikt nie spodziewał się, że będziemy korzystać
z najróżniejszych portali społecznościowych na tak masową skalę. Myślę
jednak, że my jako społeczeństwo i użytkownicy tych portali, możemy mieć
wpływ na to, w jaki sposób cyfrowi giganci wykorzystywać będą w przyszłości swoje zasięgi i dochody. Ich sukces finansowy wynika przede wszystkim z tego, że każdego dnia z ich usług korzystają miliardy użytkowników.
Wykorzystujemy je nie tylko dla rozrywki, ale także w zakładach pracy czy
szkołach. Jesteśmy niejako przymuszeni do dalszego ich stosowania i nie
bylibyśmy w stanie z dnia na dzień z nich zrezygnować. Myślę jednak, że
w określonych sytuacjach, a w szczególności w obliczu ważnych wydarzeń,
powinniśmy oczekiwać od tak dużych koncernów cyfrowych, aby nie zajmowały jedynie biernego stanowiska. Wykorzystując swoje możliwości powinny podejmować działania, które w pozytywny sposób wpłyną na ogół
społeczeństwa, tym samym służąc dobru całej ludzkości.
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Agnieszka Gryglicka – studentka ostatniego roku dwóch kierunków
studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie: finansów i rachunkowości, spec. menadżer finansowy oraz analityki gospodarczej. Ukończyła studia I stopnia
na tym samym Wydziale na kierunku ekonomia (spec. przedsiębiorstwo
w gospodarce rynkowej). W czasie studiów aktywnie działająca na rzecz
społeczności akademickiej, pełniąc rolę przewodniczącej Rady Wydziałowej Samorządu Studentów oraz pogłębiająca swoje naukowe horyzonty
działając aktywnie w Kole Naukowym Ekonomistów oraz Studenckim
Kole Naukowym Finansistów. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów
oraz projektów badawczych, skupiających się na finansach gospodarstw
domowych i firm rodzinnych. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i w sposób szczególny angażuje się w analizę finansowania oraz ocenę
strategii biznesowej podmiotów leczniczych.
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Agnieszka Gryglicka

OK Google, ile kosztuje
moja prywatność?

Streszczenie
W internecie można znaleźć wiele obrazów przedstawiających zapatrzonych w ekrany smartfonów ludzi, którzy w trakcie spaceru zmierzają w przepaść. To parafraza
aktualnej rzeczywistości. Metaforą przepaści jest koszt, jaki ponosimy na rzecz korzystania z dóbr oferowanych przez Big Techy – wielkie koncerny technologiczne, które
wykorzystują naszą prywatność.

XXI wiek bez wątpienia należy do wielkich korporacji technologicznych, które dyktują trendy współczesnego świata. Zdanie to nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Jej pojawienie się przyspieszyło oddziaływanie koncernów nie tylko na społeczeństwo, ale także na
większość procesów gospodarczych. Powołując się na raport „Digital 2021”,
liczba użytkowników social mediów stanowi ponad 50% łącznej światowej
populacji1. Istnieje niewiele firm, które mogą pochwalić się tak dużą liczbą
odbiorców, będących finalnie także klientami oferowanych usług. Zdajemy
sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od technologicznych gigantów dopiero w chwili, gdy trudnością okazuje się być praca bez podstawowych narzędzi i funkcjonalności, towarzyszących nam w życiu codziennym.
1 https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report (dostęp: 10.03.2022 r.).
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Siła Big Techów
O tym, jak silną pozycję zajmują współcześnie wielkie koncerny technologiczne nie świadczy jedynie ich obecność w życiu społeczeństw, ale przede wszystkim kreowane przez te podmioty wyniki finansowe. By zobrazować, o jakich
wielkościach mowa, warto odnieść się do powszechnych danych makroekonomicznych określających „siłę” krajowych gospodarek. Analizy Polskiego
Instytutu Ekonomicznego przeprowadzone w ostatnim czasie wskazały, że
część Big Techów swoją kapitalizacją zdominowała nawet państwa wysoko
rozwinięte2. Produkt krajowy brutto (PKB) Francji, odpowiadający wartości
2,63 bln USD w 2020 roku, ustąpił miejsca firmie Apple, która w 2021 roku
warta była 2,89 bln USD. Tuż za firmą z logo jabłka pojawia się Microsoft, Alphabet i Amazon, których kapitalizacja w wysokości odpowiednio 2,51, 1,95
i 1,74 bln USD przewyższa PKB krajów takich jak Korea Południowa, Kanada,
Brazylia czy Hiszpania. To, co również zostało przedstawione w raporcie PIE,
to fakt, iż PKB Polski (0,6 bln USD) jest niższe niż wartość Mety, która wyceniana jest na 0,93 bln USD. Należy przyznać, że za rekordowe wzrosty wycen
wielkich spółek technologicznych odpowiada w dużej mierze zmiana modelu
pracy i przyzwyczajeń związana z pojawieniem się pandemii COVID-19. Bez
wątpienia na przestrzeni kilku tygodni, którym towarzyszyło zjawisko powszechnej izolacji, to media społecznościowe i narzędzia informatyczne stały
się nieodłącznym elementem podejmowania nowych aktywności i zdobywania najważniejszych informacji. Okazuje się, że moment ten został dobrze wykorzystany przez cyfrowych gigantów, a trendy wypracowane w 2020 roku
zostały zaadaptowane i są wykorzystywane w postpandemicznej rzeczywistości. Można zauważyć, że nieświadomie staliśmy się niewolnikami technologii, a giganci będący ich producentami całkowicie przejęli kontrolę nad
formami komunikacji społeczeństwa. Z oferowanych narzędzi korzystamy
podczas wielu czynności, zarówno w domu, jak i w pracy. Machine learning
działa i proponuje nam więcej, niż oczekujemy. To rzecz jasna satysfakcjonuje każdego użytkownika, jednak w znaczący sposób ogranicza nasze zasoby
czasowe w zamian za dostęp do rozrywki, informacji i kontaktu online z rówieśnikami.
2 Apple wart więcej niż PKB Francji. Co dalej?, Tygodnik Gospodarczy PIE 2021, nr 52, s. 9–10.
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„Czas to pieniądz”. A prywatność?
Od pokoleń społeczeństwu towarzyszy maksyma wypowiedziana przez Benjamina Franklina w XVIII wieku, wiążąca pojęcie pieniądza i czasu w jedność.
Nie zawsze można się zgodzić z tym stwierdzeniem na gruncie teoretycznym, ponieważ trudno przyjąć oba pojęcia za tożsame, zwłaszcza, że z reguły
to ekwiwalent pieniężny jest oczekiwany jako forma zapłaty za wykonane
usługi. Niemniej jednak w kontekście gigantów cyfrowych to właśnie czas
jest dla nich decydującym czynnikiem, świadczącym o uwadze klientów
poświęconej oferowanym usługom. Jak koreluje on z zyskami Big Techów?
Okazuje się, że znacznie, wskazując jako nadrzędne źródło zysków koncernów technologicznych przede wszystkim reklamy, które wyświetlając się ze
zwiększoną częstotliwością, generują dla podmiotów większe zyski. Analitycy z portalu Statisca oszacowali, że w 2021 roku w ciągu sekundy Meta zarabiała ponad 1000 USD, natomiast w tym samym czasie Amazon generował
zysk niemal trzykrotnie wyższy3. Trzeba przyznać, że korzystając z różnego rodzaju mediów społecznościowych nie tracimy jedynie czasu. Tracimy
przede wszystkim prywatność. Żyjemy w czasach, kiedy część osób śmiało
dzieli się w sieci swoimi wydarzeniami z życia. Istnieje jednak także grupa
osób z pozoru chroniąca swoją prywatność. Dlaczego ta ochrona jest pozorna? Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nadmiar informacji ogranicza nasz
dostęp do tego, co najważniejsze – informacji o nas samych, trafiających do
sieci w każdym momencie. Model biznesowy cyfrowych gigantów działa na
podstawie udostępniania swoich usług i produktów nieodpłatnie, jednak nie
jest to bezinteresowna forma dzielenia się. Ekwiwalentem zapłaty są przede wszystkim dane osobowe, dostęp do lokalizacji użytkownika czy historia
wyszukiwania. Można śmiało stwierdzić, że internet wie o nas więcej, niż
my sami. To, co najbardziej istotne w tej kwestii – sami się na to godzimy,
akceptując warunki świadczenia usług oraz długie regulaminy. Scrollujemy
je szybko, by po ich zaakceptowaniu cieszyć się dostępem do wyczekiwanej
usługi. O modelu biznesowym cyfrowych gigantów krytycznie wypowiada
się profesor Scott Galloway. Twierdzi on, że działalność spółek i rekordowe
zyski pochodzą z działalności opartej zarówno na kradzieży, jak i kłamstwie,
3 www.statisca.com (dostęp: 10.03.2022 r.).

OK Go o gle, i le ko sztu j e m o j a pryw a t n o ś ć ?


AEFC2022.indb 151

151

2022-05-23 06:39:33

z którego nikt nie zdaje sobie sprawy4. Co ważne, Big Techy świetnie radzą
sobie ze skalowaniem działalności poprzez dywersyfikację koszyka swoich
produktów i usług. Często tworzą integralne, powiązane ze sobą aplikacje,
uniemożliwiając zarazem konkurentom wejście na dość zdominowany już
rynek.
Prywatność to też pieniądz
Bez wątpienia pokolenie digital natives, traktujące internet jak chleb powszedni, nie wyobraża sobie życia bez dostępu do najnowszych informacji, rozrywki czy narzędzi pracy udostępnianych za pośrednictwem nowoczesnych
technologii. Jako dowód tej tezy można wskazać paraliż mediów społecznościowych zarządzanych przez Metę, który miał miejsce w październiku 2021
roku. Incydent ten pokazał, jak istotną rolę odgrywają spółki technologiczne
w życiu wielu użytkowników. Błyskawicznie zaczęli oni korzystać z nieobjętego wówczas usterką Twittera – aplikacji niekontrolowanej przez Marka Zuckerberga. Społeczeństwo odczuwa swojego rodzaju bezpieczeństwo, gdy ma
swobodny dostęp do wszelkich narzędzi i funkcjonalności. Płynne działanie
aplikacji pozwala zachować całkowitą niezależność, która jest nadrzędnym
oczekiwaniem każdego internauty. Tam, gdzie widzimy „niezależność”, nie
widzimy już inwigilacji. W środowisku opartym na technologii chmurowej
nie dziwi już ona chyba nikogo. W końcu większość użytkowników zdaje sobie sprawę z tego, że algorytmy śledzą każdy nasz ruch. Za adekwatne podsumowanie tej sytuacji można przyjąć parafrazę powiedzenia: „Czego oczy nie
widzą, tego internaucie nie żal”. Jeżeli jednak założyć, że nasze dane osobowe
można wyrazić w wartości pieniężnej, a tego dokonali analitycy PIE, to wizja
zachowania prywatności w sieci staje się kluczowa dla dobra jej użytkowników. W 2020 roku przychody Facebooka pochodzące z operowania danymi
polskich użytkowników odpowiadały wartości 2,196 mld zł, podczas gdy ten
sam zysk Google, spółki będącej filią Alphabet, kształtował się na poziomie
4,025 mld zł5. W przeliczeniu na jednostkę dane osobowe Polaka dla Facebooka generują 8,52 zł miesięcznego przychodu, zaś dla Google – 10,16 zł. Podstawowa matematyka pozwala zauważyć, że rocznie zasilamy konto wielkich
4 S. Galloway, The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google, 2017, s. 87.
5 J. Grzeszak, K. Łukasik, I. Święcicki, Ile warte są nasze dane?, Polski Instytut Ekonomiczny 2021, s. 19.
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wymienionych spółek technologicznych kwotą powyżej 100 zł. Biorąc pod
uwagę jednostkę, stawka nie robi spektakularnego wrażenia. Należy jednak
pamiętać, że z mediów tych korzystają miliony osób.
Ochrona za wszelką cenę?
Warto zadać sobie pytanie: czy jestem w stanie zachować swoją prywatność
w obecnie zdigitalizowanym świecie? Bazując na własnym doświadczeniu
można odpowiedzieć zero-jedynkowo. Tak – pod warunkiem „nieistnienia”
w sieci, oraz nie – kiedy stajemy się jego częścią. Czy warto zatem wypowiadać
wojnę Big Techom w imię ochrony prywatności? Niekoniecznie, zwłaszcza że
sami akceptujemy warunki, jakie są nam stawiane. Potrzeba kooperacji, kontaktu oraz poczucie przynależności do określonej społeczności dla pokolenia
cyfrowych tubylców jest silniejsza i cenniejsza niż stuzłotowy banknot w skali
roku. Niemniej jednak wielkie koncerny technologiczne powinny zachować
status quo i w zakresie stosowanej polityki działalności powinny odchodzić od
dokonywania radykalnych zmian i nastawienia na większy zysk. Może się jednak wydawać, że ludzie są na tyle związani z usługami firm technologicznych,
że będą w stanie zaakceptować każdy ich ruch. W takich momentach należy
zdawać sobie sprawę z tego, że rynek jest chłonny jak gąbka, a porażka jednego podmiotu otwiera możliwość sukcesu dla zupełnie nowego produktu.
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Julian Smółka – aktywny działacz społeczny i przedsiębiorca, posiadający
liczne doświadczenia w zakresie koordynowania projektów, zarządzania
organizacjami czy analiz strategicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Agencji Badań Medycznych, Asseco Business Consulting
i Polskim Funduszu Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, gdzie pełnił funkcję m. in. prezesa i współzałożyciela SKN
Ekonomii Politycznej, członka zarządu SKN Biznesu oraz członka Prezydium Samorządu Studentów, a także prowadził i współtworzył liczne
projekty i inicjatywy studenckie. Współzałożyciel i prezes zarządu Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, której misją jest zmiana
paradygmatu nauczania przedsiębiorczości w Polsce i Europie. Obecnie
prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze e-commerce.
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Julian Smółka

Polska liderem europejskich
regulacji cyfrowych gigantów

Streszczenie
Korporacje Alphabet, Amazon, Meta i Apple zdominowały cyfrową rzeczywistość
i w coraz większym stopniu wpływają na tę realną. Dla zachowania społecznego
dobrobytu i jego rozwoju konieczne są państwowe regulacje w tym obszarze. Polska
może być w tej kwestii liderem, wdrażając rozwiązania prawne wzorcowe dla Unii
Europejskiej.

O cyfrowych gigantach słów kilka
Cyfrowi giganci przejmują kolejne obszary naszego życia, bezwzględnie dążąc do dominacji w każdym z nich. Znacząca część aktywności współczesnego społeczeństwa w krajach rozwiniętych oparta jest na naszej zależności od
tych gigantów. Jakiś czas temu popularny był żart o „wychodzeniu z lodówki” odnoszący się do medialnej wszechobecności poszczególnych celebrytów.
Cyfrowi giganci są już obecni w naszej zdalnie sterowanej lodówce, kuchence, włączniku światła, nie wspominając o urządzeniach komunikacyjnych,
z których korzystamy.
Pod pojęciem cyfrowych gigantów rozumie się najczęściej amerykańskie
korporacje Google, Amazon, Facebook i Apple, zwane łącznie GAFA (choć
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funkcjonujące już pod innymi nazwami). Eric Schmidt, Phil Simon i Scott Galloway jako pierwsi wspólnie w 2008 roku określili ich jako przedsiębiorstwa
„stojące za konsumpcyjną rewolucją w internecie” i „unikające płacenia podatków, mieszające się do życia prywatnego i niszczące miejsca pracy”.
Te cztery wiodące korporacje technologiczne na 15 lutego 2022 roku
wyceniane były przez rynek na 6,79 bln dolarów. W 2021 roku razem
osiągnęły 1,2 bln dolarów przychodów ze sprzedaży – w ciągu ostatnich
pięciu lat je podwoiły. Przychody każdej z nich wyższe są od budżetu Polski. Ich kapitalizacja rynkowa jest wyższa niż suma produktu krajowego
brutto (PKB) 23 biedniejszych państw Unii Europejskiej albo sumy PKB
Niemiec i Francji.
Przychody i dostęp do kapitału to tylko ułamek siły GAFA. Przedsiębiorstwa te wydają również gigantyczne sumy na lobbying w celu zachowania
swojej pozycji i zwalczanie regulacji niekorzystnych z biznesowego punktu
widzenia. W 2021 roku Meta i Amazon znalazły się w dziesiątce firm przeznaczających na lobbying w samych Stanach Zjednoczonych najwięcej środków, a całe GAFA wydało na ten cel 55 mln dolarów. Wciąż nie to stanowi
o ich prawdziwej sile. Przeważająca część przychodów każdego z tych przedsiębiorstw leży w różnych częściach rynku. Jest jednak element wspólny, który niejako mówi o ich pozycji. Gwarantuje im nieprzerwany strumień przychodów, czyli dostęp do danych, a w zasadzie umiejętność ich wykorzystania
– dużo większa od tej, którą posiadają państwa same w sobie.
To dane są nową walutą i one odpowiadają za największą cześć przychodów opisywanych korporacji. Pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby odbiorców, oddziaływać na ich decyzje zakupowe, kreować nowe nawyki, a nawet wpływać na wybory polityczne – takie działania podejmowała choćby
Cambridge Analytica podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii podczas referendum w sprawie
Brexitu.
Korporacje nie są dobre
Indywidualny interes korporacji i osób nimi zarządzających zawsze będzie
stał w sprzeczności z interesem społecznym. Nie podlega to moralnemu osądowi, bowiem w samym centrum tej relacji leży konflikt interesów. Możemy
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jednak ocenić działania korporacji z punktu widzenia społeczeństwa lub państwa. Z tej perspektywy ewidentnie są one szkodliwe.
Dowodów na szkodliwy wpływ cyfrowych gigantów na społeczeństwa
jest bardzo wiele – począwszy od wspomnianego już wcześniej wpływu na
wybory polityczne, poprzez wzrost polaryzacji społecznej1, a kończąc na destrukcyjnym wpływie na zdrowie psychiczne użytkowników2.
Cyfrowe korporacje nie ograniczają jednak swojego wpływu wyłącznie do
samych społeczeństw. Coraz aktywniej wchodzą w rolę państwa – tworzą
własne normy prawne (kilkusetstronicowe regulaminy każdej z platform czy
oferowanych przez nich usług), aktywnie cenzurują treści i filtrują informacje, które docierają do odbiorców, a także przejmują ocenę bezpieczeństwa
treści i zachowań. Co więcej, wchodzą w bezpośrednie spory z państwami
i nie mają w tym układzie gorszej pozycji – czego świetnym przykładem była
walka Facebooka i Google z Australią przeciwko nowym regulacjom3.
Cel: pomnażanie zysków
Po powyższym wstępie konstruowanie rozbudowanej odpowiedzi na pytanie zadane w tytule niniejszego eseju wydaje się zbędne. Czy cyfrowi giganci wykorzystają swoje środki dla dobra i rozwoju ludzkości, czy skupią się
przede wszystkim na pomnażaniu zysków bez względu na koszty społeczne? Oczywistą odpowiedzią jest drugi wariant. Cyfrowi giganci obrali swoją
ścieżkę i nie zamierzają z niej zbaczać. Prawdziwe pytanie brzmi: co możemy
z tym zrobić?
Efektywnym, choć kontrowersyjnym rozwiązaniem wydaje się być odebranie, a przynajmniej stępienie najsilniejszego narzędzia, które posiadają
wspomniane korporacje – zdolności do gromadzenia i przetwarzana danych.
Z dobrych wiadomości – prace nad tym już się rozpoczęły.
1 Wpływ mediów społecznościowych na polaryzację i mechanizmy tego wpływu szeroko opisują
naukowcy z Cambridge University i University of New York w artykule How social media shapes
polarization opublikowanym na łamach „Trends in Cognitive Sciences”.
2 Dowodzą tego opublikowane w 2021 r. wewnętrzne materiały Facebooka w ramach afery zwanej „Facebook Files”. Wiele na ten temat mówiła także była pracownica Facebooka – obecnie
sygnalistka Frances Haugen.
3 Google zagroziło wówczas całkowitym wycofaniem swoich usług z Australii, a Facebook zablokował wszystkie treści mające podlegać nowym regulacjom.
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Regulacje, głupcze!
15 grudnia 2020 roku Komisja Europejska opublikowała dwa pakiety nowych
regulacji: Digital Services Act i Digital Markets Act. Mają one wprowadzić nowe
zasady dla platform internetowych.
Zajmująca się tym tematem Fundacja Panoptykon wyszczególniła cztery
najistotniejsze obszary zmian zawarte w tych regulacjach:
1. wprowadzenie mechanizmów ograniczających usuwanie legalnych treści,
2. konieczność wytłumaczenia się z treści publikowanych reklam przez platformy,
3. minimalny standard przejrzystości algorytmów,
4. mniej profilowania i większy wybór dla użytkowników.
To jednak był tylko początek długiego europejskiego procesu legislacyjnego. Po ponad roku regulacje uzyskały „zielone światło” od Parlamentu
Europejskiego i trafiły do negocjacji z państwami członkowskimi. W Polsce
również wiele się działo w tym obszarze.
Na początku stycznia 2021 roku premier Mateusz Morawiecki szumnie zapowiadał: „Zrobimy wszystko, by określić ramy funkcjonowania Facebooka,
Twittera, Instagrama i innych podobnych platform. W Polsce regulujemy to
odpowiednimi przepisami krajowymi. Zaproponujemy także, aby podobne
przepisy zaczęły obowiązywać w całej Unii Europejskiej”. Niemal rok później
został opublikowany projekt ustawy o ochronie wolności słowa w mediach
społecznościowych, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak
ogłasza ministerstwo, ustawa ma być odpowiedzią na luki unijnych regulacji.
Przenosi jednocześnie do polskiego porządku prawnego niektóre z proponowanych i korzystnych dla obywateli rozwiązań Digital Service Act. Gdyby
ustawa została przyjęta, stanowiłaby jeden z pierwszych w Unii Europejskiej
aktów prawnych w tym obszarze. Ze swoją propozycją wyszła również Lewica, prezentując projekt ustawy o dostępie do treści cyfrowych.
Choć oba projekty stoją w dość silnej opozycji wobec siebie, pokazują rosnące zainteresowanie tematem, który do tej pory nie wydawał się ważny dla
elit politycznych. Zdaje się, że decydentów zmobilizowało poczucie zagrożenia wynikające z możliwości wykluczenia z wirtualnej przestrzeni, jakie
spotkało Donalda Trumpa w USA czy Konfederację w Polsce.
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Poparcie dla regulacji wydaje się też rosnąć w społeczeństwach. Co prawda brak precyzyjnych danych dla Unii Europejskiej w tej kwestii, ale z badań
Pew Research Center wiadomo, że już 56% Amerykanów (przy widocznym
trendzie wzrostowym) uważa, że główne firmy technologiczne powinny
podlegać większym regulacjom niż obecnie, a 68% jest zdania, że firmy te
mają zbyt dużą władzę i wpływ na gospodarkę.
Pozostaje mieć nadzieję, że podobnych propozycji pojawiać się będzie
więcej, a uchwalone ostatecznie rozwiązania pomogą skutecznie zmierzyć się
z problemami, z jakimi się borykamy, obcując z cyfrowymi gigantami.
W poszukiwaniu lepszej przyszłości
Jak wyglądać będzie świat, w którym poradzimy sobie z gargantuizmem cyfrowych gigantów? Wizje w tym obszarze snuje wielu aktywistów4. Na sztandary wynoszą interoperacyjność platform cyfrowych, ich decentralizację, czy
nawet uspołecznienie.
Co przyniesie przyszłość? Tego nie wiemy. Jeśli zależy nam, by nie miała
dystopijnego charakteru, musimy działać.

4 Z rodzimych autorów największy rozgłos zyskały chyba tezy proponowane przez Jana J. Zygmuntowskiego, opublikowane m.in. w nominowanej do nagrody Economicus 2020 książce Kapitalizm sieci.
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Katarzyna Mróz – studentka I roku studiów II stopnia o kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studia I stopnia ukończyła na kierunku Finanse i Rachunkowość,
na specjalności finanse przedsiębiorstw. W pracy licencjackiej poruszyła
temat współpracy bankowo-ubezpieczeniowej jako jednego z kanałów
dystrybucji ubezpieczeń. Poza studiami, doradca klienta w jednej z międzynarodowych firm. Główne obszary zainteresowań to rynek ubezpieczeniowy, tematy społeczne, szczególnie nierówności społeczne i prawa
kobiet, oraz kultura Azji wschodniej.
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Katarzyna Mróz

Wielka Czwórka dla dobra ludzkości
i zwiększania zysków

Streszczenie
Poniższa praca krótko porównuje dwóch cyfrowych gigantów – Google oraz Amazon
– i podkreśla różnice między nimi. Na tej podstawie autorka eseju odpowiada na pytanie, na co korporacje przeznaczają zyski, a przede wszystkim dlaczego właśnie w taki
sposób nimi operują.

Cyfrowi giganci już od kilku lat skutecznie panują w internecie. Stopniowo
przenikają również do rzeczywistości poza światem wirtualnym. Za przełomowe w kwestii świadomości ogromu wpływu cyfrowego świata na świat
realny często przyjmuje się wydarzenie z początku stycznia 2022 roku, jakim
było zablokowanie na Twitterze profilu Donalda Trumpa, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Treści publikowane przez byłego rezydenta Białego Domu zostały uznane za mogące podżegać do przemocy, w tym
także do ataku na Kapitol przez jego zwolenników. Stąd decyzja o trwałym
zawieszeniu profilu. Żadne wydarzenia wcześniej nie okazały się na tyle szokujące, by otworzyć oczy społeczeństwa na prawdziwą moc mediów społecznościowych i internetu. Wtedy świat zdał sobie sprawę, jak potężni są cyfrowi giganci. I jak konieczne jest kontrolowanie ich działalności.
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Korporacje dostarczające usługi cyfrowe, które śmiało można określić mianem gigantów, to na przykład Alphabet Inc. (właściciel m.in. Google), Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.) oraz Apple Inc.
W 2008 roku Eric Schmidt, Phil Simon i Scott Galloway zaproponowali termin „Wielka Czwórka” dla określenia tych dominujących w cyberprzestrzeni
przedsiębiorstw. Jednocześnie opisali oni je jako te, które „unikają płacenia
podatków, mieszają się do życia prywatnego i niszczą miejsca pracy”1. Biorąc
pod uwagę te słowa, jeszcze ciekawszy wydaje się fakt, że jeden ze wspomnianych autorów, Eric Schmidt, pracował dla Alphabet Inc. oraz Apple Inc.
Można więc dojść do wniosku, że cyfrowych gigantów można uważać za korporacje nieuczciwe i wyniszczające, a jednocześnie być częścią tych wielkich
machin, a nawet jednym z ważniejszych trybików.
Wszystkie przedsiębiorstwa Wielkiej Czwórki dysponują ogromnymi
bazami danych swoich klientów. W obecnych czasach to jedna z cenniejszych walut. Zasięg działania każdej z tych firm jest ogólnoświatowy, co daje
ogromne możliwości manipulowania danymi i kreowania jeszcze większych
zysków. Jako przykład niech posłuży firma Apple, która w ostatnim kwartale 2021 roku wypracowała rekordowy zysk netto sięgający 34,6 mld dolarów2. By łatwiej wyobrazić sobie, jak wysoka jest to kwota, warto porównać
ją do produktu krajowego brutto Łotwy za rok 2020 – wyniósł on 33,7 mld
dolarów3. Widać więc, że w skali roku, przy zachowaniu podobnego trendu
przez cały okres obrachunkowy, zysk przedsiębiorstwa może czterokrotnie
przewyższyć PKB rozwiniętego europejskiego kraju. Według danych Banku
Światowego Łotwa plasuje się na około 90 miejscu na świecie pod kątem wartości PKB. Oznacza to, że połowa krajów na świecie osiąga niższą wartość
produktu krajowego brutto niż kwartalny zysk przedsiębiorstwa Apple.
Co zatem ogromne korporacje, takie jak te należące do Wielkiej Czwórki, robią z generowanymi nadwyżkami wyniku finansowego? Nadrzędnym
1 B. Pisani, We are letting Amazon and Apple ‘avoid taxes, invade privacy, and destroy jobs,’ says NYU
professor,
https://www.cnbc.com/2017/10/02/scott-galloway-the-four-amazon-apple-google-facebook.html (dostęp: 25.03.2022 r.).
2 Apple Reports First Quarter Results, https://www.apple.com/newsroom/2022/01/apple-reports-first-quarter-results (dostęp: 25.03.2022 r.).
3 World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files, GDP (current US$), https://
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?name_desc=false (dostęp: 25.03.2022 r.).
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celem ich działalności, jak każdego przedsiębiorstwa, jest maksymalizacja
osiąganych zysków. Jednak przy profitach tego rzędu oraz przy dużej rozpoznawalności na całym świecie, za wielkimi pieniędzmi powinna iść również wielka odpowiedzialność, zarówno wobec pracowników, klientów, jak
i społeczeństwa oraz środowiska naturalnego. Jednak pod tym względem nie
można generalizować i wrzucać przedsiębiorstw Wielkiej Czwórki do tak
zwanego jednego worka.
Najgłośniejsze, a jednocześnie najbardziej skrajne opinie dotyczą dwóch
gigantów – Amazon oraz Google. Amazon owiany jest złą sławą w kontekście traktowania swoich pracowników, szczególnie fizycznych. Media przepełnione są historiami osób, które współpracowały z serwisem i po zakończonym okresie obowiązywania umów o poufności dzielą się ze światem
tym, co przeżyły. To sceny niczym z horroru: temperatura w miejscu pracy
dochodząca do 40°C, niepłatny okres chorobowy z jednoczesnym zakazem
pracy, podczas choroby (z powodu zmniejszonej wydajności pracownika),
przymus pracy na stojąco oraz nieustanny monitoring. Do tego dochodzą
skutki przeciążenia pracą, uszkodzenia kręgosłupa i stawów. Wszystko to,
by klienci jak najszybciej mogli dostać swoje zamówienie, by jak najbardziej
zwiększyć wydajność i szlifować wyniki, które i tak już uczyniły dyrektora
Amazon Jeffa Bezosa jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Widać więc
oczywiste przedkładanie interesów jednej grupy osób związanej z przedsiębiorstwem nad inną. To klienci spółki są na pierwszym miejscu, ale odbywa
się to kosztem zdrowia pracowników. By poprawić reputację swojego sklepu,
Amazon opłacał nawet boty internetowe, które w sieci miały tworzyć pozytywne komentarze dotyczące warunków pracy w zakładach i magazynach4.
Tego celu nie udało się jednak osiągnąć. Oprócz coraz większej liczby doniesień o niemal niewolniczym traktowaniu pracowników na jaw wyszła także
nieudolna próba ich tuszowania.
Przeciwieństwem spółki Amazon wydaje się być Google. Krąży wiele opinii o tym, jak fantastyczne warunki zatrudnienia oferuje przedsiębiorstwo.
Do dyspozycji pracowników jest darmowe wyżywienie, parking, wycieczki
i atrakcje integracyjne (nie tylko dla pracowników, ale także dla ich rodzin).
4 D. Coldewey, What is this weird Twitter army of Amazon drones cheerfully defending warehouse
work?, https://techcrunch.com/2018/08/23/what-is-this-weird-twitter-army-of-amazon-drones-cheerfully-defending-warehouse-work/?guccounter=1 (dostęp: 25.03.2022 r.).
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Dla Google ważne jest zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne pracowników – stąd dostęp do siłowni czy bezpłatny pakiet zdrowotny5.
Jaki jest wpływ cyfrowych gigantów na środowisko? W 2019 roku Amazon
odpowiadał za emisję ponad 50 milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery. To sprawia, że zatruwa klimat bardziej niż 2/3 krajów na świecie6. Znów
porównując – Google to firma, która jako pierwsza osiągnęła neutralność węglową. Stało się to już w 2007 roku7, zanim większość przedsiębiorstw zdążyła choćby pomyśleć o trosce o klimat. Co więcej, w 2020 roku jako pierwsza
firma wyeliminowała ślad węglowy, jaki pozostawiała od momentu powstania, czyli od 1998 roku. Google na tym nie poprzestaje i do końca obecnej
dekady planuje korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Po raz
kolejny widać więc różnicę między dwoma gigantami, nie tylko w podejściu
do pracowników, ale również do środowiska naturalnego.
Do tej pory wszystkie przykłady przemawiały wyłącznie na korzyść Google. Należy jednak podkreślić, że Amazon powoli zaczyna podejmować
działania w celu zmniejszenia swojej szkodliwości dla środowiska (neutralność klimatyczna do 2030 roku), jak również w celu poprawy warunków
pracy osób zatrudnionych (sprawiedliwe wynagrodzenia dla wszystkich
pracowników). Należy jednak zastanowić się, czy spółka robi to dla dobra
społeczeństwa i natury, czy po prostu ulega presji aktywistów protestujących
przeciwko jej działalności?
Warto wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie działalności cyfrowych gigantów. O czymś, co według powiedzenia jest jedną z dwóch pewnych rzeczy w życiu, a co sprytnie udaje się obchodzić ogromnym spółkom.
To podatki. Zagraniczne przedsiębiorstwa działające w Polsce wnoszą wiele
zarówno do gospodarki, jak i do życia społeczeństwa. Jednak gdy dochodzi
do regulowania zobowiązań podatkowych, okazuje się, że spółki „uciekają”
do innych krajów, gdzie podatki nie są aż tak obciążające. Filip Lamański,
5 J. Yarow, Googler tells all: Working at Google is better than you can even imagine, https://www.businessinsider.com/working-at-google-2011-11?IR=T (dostęp: 25.03.2022 r.).
6 K. Cibor, Niech Amazon zapłaci – za szkodzenie ludziom i planecie, https://www.greenpeace.org/
poland/aktualnosci/29664/niech-amazon-zaplaci-za-szkodzenie-ludziom-i-planecie/
(dostęp:
25.03.2022) r..
7 W. Kulik, Google jest już czyste. Ale to nie koniec drogi, https://www.benchmark.pl/aktualnosci/
google-jest-eko-historyczna-neutralnosc-weglowa.html (dostęp: 25.03.2022 r.).
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redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy, unijnym rajem podatkowym nazywa Irlandię, która oferuje duże ulgi, a jednocześnie jest członkiem rynku Unii Europejskiej8. Jest to poważny problem, nie tylko Polski,
ale i całego świata. Dlatego też 135 krajów wydało wspólne oświadczenie,
którego celem jest opodatkowanie dużych korporacji minimum 15 proc. podatkiem dochodowym od 2023 roku. Ponadto podatek odprowadzany przez
gigantów miałby być opłacany w kraju rzeczywistej działalności spółki, a nie
jej siedziby.
Przechodząc do odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób giganci cyfrowi wykorzystają generowane zyski, myślę, że zdecydowanie przeznaczą ich część
na rzecz rozwoju ludzkości, ale powodem do tego będzie chęć powiększenia
zysku. Tak jak wspomniany Amazon – podejmuje działania w celu poprawy
warunków pracy i bycia mniej szkodliwym dla środowiska, jednak robi to dopiero pod presją społeczeństwa i aktywistów. Zarządy spółek doskonale zdają
sobie sprawę z tego, że konsumenci są coraz bardziej świadomi i oczekują nie
tylko danej usługi, ale również pełnej transparentności w działaniu, godnego
traktowania pracowników oraz poszanowania środowiska naturalnego.
Za taką odpowiedzią przemawia również fakt unikania podatków. Gdyby
przedsiębiorstwa chciały przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, uiszczałyby zobowiązania podatkowe w kraju, w którym działają. Wpływy z podatków odprowadzanych od tak dużych dochodów byłyby sporym zastrzykiem
finansowym dla budżetu kraju i w ten sposób giganci mieliby realny wpływ
na jego rozwój oraz rozwój społeczności lokalnej. Ten problem szczególnie
spotęgowała pandemia COVID-19. Gdy całe życie przeniosło się do internetu,
duże przedsiębiorstwa opierające się głównie na działalności internetowej,
wyłącznie zyskiwały. Działo się to kosztem mniejszych, stacjonarnych punktów usług. Przytaczając stanowisko posła Lewicy Adama Zandberga, cyfrowi
giganci, generując dodatkowe zyski związane z sytuacją pandemiczną, powinny się nimi podzielić ze społeczeństwem9, zamiast szukać sposobów na
jak największe ograniczenie odprowadzanych podatków.
8 Dlaczego cyfrowi giganci nie płacą podatków w Polsce?, http://radiopoznan.fm/informacje/kluczowy-temat/f-lamanski_ (dostęp: 25.03.2022 r.).
9 Zandberg: uważamy, że cyfrowi giganci powinni się podzielić zyskami ze społeczństwem, https://
www.pap.pl/aktualnosci/news%2C754926%2Czandberg-uwazamy-ze-cyfrowi-giganci-powinni-sie-podzielic-zyskami-ze (dostęp: 25.03.2022 r.).
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Należy też zaznaczyć, że Amazon nie jest jedyną firmą, która poprzez
wprowadzenie nowych inicjatyw chce ukryć swoje przewinienia w innych
kwestiach. Służy tutaj jedynie za niechlubny przykład, niestety najbardziej
jaskrawy. Mimo tego iż sprzedaż i zyski Amazona stale rosną, widać obawy spółki przed odwrotem od tej tendencji. Firma stara się poprawić swoją
reputację, gdyż jest świadoma, że kolejne informacje o nieludzkich warunkach pracy nie przysporzą jej kolejnych klientów i mogą poważnie zaszkodzić. Stąd jej działania dla dobra ludzkości i branie pod uwagę kosztów społecznych swojej działalności. Wynika to wyłącznie z egoistycznych pobudek
i chęci pomnażania zysków.
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Wolność w internecie, giganci
technologiczni i rządy.
Współczesne drogi rozwoju
świata cyfrowego

Streszczenie
Dynamiczny rozwój wysokich technologii i internetu to liczne szanse i zagrożenia.
W erze dominacji gigantów technologicznych i algorytmów rodzą się pytania na temat realności wolności wyboru we współczesnym internecie. Technologie cyfrowe
stwarzają pokusę nadużyć nie tylko dla korporacji, co widać w przypadku takich firm
jak Facebook, ale szczególnie dla rządów, które nie traktują wolności jednostki jako
sprawy priorytetowej. Przykładem jest Chińska Republika Ludowa czy Rosja. Istotne
w takich okolicznościach staje się cyberbezpieczeństwo.

Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat postęp w obszarze wysokich technologii cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem internetu, stanowi milowy krok w rozwoju ludzkości na licznych płaszczyznach. Komunikacja stała
się szybsza niż kiedykolwiek. Informacje okrążają świat z szybkością, jaka
jeszcze w poprzednim stuleciu była niewyobrażalna. Ilość nowinek technologicznych, nowych pojęć, dziedzin i możliwości związanych z rozwojem
cyfrowym zdaje się rosnąć wykładniczo. Kto choć trochę bardziej zanurzy
się w ten świat, bombardowany jest licznymi, niejednokrotnie egzotycznie
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brzmiącymi terminami: VPN, algorytm YouTube, NFT, technologia blockchain, chmura. Zaczynamy wpadać w pewną technologiczną dżunglę, w której
nie jest łatwo się odnaleźć. W związku z tym zaczynają się pojawiać (i słusznie) pytania o zagrożenia związane z tymi technologiami. Czy sprawią one,
że stracę prywatność? Czy dzięki nim rządy lub korporacje będą stanowić
siłę, która będzie wywierała wpływ na swobodę i jakość życia? Czy stanę się
osobą uzależnioną i czy ktoś na tym skorzysta? Czy wykorzystana zostanie
moja niewiedza? Z tych powodów warto zastanowić się nad wolnością jednostki w erze czwartej rewolucji przemysłowej, jak określono ten etap rozwoju na Światowym Forum Ekonomicznym, a także nad drogami, którymi
mogą te technologie podążać.
Większość z nas, korzystając z internetu, nie przegląda zbyt dużej liczby
stron. Z reguły są to media społecznościowe, takie jak Facebook, YouTube,
Instagram, TikTok czy strony informacyjne (na gruncie polskim będą to z reguły Wirtualna Polska, Onet czy Interia). Na tym poziomie wydaje się, że mamy
do czynienia z dominacją dużych globalnych koncernów. Facebook i Instagram
stanowią część Meta Platforms Inc., potężnego konglomeratu technologicznego z siedzibą w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Onet jest częścią dużego
medialnego koncernu Ringier Axel Springier Media AG. TikTok natomiast to
aplikacja będącą dziełem i własnością chińskiego przedsiębiorstwa Beijing ByteDance Technology Co Ltd. Czy jednak jesteśmy we współczesnym internecie
skazani jedynie na wielkie korporacje? Czy mamy dla nich alternatywę?
Poważne kontrowersje nie tylko w sprawie realności wyboru w internecie, ale w kwestii granic wolności słowa, wzbudzała sytuacja portalu Parler.
com. Parler to amerykański serwis społecznościowy założony w 2018 roku
przez Johna Matze i Jareda Johnsona. Popularność zyskał on wśród przedstawicieli amerykańskiej prawicy, w tym tej skrajnej. Jest nie tylko przestrzenią
nieograniczonej wolności słowa, co stało za pomysłem powołania tej strony
do życia i miało stanowić przeciwwagę dla moderacji na przykład Facebooka.
To również pole do wyrażania społecznego ekstremizmu oraz propagowania
mało rzetelnych informacji (tzw. fake newsów). Najgłośniej o Parlerze stało
się po ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych, który miał miejsce 6 stycznia 2021 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump został po
tym wydarzeniu zablokowany przez liczne portale społecznościowe. Zrobił
to między innymi Twitter. Spowodowało to odejście części użytkowników do
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innych portali, wśród których znalazł się między innymi Parler. Z tego powodu Google, Apple i Amazon zdecydowały się wypowiedzieć swoje usługi portalowi Parler. Szczególnie bolesna była dla serwisu decyzja Amazona,
gdyż wypowiedzenie umowy przez Amazon oznaczało wyłączenie strony
– Parler działał bowiem na serwerach Amazona. Doszło nawet do procesu
sądowego o przywrócenie Parlera na Amazon Web Serwices, lecz sędzia Barbara Rothstein wykluczyła taką możliwość1. Parler jednak powrócił i działa
obecnie na innych serwerach, starając się odzyskać dotychczasowych użytkowników i pozyskać nowych. Obecnie za hosting serwisu odpowiada między innymi przedsiębiorstwo SkySilk2.
Co sprawa Parlera obrazuje w kontekście wolności słowa i działań w internecie? Najpierw trzeba przyjrzeć się decyzji sądu. Uznać ją można za zasadną. Amazon Web Serwices to własność firmy Amazon, a to oznacza, że firma
ta ma swobodę dysponowania nimi i ustalania przepisów obowiązujących
w granicach prawa. Z perspektywy libertariańskiej (a współzałożyciel Parlera
John Matze określa siebie mianem libertarianina) racja dotycząca własności
leżała po stronie firmy Amazon. Kolejna kwestią jest sama wolność słowa.
Swoboda głoszenia swoich przekonań, bez względu na to, czy mogą one kogoś urazić, wywołać oburzenie czy kontrowersje, to jeden z fundamentów
cywilizacji wolnego człowieka. Powstanie takich stron jak Parler jest oczywistym rezultatem surowej moderacji serwisów typu Facebook, moderacji
inspirowanej popularną niestety w świecie zachodnim tak zwaną „kulturą
unieważniania” (ang. cancel culture). Przypominając z pozoru starożytny grecki ostracyzm, staje się ona narzędziem wykluczania opinii uznawanych za
„raniące” czy też „niedopuszczalne”. Początkowo, według ludzi ją promujących, wykluczanie takie miało służyć usuwaniu z debaty publicznej osób
publikujących informacje jawnie fałszywe. Alasdair MacIntyre, szkocki filozof oraz jeden z najważniejszych współczesnych etyków, promował taką postawę, powołując się na przykład ludzi negujących holokaust3. Dziś jednak
1 L. Nylen, Judge rejects Parler’s attempt to force Amazon to host it https://www.politico.com/
news/2021/01/21/amazon-parler-shut-down-461164 (dostęp: 21.01.2021 r.).
2 A. Kotowski, Parler wrócił do sieci. Serwis korzysta teraz z „niezależnej” technologii https://www.
komputerswiat.pl/aktualnosci/aplikacje/parler-wrocil-do-sieci-serwis-korzysta-teraz-z-niezaleznej-technologii/ms8gr7f (dostęp:16.02.2021 r.).
3 A. MacIntyre, Etyka i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 308–310.
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pojawianie się instytucji mających na celu walkę z tym zjawiskiem pokazuje,
jak szkodliwe jest tego typu podejście. Jako przykład można podać choćby
pojawienie się w Wielkiej Brytanii telewizji informacyjnej GB News. Zdaniem
jej twórców kultura wykluczenia opanowała brytyjskie media4. Mniej głośno
niż o Parlerze było jednak o innej platformie internetowej promującej wolność
słowa – o stronie Gab.com. Gab, w przeciwieństwie do Parlera, nie został odłączony od serwerów Amazona, gdyż z nich nie korzystał. Używa serwerów
firmy Cloudflare. Właścicielem platformy Gab jest Andrew Torba, a korzysta
z niego między innymi Donald J. Trump5. Publikuje tam regularnie na wzór
swojej dawnej działalności na Twitterze.
Mając na uwadze podstawowy element wolności osobistej człowieka jakim jest wolny wybór, a przenosząc go na grunt technologii cyfrowych, warto
pochylić się nie tylko nad wyborem stron, ale i nad wyborem treści, na które
trafia użytkownik internetu. Na wielu portalach internetowych wybór dostępnych dla użytkownika treści uwarunkowany jest algorytmami. Czym są
te algorytmy? Mówiąc najogólniej są to programy komputerowe, których zadaniem jest rozwiązanie problemu w skończonej ilości kroków. W przypadku
wyszukiwarek, takich jak na przykład Google, problemem tym będzie wpisywane przez nas zapytanie. Dodatkowo wyniki wyszukiwania są personalizowane, co oznacza, że będą one dostosowane do wcześniej wyświetlanych
przez użytkownika treści. Do czego może to prowadzić? Informacje, jakie
docierają do opinii publicznej na temat funkcjonowania algorytmów portalu
społecznościowego Facebook dają powody do zaniepokojenia. Frances Haugen, była pracowniczka portalu, po odejściu z firmy stwierdziła, że algorytm
Facebooka oraz moderacja tej strony celowo promują treści o charakterze ekstremistycznym, kontrowersyjnym, polaryzującym i nienawistnym. Powód?
To właśnie treści o takim charakterze przynoszą stronie najwięcej odsłon
i komentarzy. Przekłada się to na zyski z reklam publikowanych w serwisie6.
4 Polska Agencja Prasowa, Wielka Brytania. Nowa telewizja informacyjna chce walczyć z kulturą
unieważniania, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C890783%2Cwielka-brytania-nowa-telewizja-informacyjna-chce-walczyc-z-kultura (dostęp: 14.06.2021 r.).
5 The Independent, Donald Trump returns to social media with Gab post calling impeachment a „public
relations stunt”, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-back-on-social-media-gab-account-b1798498.html (dostęp: 06.02.2021 r.),
6 Onet, Mroczne sekrety Facebooka. Co dotąd ujawnili pracodawcy? https://wiadomosci.onet.pl/swiat/
facebook-mroczne-sekrety-facebooka-co-ujawnili-pracownicy/r0tfd62 (dostęp: 05.10.2021 r.).
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Takie działania w oczywisty sposób kłócą się z oficjalną polityką, według której Facebook aktywnie walczy z dezinformacją, mową nienawiści i politycznym ekstremizmem.
Ciekawe opinie na temat współczesnego internetu, niepokojących zjawisk
związanych z algorytmami i przemierzaniem świata sieci prezentuje Wiktor
Stribog, polski kulturoznawca, twórca popularnego w polskim internecie projektu surrealistycznego „Kraina Grzybów TV”. W kwestii algorytmów odniósł
się on do przykładu programów dla dzieci dostępnych w serwisie YouTube.
Dziś część z nich jest już tworzona przy pomocy algorytmów, czego skutkiem
są surrealistyczne, a niekiedy kompletnie niezrozumiałe i drastyczne w treści
dzieła, takie jak program Finger Family. Treści takie docierają do dzieci, choć
są one stworzone wyłącznie z myślą o liczbie wyświetleń. Budzi to wyraźne
obawy o zdrowie psychiczne najmłodszych, zwłaszcza dziś, gdy problemy
emocjonalne w tej grupie są coraz bardziej powszechne. Do głębokiej refleksji
na temat współczesnego internetu skłaniają słowa Striboga z wywiadu przeprowadzonego przez Miejski Ośródek Kultury w Olsztynie. Zadaje on pytanie: „Pomyślmy, kiedy ostatnio byliśmy na jakiejś innej stronie, niż Facebook,
Instagram i te takie największe strony?”. Przyrównuje on współczesny internet do terenu z wyraźnie zarysowanymi „bezpiecznymi” autostradami, po
których spokojnie sobie jeździmy, będąc daleko od treści głębszych. Dokonuje
on także rozróżnienia na „internautę” i „użytkownika internetu”. Internauta
to człowiek poszukujący, buszujący w internecie poza schematami głównych
dróg wytyczonych przez największe portale i algorytmy. Tymi z kolei porusza
się „użytkownik internetu”7. Może więc powrót do idei „internauty” byłby
lepszym rozwiązaniem, niż pogłębianie rządowych regulacji? Wyżej wymienione portale, takie jak Gab czy Parler pokazały, że dla wielkich internetowych korporacji istnieje alternatywa. Budowanie postawy „internauty”, który
przemierza i tworzy nowe przestrzenie sieci WWW być może pozwoliłoby na
wypracowanie lepszego wzorca działalności w internecie niż algorytmy, które
coraz częściej, także dla zwykłych „użytkowników internetu”, stają się szkodliwe i toczy się na ten temat debata w całym zachodnim świecie.
Jak z kolei rządy państw radzą sobie w obliczu wyzwań związanych z globalnymi koncernami technologicznymi? Warto najpierw przybliżyć przykład
7 E. Konwerska, Wiktor Stribog: Pozdrowienia z Krainy Grzybów https://www.youtube.com/
watch?v=6M1MtN2vfew (dostęp: 31.05.2019 r.).
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państwa demokratycznego. Jednym z pierwszych państw na świecie, które
podjęły się regulacji na polu cyfrowym, jest Australia. Australijski rząd postanowił wprowadzić ustawę, na mocy której giganci technologiczni zobowiązani byliby do płacenia za pojawiające się w serwisach treści o charakterze informacyjnym. Wywołało to gwałtowną reakcję ze strony Facebooka.
Zdecydował się on na blokadę w serwisie takich treści dla Australii. Decyzja Facebooka przyciągnęła uwagę całego świata, budząc gwałtowne emocje
i niejednokrotnie oburzenie. Facebook bowiem wyłączył także dostęp do szeregu rządowych stron z poradami dotyczącymi kwestii zdrowotnych, w tym
tych dotyczących pandemii COVID-19. Blokada trwała ponad tydzień i pogorszyła wizerunek Facebooka na świecie. Zdarzenie zakończyło się zniesieniem przez portal blokady informacyjnej dla Australii, natomiast australijski
rząd zobowiązał się do dokonania poprawek w projekcie ustawy. Josh Frydenberg, minister skarbu Australii stwierdził, że jego kraj stał się „poligonem
doświadczalnym” dla podobnych projektów regulacyjnych w innych krajach
w przyszłości8. Z jednej strony widzimy, że nawet duże firmy, jawiące się monopolistami, mogą stracić reputację, a oburzenie na ich postępowanie może
negatywnie wpłynąć na koniunkturę i dać szansę konkurencji. Z drugiej zaś
strony bodziec, jakim było zaprezentowanie projektu ustawy i reakcja korporacji wskazują, że siła gigantów technologicznych budzi zaniepokojenie.
W krajach autorytarnych wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych oraz działalność publicznych i prywatnych podmiotów w tej dziedzinie wygląda znacznie gorzej. Koronnym tego przykładem jest działalność
rządu Chińskiej Republiki Ludowej a także chińskich korporacji. Chińczycy
nie mają dostępu do tego samego internetu, do jakiego mają dostęp choćby
mieszkańcy Europy. Aby z niego korzystać, muszą się posiłkować VPN, czyli
Virtual Private Network. VPN pozwala na ochronę połączenia. To jednak ryzykowne rozwiązanie dla przeciętnego Chińczyka, gdyż korzystanie z VPN
w Chinach jest nielegalne. Wykorzystywanie wysokich technologii w celu
ograniczania swobód obywateli to nie tylko szeroko znany na świecie „system zaufania społecznego”, na mocy którego miliony Chińczyków pozbawianych jest praw – na przykład do nauki czy uzyskania paszportu. To także
8 M. Wierciszewski, Starcie Facebook – Australia zakończone rozejmem. „Poligon doświadczalny dla
reszty świata”, https://businessinsider.com.pl/biznes/media/facebook-ustepuje-w-sporze-z-australia-blokada-zostanie-zniesiona/z6mxz6h (dostęp: 24.02.2021 r.).
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zastosowanie najnowszych technologii cyfrowych w obozach pracy przymusowej i więzieniach. Według raportu The Washington Post chińskie przedsiębiorstwo Huawei odpowiedzialne jest między innymi za obsługę programów
umożliwiających sterowanie harmonogramem więźniów, ewaluację procesu
reedukacji więźniów, szpiegowanie jednostek podejrzanych o działalność
antyrządową przy pomocy sygnałów lokalizacyjnych z telefonów komórkowych, czy nawet śledzenie ludzi na ulicach9. Chińskie przedsiębiorstwa nie
są podmiotami działającymi na zasadzie swobody zawierania umów, tak jak
w krajach zachodnich, a ich własność nie jest w pełni bezpieczna. Przedsiębiorca w Chinach zazwyczaj musi być członkiem rządzącej partii. Brak przychylności przedsiębiorcy dla rządowych decyzji może się dla niego skończyć
poważnymi sankcjami. Korporacje w systemie chińskim winny być traktowane raczej jako przedłużenie reżimu. Ich działalność poza Chińską Republiką Ludową także budzi kontrowersje, a oskarżenia Stanów Zjednoczonych
o wykradanie know-how tylko to podkreślają.
Omawiając tematykę zagrożeń związanych z technologiami cyfrowymi
nie sposób nie wspomnieć o cyberbezpieczeństwie, szczególnie po bestialskiej agresji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Poprzedziła ją trwająca 8 lat wojna z marionetkami Federacji Rosyjskiej w postaci Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Na gruncie cyfrowym Rosja już
w przeszłości wielokrotnie stanowiła zagrożenie dla licznych państw świata.
W 2016 roku dokonała próby wpłynięcia na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Robiła to między innymi poprzez rozsiewanie w internecie dezinformacji służącej podsycaniu antagonizmów społecznych, na przykład na
gruncie rasowym10. Ofiarą szeroko zakrojonego ataku cybernetycznego padła
w 2007 roku Estonia. Warto przyjrzeć się jej bliżej, bowiem obecnie państwo
to określa się mianem lidera w zakresie zwiększania cyberbezpieczeństwa.
Już w latach 90. XX stulecia opracowano w Estonii system X-Road, pozwalający na integrację systemów informatycznych i bezpieczną transmisję danych. W 2008 roku Estonia stała się pierwszym państwem na świecie, które
9 P. Łobaza, Urządzenia Huawei pomagają tworzyć chińskie obozy pracy? Wyciekły poufne prezentacje…, https://geekweek.interia.pl/technologia/news-urzadzenia-huawei-pomagaja-tworzyc-chinskie-obozy-pracy-wyci,nId,5709262 (dostęp: 15.12.2021 r.).
10 A. Kohut, Czy Rosjanie zmienią wynik wyborów w USA?, https://klubjagiellonski.pl/2020/09/19/
czy-rosjanie-wplyna-na-wybory-w-usa/ (dostęp: 19.09.2020 r.).
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przyjęło strategię cyberbezpieczeństwa. W Estonii sfera ta nie tylko stanowi
strategiczny wymiar bezpieczeństwa samego kraju, ale dodatkowo władze
zabiegają o wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na poziomie całej Unii Europejskiej. Rząd estoński opowiada się także za jednolitym rynkiem cyfrowym,
co może przynieść bardzo duże korzyści gospodarcze dla wszystkich jego
uczestników11.
Jednostka i jej wolność w obliczu współczesnego, dynamicznego rozwoju
wysokich technologii ma prawo czuć się zagrożona. Gdy technologie cyfrowe
wpadają w niepowołane ręce, stają się narzędziem tyranii, terroru, dominacji,
władzy i zastraszania. Ma to miejsce w Chińskiej Republice Ludowej oraz
w Federacji Rosyjskiej. Jednak zagrożenie nie występuje wyłącznie ze strony
państw autokratycznych. W wolnych społeczeństwach priorytetem jest równowaga władz. Gdy jeden ośrodek władzy zaczyna zyskiwać dominację nad
drugim, wolność jednostki staje się poważnie zagrożona. Rządy, koncerny
a także sojusze jednych i drugich nawet w wolnych społeczeństwach mogą
w niebezpieczny sposób ingerować w prawa i swobodę jednostek. Szczególnie w czasach, które w nawiązaniu do kąśliwego chińskiego powiedzenia
można nazwać „ciekawymi”. Epidemia COVID-19, liczne niepokoje społeczne, rosyjska agresja na Ukrainę – czynniki te sprawiają, że wolność jednostki
w dobie przemian odchodzi na dalszy plan. Jaką drogą podąży zatem świat
cyfrowy? Ścieżką Rosji i Chin czy wolnego świata? Swobodnej debaty czy
kultury unieważniania? Inwigilacji czy wolności? W „ciekawych” czasach
trudno o proste odpowiedzi.

11 K. Raś, Estonia jako lider w zwiększaniu cyberbezpieczeństwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – Biuletyn, Nr 68, Warszawa 2018.
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Katarzyna Grzybowska – urodzona 16 maja 1997 roku w Olsztynie,
ukończyła studia dzienne pierwszego stopnia na kierunku ekonomia
oraz drugiego stopnia na kierunku zarządzanie o specjalizacji Rachunkowość i Zarządzanie Finansami na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie. W 2019 otrzymała certyfikat ukończenia rocznego programu kształcenia młodych przedsiębiorców w ramach Międzywydziałowej
Szkoły Przedsiębiorczości Akademii Biznesu UWM pod dyrekcją dr hab.
Bogdana Włodarczyka. W tym samym roku odbyła warsztat pt. „Istota
Przywództwa – Skuteczne Przywództwo” Andrzeja Cichockiego na III
Kongresie Przyszłości w Olsztynie. W latach 2018–2021 starościna grupy
uczelnianej. Znana ze swojej działalności charytatywnej dla takich organizacji jak UNICEF czy też Dobra Fabryka. Entuzjastka finansów oraz bankowości. Od 2021 członek Akademii EKF.
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Katarzyna Grzybowska

Życzliwe idee

Streszczenie
Niniejszy esej jest odpowiedzią na bieżącą działalność cyfrowych gigantów oraz ukazuje sfery ich oddziaływania na społeczeństwo. Problematyka zrównoważonego biznesu dotyczy między innymi płaszczyzn: ochrony środowiska, ładu korporacyjnego,
odpowiedzialności społecznej. Sposoby pozytywnego wpływu są niezliczone. Przyglądamy się kilku z nich.

Cyfrowi giganci, czyli wielkie spółki działające w sferze zdigitalizowanych
usług, znani są ze swoich nowatorskich sposobów sprzedaży, marketingu czy
zarządzania przedsiębiorstwem. Najprostszym przykładem jest subskrypcja
– model płatności, który staje się coraz bardziej popularny wśród usługodawców i producentów. Przedsiębiorstwa takie jak Spotify, Netflix, HBO GO czy
Tidal to tylko kilka ze znanych marek, które w ten sposób nakłaniają konsumentów do comiesięcznych opłat w zamian za korzystanie z ich usług. Ich
podejście do generowania przychodów jest odmienne niż w przypadku innych przedsiębiorstw. Dostarczają usługi, które tworzą regularny strumień
przepływów finansowych do organizacji.
Kluczowym wskaźnikiem powodzenia jest dla nich nie tylko zysk. Najważniejszy jest bowiem cashflow, czyli zdolność do bieżącego regulowania
zobowiązań oraz generowania przychodów. W tym przypadku problem stałych przepływów pieniężnych rozwiązuje się sam – brak opłaty za usługę
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skutkuje brakiem do niej dostępu. Można więc stwierdzić, że subskrypcja to
jeden z czynników sukcesu firm stosujących ten model płatności, o ile ich zarządzanie prowadzone jest zgodnie ze sztuką. Doskonały i rentowny produkt
bowiem nie zawsze wiąże się z powodzeniem na rynku.
Problem polega na tym, że współczesny konsument zwraca uwagę nie tylko na walory jakościowe, estetyczne i techniczne dostarczanego mu dobra.
Istotną rolę odgrywa również społeczna odpowiedzialność biznesu dostarczającego produkt oraz niejako wartość dodana prowadzonej działalności.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku chęci lub niechęci współpracy
z przedsiębiorstwami. Mówi się, że współcześnie młode pokolenie woli pracować za mniejsze pieniądze, kierując się przy wyborze większym stopniem
utożsamiania się z misją i wizją danej marki. Mówiąc prościej – młodzi ludzie
będą skłonni aplikować do przedsiębiorstw, których działanie będzie w ich
rozumieniu zgodne z wyznawanymi przez nich wartościami. Głównymi determinantami wyboru są między innymi troska o środowisko, odpowiedzialność społeczna czy ład korporacyjny. Dlatego też wiele przedsiębiorstw decyduje się na zrównoważone podejście do świadczenia usług i większą dbałość
o komfort pracowników, aby w ten sposób przyciągać do siebie klientów,
pracowników, inwestorów oraz kontrahentów.
Pierwszym przykładem odpowiedzialnego biznesu może być marka PayPal. Jako jedna z niewielu firm stawia na trwałe sprzężenie zwrotne od jej
interesariuszy. Jak twierdzi, feedback od klientów pomaga w stałym ulepszaniu jej strategii ESG (E – environmental, S – social responsibility, G – corporate governance), czyniąc ją wynikiem współpracy w relacji producent – konsument.
Jako kluczowe czynniki zaangażowania wymienia:
•
•
•
•
•
•

COVID-19: wpływ na biznes i reakcja;
możliwości dalszego wzmacniania różnorodności, integracji, równości
i przynależności oraz dobre samopoczucie pracowników;
nadzór ryzyka: prywatność, ochrona i bezpieczeństwo danych;
kapitał ludzki (globalny talent): podejście i pomiar;
strategia i postępy w przeciwdziałaniu zmianom klimatu;
usprawnienia ujawniania informacji ESG i podejście do kapitalizmu interesariuszy.

Akceptacja i zaufanie społeczeństwa względem marki PayPal będą więc budowane na filarach wywiązywania się korporacji z działań w wymienionych
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obszarach. Będzie to można wyegzekwować na podstawie sporządzanych
przez przedsiębiorstwo raportów.
Aż dwa z punktów dotyczą wzmacniania różnorodności, integracji,
równości i przynależności, a także dobrego samopoczucia oraz podejścia
i pomiaru kapitału ludzkiego. Ostatnie lata pokazały gigantom, że jednym
z najważniejszych czynników w podejściu do zarządzania firmą jest dbałość
o pracowników. Jak udowodnił kiedyś Elton Mayo na przykładzie efektu
Hawthorne – samo „pochylenie się” kierownictwa wyższego szczebla nad
zatrudnionymi powoduje wzrost wydajności. W teorii gier nazwano by ten
wynik jako win – win.
Przykład PayPal pokazuje jedno z podejść do odpowiedzialności społecznej. Są też jednak takie przedsiębiorstwa, które na przykład przekazują środki
finansowe na konkretne cele. Inne natomiast ograniczają negatywny wpływ
na środowisko, a jeszcze inne – dbają o własne zasoby (w tym ludzkie) w odpowiedzialny sposób.
Model odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem staje się coraz
bardziej popularny. Giełdy całego świata idą za trendem, tworząc nowe indeksy. W Polsce przykładem jest RESPECT index. Notowane na nim polskie
spółki muszą spełniać dodatkowe, restrykcyjne kryteria społecznej odpowiedzialności.
Nieodłącznym elementem generowania zysków w przedsiębiorstwach są
koszty, które także w sposób pośredni bądź bezpośredni rzutują na społeczeństwo, zwłaszcza w przypadku wielkich korporacji międzynarodowych.
Unikając odpłatności za swoją działalność na dalekich rynkach zbytu, cyfrowi giganci dopuszczają się ignorancji względem potrzeb docelowej gospodarki. Niezbędną reakcją okazuje się więc interwencja wspólnoty w ochronę rynku europejskiego. Dyrektywy Unii Europejskiej jasno określają, że na
unijnym terytorium należy wprowadzić wspólny system podatku od usług
cyfrowych, nawet w zakresie przedsiębiorstw, które fizycznie nie posiadają
siedziby na terenie Wspólnoty. Jest to istotna kwestia, dlatego że jedna sfera
to zrównoważone generowanie przychodów, o czym była wcześniej mowa,
a druga – to sprawiedliwe zasilanie funduszy w krajach świadczenia usług
poprzez podatek od usług cyfrowych. Nie jest to na pierwszy rzut oka odczuwalny brak napływu kapitału, natomiast skutki takich działań mogą stać się
widoczne z biegiem czasu. Odpływ funduszy z terytorium Unii Europejskiej
Życzli w e i dee
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do zagranicznych gigantów mocno zawęża lokalnym przedsiębiorcom docelowy segment odbiorców produktów cyfrowych. Dodatkowym kosztem będzie także osłabienie infrastruktury cyfrowej. Brak przepływów finansowych
z tego tytułu powoduje bowiem okrojenie budżetu na badania i rozwój tej
gałęzi w europejskiej oraz krajowej gospodarce. Dlatego więc trwałe i długofalowe napływy kapitału oraz know-how od wielkich cyfrowych przedsiębiorstw zapewnią równoległy, obopólny rozwój.
Każde epizodyczne zrównoważone postępowanie jest zaledwie incydentem, kroplą w morzu potrzeb. Wzajemne wsparcie może natomiast przyczynić się do budowy całej infrastruktury kooperacji, wzrostu przedsiębiorców i społeczeństwa. Jeśli korporacje miałyby generować zyski na przykład
z działalności charytatywnej, to nie ma w tym nic złego, dopóki działalność
ta rośnie proporcjonalnie do generowanej z tego tytułu nadwyżki finansowej.
Nie należy jednak rezygnować z doraźnej pomocy, kampanii społecznych
ani projektów. Krótkofalowe działania są równie istotne w kontekście widoczności marki i szeroko pojętego marketingu. Można to porównać do najlepszego
salonu meblowego w Europie, o którym nikt nie wie. Oznacza to tyle, że potencjał istnieje, natomiast bez odpowiedniej reklamy nie ma komu go dostrzec.
Gigantom nie brakuje okazji do udowodnienia odpowiedzialności społecznej. Najbliższym Polakom przykładem wydają się być ostatnie wydarzenia w Ukrainie. Ruch społeczny, jaki utworzył się w świetle konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, był w dużym stopniu inspirowany przez osoby prywatne,
które ruszyły na granicę z doraźną oraz długofalową pomocą.
Przyglądając się działaniom korporacji cyfrowych przez pryzmat międzynarodowego zrywu charytatywnego można dostrzec, że:
•

•

niemal każda z organizacji stara się pomagać na miarę swoich możliwości
oraz w zakresie własnej działalności, na przykład pokrywając koszty obsługi wpłat charytatywnych, oferując korzystne kursy wymiany hrywien
w internetowych kantorach i/lub wstrzymując wymianę rubli; oferując
płatne staże dla Ukraińców w firmach, walcząc z rosyjską dezinformacją
w sieci, publikując na polskich platformach ukraińskie filmy, by podnieść
morale naszych sąsiadów;
kiedy nie są dostrzegane sposoby pomocy w zakresie własnej działalności,
wtedy przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie szeroko rozumianej
pomocy;

182

AEFC2022.indb 182

Katarzyna Grzybowska

2022-05-23 06:39:34

•

odzew na cierpienie Ukraińców był na tyle ogromny, że organizacje, które
w pewien sposób widziały wartość dodaną swojej pomocy w postaci społecznego szacunku oraz ze strony potencjalnych klientów i kontrahentów,
nagle okazały się być na tyle pospolite w swoich działaniach, że wstydem
okrywają się te przedsiębiorstwa, które do tej pomocy nie dołączyły.

Odzew na bieżące wydarzenia ma dwojaki charakter: z jednej strony
spotyka się z szacunkiem i zrozumieniem społeczeństwa oraz innych firm
względem udzielanego wsparcia, z drugiej jednak nieprzerwanie towarzyszy
mu uczucie poszukiwania poklasku. Wniosek jest jeden – nie jest ważne, jaki
przyświeca temu cel; najważniejsze, że pomoc jest udzielana i odbywa się to
na szeroką skalę.
Dopóki na świecie pozostanie choć cząstka empatii, dopóki dobro będzie
postrzegane jako wartość nadrzędna, dopóki zło będzie spotykać się z niechęcią, strachem i odrzuceniem, dopóty społeczna odpowiedzialność będzie
się dobrze sprzedawała. Mimo że niemożliwe jest ograniczenie zachłanności,
chęci władzy i kapitalizmu wielkich firm, to jako większość, jako obywatele
mamy tę moc, by pokierować ich działaniami, dokonując codziennych, niewielkich wyborów: rezygnując ze słomki do napoju, plastikowych torebek,
inwestując oszczędności w firmy odpowiedzialne i udzielające się społecznie
oraz wspierając i promując marki wyznające dobre, życzliwe idee.

Życzli w e i dee
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Dlaczego inflacja w Polsce
wymknęła się spod kontroli?
Jak przywrócić wiarygodność PLN?
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Mateusz Izdebski – obecnie student studiów magisterskich w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kontynuuje edukację na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Absolwent studiów licencjackich w SGH, gdzie obronił pracę pt. „Ewaluacja jakości wybranych strategii inwestycyjnych opartych o największe spółki notowane
na GPW w Warszawie”. W latach 2019–2021 członek Studenckiego Koła
Naukowego Statystyki w SGH, obecnie uczestnik programu Młody Naukowiec SGH. Autor artykułu naukowego „Aktywne i pasywne strategie
inwestycyjne na rynkach akcyjnych – przegląd systematyczny literatury
naukowej”. Pomimo młodego wieku i aktywnego rozwoju naukowego,
posiada doświadczenie zawodowe w obszarze nieruchomości, bankowości oraz ubezpieczeń. Pasjonat gór, rynków finansowych, ekonometrii
i nowoczesnych metod analizy danych.
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Mateusz Izdebski

Błędy strategiczne i komunikacyjne
Rady Polityki Pieniężnej jako
stymulanty wzrostu inflacji w Polsce

Streszczenie
Autor eseju rozważa na temat przyczyn wymknięcia się inflacji spod kontroli władz
monetarnych w Polsce. Choć obecna inflacja ma charakter globalny, to szereg błędnych i niejasnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej, takich jak polityka monetarna
równie liberalna co w krajach wysokorozwiniętych, celowa deprecjacja waluty, niejasna komunikacja czy zaskakiwanie rynku doprowadziły do nasilenia się negatywnych
konsekwencji inflacji, a także utraty wiarygodności przez polską walutę.

„Na negatywne szoki podażowe bank centralny nie powinien reagować
podwyższeniem stóp. To byłby szkolny błąd prowadzący do stłumienia
wzrostu gospodarczego.”1
„Chcieliśmy, żeby to się w ten sposób odbyło. Rynek spodziewał się ewentualnej podwyżki o 0,15 pkt. proc., a my zrobiliśmy 0,4 pkt. proc. Chcieliśmy,
żeby tak się stało.”2
„Nie można się kopać z koniem. Deszcz pada. Musimy wziąć parasol.”3

1 Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP 9 września 2021 r.
2 Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP 7 października 2021 r.
3 Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP 9 lutego
2022 r.

187

AEFC2022.indb 187

2022-05-23 06:39:35

Esej otwierają zaledwie trzy z wielu interesujących i barwnych komentarzy
Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) z konferencji podsumowujących posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w ostatnich miesiącach.
Osobliwe wypowiedzi prezesa, w których otwarcie przyznaje, iż celem jest
zaskakiwanie rynku, powodują osłabienie wiarygodności i jakości komunikacji RPP z rynkiem, stanowiących niezwykle istotne czynniki kształtujące
oczekiwania inflacyjne inwestorów i zwykłych obywateli.
Niejasna komunikacja połączona z założeniem, iż polska polityka monetarna powinna być kształtowana na wzór polityki realizowanej przez amerykański System Rezerwy Federalnej (FED), doprowadziły do osłabienia zaufania
inwestorów i deprecjacji polskiej waluty w ciągu ostatnich dwóch lat – naznaczonych pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny w Ukrainie. W dalszej
części pracy przedstawione zostaną argumenty potwierdzające, iż błędy popełnione w strategii i komunikacji polityki monetarnej przyczyniły się do wzrostu
inflacji. To strategia oparta na założeniu, że Polska jest krajem rozwiniętym,
a więc polityka monetarna powinna być prowadzona analogicznie do polityki
największych banków centralnych, zwłaszcza amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej (FED). Przekonanie to potwierdzają między innymi te słowa
prezesa NBP: „Szef FED-u, Powell, powiedział, (…) że niestety ta inflacja nie
będzie przejściowa, tylko będzie uciążliwa. Chciałbym to dzisiaj też powiedzieć. Zmieniam retorykę”4. Profesor Adam Glapiński pozostawał w obozie
gołębim tak długo, jak jego amerykański odpowiednik – Jerome Powell.
Na wstępie należy podkreślić, że wspomniane błędy nie są jedyną przyczyną drastycznego wzrostu inflacji w Polsce od połowy 2021 roku. Inflacja to
zjawisko wzrostu cen w konsekwencji zbyt liberalnej polityki monetarnej lub
fiskalnej, bądź w wyniku pewnego rodzaju szoku, który dotyka gospodarkę.
Wybuch pandemii doprowadził do przerwania łańcuchów dostaw, wstrzymania produkcji oraz wyhamowania popytu w wielu gałęziach gospodarki. Jednocześnie stosowana na niespotykaną dotąd skalę stymulacja fiskalna
i monetarna zwiększała płynność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,
prowadząc do wzrostu oszczędności. W obliczu ponownego otwarcia gospodarek odbudowie uległ odłożony w czasie popyt – znacznie szybszej niż podaż dóbr. Nierównowaga ta przyczyniła się do ogólnoświatowego wzrostu cen
4 Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP 2 grudnia 2021 r.
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surowców, transportu i opłat związanych z emisją CO2 w Unii Europejskiej.
Ponadto niesprzyjające czynniki pogodowe oraz polityka Rosji doprowadziły
do nasilenia się niekorzystnych zjawisk. W konsekwencji większość rozwiniętych gospodarek, również te, które od wielu lat nie doświadczały problemu
nadmiernej inflacji, teraz zmaga się ze wzrostem cen istotnie przekraczającym
cele inflacyjne. W styczniu 2022 roku inflacja w strefie euro i Wielkiej Brytanii
wyniosła ponad 5%, w USA 7,5%, w Polsce 9,5%, a na Litwie aż 12,4%.
Co do zasady przyjmuje się, że należy kształtować politykę monetarną
w sposób konserwatywny i przewidywalny. Polska polityka monetarna była
taką w latach 2015–2019. Mimo wzrostu wskaźnika inflacji, w drugiej połowie 2019 roku przekraczającego górne ograniczenie celu inflacyjnego, główna
stopa procentowa utrzymywana była na stałym poziomie – 1,5%. W lutym
2020 roku inflacja w Polsce wynosiła 4,7%, znacząco przewyższając wskaźniki w strefie euro i USA (kolejno 1,2% oraz 2,3%). Mimo to w odpowiedzi na
wybuch pandemii NBP zastosował takie same narzędzia polityki monetarnej, jak wspomniane kraje rozwinięte – obniżkę stóp procentowych niemal
do zera oraz tak zwane luzowanie ilościowe, polegające na skupie papierów
wartościowych zwiększającym płynności na rynku. Wszystko to, oprócz
przeciwdziałania wybuchowi kryzysu gospodarczego, miało ograniczać ryzyko deflacji, przed którym ostrzegali zarówno Prezes NBP, jak i premier.
W 2018 roku FTSE Russell, jedna z najważniejszych agencji ratingowych
tworzących indeksy inwestycyjne, dołączyła Polskę do grona krajów rozwiniętych. Dynamiczny rozwój gospodarczy naszego kraju w ostatnich latach przyczynił się do tego, iż władza monetarna przyjęła percepcję zgodną
z FTSE Russell. Niemniej inne ważne ośrodki, między innymi Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wciąż klasyfikują Polskę jako kraj rozwijający się.
Prawdopodobnie tak właśnie postrzegani jesteśmy przez większość instytucji inwestujących na rynkach finansowych. Podkreślić należy również fakt,
iż wiarygodność naszej gospodarki i waluty, budowana zaledwie 30 lat, jest
znacząco niższa aniżeli walut, takich jak dolar czy funt. Powyższe argumenty
powodują, iż polityka zbyt niskich stóp procentowych w Polsce może prowadzić do odpływu kapitału zagranicznego i deprecjacji złotego.
Jednak od początku 2020 roku deprecjacja złotego była pożądana przez
polskie władze monetarne. Obawy o deflację oraz osłabienie odbicia gospodarczego po pandemii powodowały, że NBP dążył do wspierania eksportu.
Bł ędy stra tegi czne i kom u ni ka cyj ne R a d y P o l i t y k i P i e n i ę ż n e j
jako st ymula nty wzrostu i nfla cj i w P o l s c e
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Argument ten nie miał poparcia empirycznego. Polski eksport radził sobie
świetnie w trudnym otoczeniu gospodarczym. Co więcej, celowe osłabianie waluty budzi zwykle opór partnerów handlowych. Pod koniec 2020 roku polska
waluta uległa dwukrotnemu, nagłemu osłabieniu. Choć NBP nie potwierdził
interwencji walutowej, to charakter zmiany wskazuje, iż najprawdopodobniej
miała ona miejsce. Czas, w którym została dokonana sugeruje, iż celem była
poprawa wyniku finansowego banku centralnego. Jest to kolejne działanie obniżające wiarygodność instytucji, która kształtuje politykę monetarną w Polsce.
Choć twórcy polityki monetarnej w Polsce przyjęli strategię naśladowania
FED, to jednak w wielu kwestiach, zwłaszcza związanych z komunikacją, pozostaliśmy znacząco w tyle. Przykładem są choćby konferencje prasowe podsumowujące posiedzenia gremium kształtującego politykę monetarną. Przez
znaczny okres pandemii konferencje się nie odbywały, a członkowie rady nie
udzielali zbyt wielu wywiadów w mediach. Natomiast ich amerykańscy odpowiednicy organizują konferencje po każdym spotkaniu Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Co więcej, dwukrotnie w ciągu roku FED składa przed kongresem raport dotyczący podjętych
decyzji monetarnych oraz prognozę ich wpływu na zmienne ekonomiczne.
Podsumowaniem posiedzeń RPP są decyzje dotyczące stóp procentowych
oraz komentarz bieżącej i prognozowanej sytuacji gospodarczej. Komunikaty
komitetu FOMC wzbogacane są natomiast o dwa niezwykle istotne elementy
służące kształtowaniu oczekiwań rynku co do przyszłej polityki monetarnej.
Są to wykresy wachlarzowe, przedstawiające prognozy zmiennych makroekonomicznych przy założeniu realizacji różnych scenariuszy, a także słynne
wykresy kropkowe, przedstawiające prognozy ścieżki zmian stóp procentowych każdego z członków komitetu FOMC. Dla porównania w Polsce Prezes
RPP, w okresie między kolejnymi posiedzeniami, dokonał zmiany retoryki
o 180 stopni. We wrześniu 2021 roku potencjalna podwyżka stóp procentowych nazwana została „szkolnym błędem”, natomiast w październiku RPP
dokonała zaskakującej w swej skali podwyżki stóp.
Ponadto działania banku centralnego w obliczu inflacji, która mimo lockdownów naturalnie obniżających presję cenową pozostawała w Polsce powyżej celu inflacyjnego, doprowadziły do formowania się rosnących oczekiwań inflacyjnych. Nieprzewidywalna polityka monetarna powoduje wzrost
zmienności na rynkach stóp oraz na rynku walutowym. W konsekwencji
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prowadzi to do wzrostu premii za ryzyko oraz kosztów zabezpieczenia przed
ryzykiem kursowym przez podmioty dokonujące wymiany handlowej. Długotrwałe dążenie do osłabienia polskiej waluty a także zaskakujące zmiany
w polityce monetarnej doprowadziły do sytuacji, w której polski rynek nie
należy do najatrakcyjniejszych miejsc lokowania kapitału inwestycyjnego.
Celowa deprecjacja waluty okazała się szkodliwa w obliczu postpandemicznej
inflacji, wyrażonej gwałtownym wzrostem cen surowców i transportu towarów.
Deprecjacja doprowadziła bowiem do zjawiska „importu inflacji”, polegającego
na ogólnym wzroście cen, wynikającym z podwyższenia cen produktów importowanych. Transakcje zakupu surowców na rynkach światowych rozliczane są
głównie w dolarach i euro. Obecnie polski złoty, w porównaniu do czasu sprzed
pandemii, jest o 12% słabszy względem dolara i 10% w stosunku do euro. Ceny
surowców oraz innych importowanych produktów wyrażone w polskiej walucie
są więc znacząco wyższe nie tylko w wyniku zjawisk na rynkach towarów, ale
także ze względu na osłabienie złotego. Często Polskę porównuje się do Czech.
W przypadku korony czeskiej w analogicznym okresie nie nastąpiła deprecjacja
tej waluty względem dolara i euro. Wynika to z wcześniejszego i bardziej zdecydowanego zacieśniania polityki monetarnej, wyrażanego zarówno w sposób
werbalny, jak i w postaci podwyżek stóp procentowych. Badania dowodzą, że
umocnienie złotego to jeden ze sposobów walki z inflacją, gdyż aprecjacja waluty
o 1% skutkuje spadkiem inflacji o 0,1–0,2 p.p.
Podsumowując – działalność banków centralnych nie polega jedynie na
wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi kształtowania polityki monetarnej. Niezwykle istotna jest także właściwa komunikacja z rynkiem. NBP, na którego
czele stoi profesor Adam Glapiński, podjął w ostatnich latach szereg zaskakujących decyzji i udzielił zadziwiających komentarzy. Ranking prezesów banków
centralnych „Global Finance” potwierdza tę opinię. Mimo uwag dotyczących
metodologii, niezaprzeczalnym jest, że raport odzwierciedla i kształtuje opinie
dotyczące szefa NBP i jakości działań RPP. Prezes w 2021 roku został oceniony
najniżej spośród europejskich szefów banków centralnych (na równi z przedstawicielami Białorusi i Ukrainy). Niejasna komunikacja, błędne postrzeganie
pozycji Polski, naśladowanie działań FED oraz dążenie do deprecjacji polskiej
waluty to czynniki, które przyczyniły się do tego, iż inflacja w Polsce w 2022
roku wymknęła się spod kontroli, a polska waluta utraciła wiarygodność.

Bł ędy stra tegi czne i kom u ni ka cyj ne R a d y P o l i t y k i P i e n i ę ż n e j
jako st ymula nty wzrostu i nfla cj i w P o l s c e
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Grzegorz Gawlista – (ur. 3 kwietnia 1996 roku w Sławnie) – analityk finansowy i pasjonat ekonomii oraz rynków finansowych. W latach 2016–2019
zdobył tytuł licencjata na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia. W trakcie
studiów wraz ze znajomymi zgłosił zespół do konkursu AuditOdysEY
organizowanego przez Ernst & Young, w którym jako kapitan doprowadził zespół do półfinału. Karierę zawodową w finansach rozpoczął już na
trzecim roku studiów jako analityk finansowy w spółce AmeriGas Polska.
W tym okresie rozwój jego wiedzy oraz obycia z biznesem lokalnym
i międzynarodowym nabrał większego tempa. Pracując w kontrolingu
regionalnym był również zaangażowany we wsparcie działu finansowego grupy kapitałowej obsługującego cały region europejski. W drugiej
połowie 2019 roku przeniósł się do Trójmiasta, by rozpocząć studia drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
na kierunku: Ekonomia ze specjalizacją Finanse w przedsiębiorstwach,
akredytowanych przez towarzystwo ACCA. Tego samego roku rozpoczął
pracę w Bayer Sp. z o.o. jako specjalista do spraw kontrolingu. Po roku
awansował na stanowisko starszego specjalisty do działu rachunkowości
zarządczej, obsługując region CEE zajmował się kontrolą wyceny zapasów
i księgowością produkcyjną.
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Dopiero podczas odpływu okazuje się,
kto pływał nago

Streszczenie
Spokojne czasy umiarkowanego wzrostu gospodarczego odchodzą w niepamięć, a otoczenie makroekonomiczne nie sprzyja sile nabywczej złotego. Inflacja się rozpędza,
a gospodarka „łapie zadyszkę”. W tym czasie Rada Polityki Pieniężnej powinna skupić się na utrzymaniu wartości waluty narodowej i ochronie oszczędności polskich
gospodarstw domowych.

Od ponad dwóch lat inflacja CPI w Polsce znajduje się na podwyższonym
poziomie. Większość miesięcznych odczytów z tego okresu przekracza cel
inflacyjny Narodowego Banku Polskiego (NBP), a polska złotówka staje się
coraz słabsza w stosunku do koszyka głównych walut. Pandemia COVID-19,
zamrażane sektory gospodarki, zmiany geopolityczne i niepewne czasy wojny u naszych wschodnich sąsiadów są niewątpliwie nie lada wyzwaniem dla
Rady Polityki Pieniężnej (RPP), chcącej ochronić siłę nabywczą naszej waluty
narodowej. Coraz częściej pojawiają się głosy, że kontrola nad stabilną i niską
inflacją została utracona, a jej odzyskanie będzie wymagało wiele wysiłku,
poświęcenia i przychylności losu.
Wzrost inflacji w Polsce pośrednio zapoczątkowała pandemia COVID-19.
Od stycznia do kwietnia 2020 roku w obawie przed kryzysem i związanym
z nim szokiem podażowym wiele gospodarstw domowych w Polsce i na
świecie zwiększyło swoje wydatki – między innymi na takie produkty, jak
193
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żywność z długim terminem przydatności do spożycia, czy też podstawowe
środki higieny. Obawialiśmy się zerwania łańcuchów dostaw i czasowych
braków na półkach sklepowych tych produktów. Przełożyło się to między
innymi na skok inflacji do poziomu 4,7% w lutym. W celu ograniczenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 rząd Polski, jak również rządy większości krajów,
zadecydował o zamrożeniu poszczególnych części gospodarki. Objął tym
restauracje, kina, teatry – innymi słowy miejsca gromadzące większą liczbę
osób na małej przestrzeni. Jako że na inflację wpływa też cyrkulacja pieniądza, to ograniczenie konsumpcji przyczyniło się do spowolnienia wzrostu
cen. Dodatkowo na początku 2021 roku nałożył się na to również tak zwany
efekt bazy i w lutym inflacja CPI rok do roku spadła do poziomu 2,4%. Była to
jednak tylko cisza przed burzą, ponieważ już w kolejnym miesiącu przekroczyła ona 3% i do dziś utrzymuje się na poziomach niewidzianych od czasów
bańki internetowej, czyli od ponad 20 lat.

Źródło: https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/inflacja-rdr-pol (dostęp: 22.03.2022 r.).

Stopniowe otwieranie gospodarek na świecie ponownie wzmogło cyrkulację pieniądza, jednak łańcuchy dostaw nie wróciły do stanu sprzed pandemii.
Wzrosły także ceny surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa, która
jest wykorzystywana do transportu większości dóbr na świecie. Dlatego ceny
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produktów transportowanych drogą lądową, morską i powietrzną również
uległy podwyżkom. Opisywana sytuacja, którą obecnie można zaobserwować, jest przykładem inflacji kosztowej lub inaczej podażowej. Wynika ona
ze wzrostu cen produktów, półproduktów oraz surowców, zarówno importowanych, jak i krajowych. Z perspektywy Polski, która nie dominuje w wydobyciu i przetwarzaniu ropy naftowej, wpływ polskiego rządu na jej podaż
jest bardzo ograniczony.
Gdy osłabieniu uległa cyrkulacja pieniądza a gospodarce groziło spowolnienie, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na wykorzystanie jednego
ze swoich narzędzi i obniżyła stopy procentowe do poziomów niewidzianych wcześniej w III Rzeczpospolitej Polskiej. Obniżenie nastąpiło w trzech
krokach, z obowiązującej od marca 2015 roku stopy referencyjnej wynoszącej
1,5% do poziomu 0,1% osiągniętego w maju 2020 roku. Dało to silny impuls
kredytowy. Raty kredytów opartych na zmiennej stopie procentowej znacząco się obniżyły, a zdolność kredytowa wielu Polaków wzrosła. Zyskały
osoby, którym banki przed obniżeniem stóp procentowych nie udzieliłyby
kredytów. W związku z tym na rynek zaczął napływać tani, choć obarczony dużym ryzykiem, pieniądz kredytowy. Ocena ryzyka płynności u osób
fizycznych, które zaciągnęły takie zobowiązania, nie jest tematem niniejszej
pracy i zostanie pozostawiona bez komentarza.

Źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wskazniki/wykresy.html (dostęp: 22.03.2022 r.).
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Początkowo rosnąca w Polsce inflacja była oceniana przez Prezesa Rady
Polityki Pieniężnej jako przejściowa i niezagrażająca polskiej gospodarce.
Jednak gdy w październiku 2021 roku osiągnęła 6,8% zdecydowano o podniesieniu stóp procentowych do 0,5%, co raczej było ruchem jedynie symbolicznym. Reakcja wydawała się niemal niezauważalna, a po miesiącu
inflacja wzrosła o kolejny jeden procent. Począwszy od października do
momentu pisania tego tekstu mieliśmy już sześć podwyżek stóp procentowych. Obecnie stopa referencyjna wynosi 3,5%, zapowiadane są kolejne
podwyżki, a inflacja nadal znajduje się na zatrważająco wysokim poziomie
8,5% (w lutym 2022 r.). Przesadny optymista mógłby stwierdzić, że przecież
jest to wynik lepszy od styczniowego 9,5% i mógłby dopatrywać się ewentualnego odwrócenia trendu. W tym miejscu warto zauważyć, że ostatni
odczyt nie obejmuje okresu od 24 lutego, czyli od dnia ataku wojsk Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę.
Od początku wojny świat zachodni nieustanie wspiera naród ukraiński w walce z imperialistycznymi zapędami Władimira Putina. Większość
krajów potępia tę wojnę, a namacalnym tego dowodem są nałożone na
Rosję sankcje gospodarcze. Wśród najważniejszych z perspektywy inflacji w Polsce wyróżnić można między innymi odcięcie Rosji od systemu
wymiany informacji SWIFT oraz wprowadzenie embargo na import ropy
i gazu z Rosji przez USA oraz Wielką Brytanię. Brak dostępu do systemu
SWIFT w Rosji blokuje rozliczenia międzybankowe między kontami różnych organizacji, na przykład za kupowane i sprzedawane towary oraz
usługi. Jako że Rosja jest największym eksporterem pszenicy na świecie,
to w rezultacie utrudnionego rozliczania się za ten surowiec jego podaż
w Europie zostanie znacząco ograniczona. To prawdopodobnie przełoży
się na odczuwalny wzrost cen żywności. Jest to kolejny czynnik wzmacniający inflację podażową.
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Struktura eksportu pszenicy na świecie w roku 2020.

Źródło: statista.com

Unia Europejska pracuje również nad ograniczeniem zakupów i dostaw ropy
oraz gazu do Europy z Rosji. Kolejne ograniczenie podaży tych surowców może
doprowadzić do gwałtownego wzrostu ceny ropy naftowej i intensyfikacji inflacji.
Wcześniej opisane elementy, wpływające na wzrost inflacji w Polsce i na
świecie, skutkują również powstawaniem tak zwanej spirali cenowo-płacowej. Przyczyną jest mniejsze zadowolenie z obecnych pensji z uwagi na coraz
wyższe ceny na półkach sklepowych. Ceny produktów codziennego użytku, jak chociażby żywności, wzrosły o ponad 15%, a oficjalna średnioroczna
inflacja za rok 2021 wyniosła zaledwie 5,1%. Każdy odczuwa realną inflację
w przeliczeniu na swój indywidualny koszyk zakupowy. Pracownicy żądają
wyższego wynagrodzenia, co w konsekwencji zmusza przedsiębiorstwa do
podnoszenia cen ich własnych produktów i usług. To zaś wpływa na zmniejszenie satysfakcji z wynagrodzeń. Tak powstaje spirala.
Dop ie ro podcza s odpływ u o ka zu j e s i ę , k t o p ł y w a ł n a g o
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Ostatnie dwa lata nie napawają optymizmem w kontekście siły nabywczej
naszej waluty. Czynniki proinflacyjne pochodzą głównie z zewnątrz i obrona
przed nimi może wymagać dużo więcej wysiłku niż zazwyczaj. Być może
warto byłoby zastosować jakieś inne niekonwencjonalne metody. Podnoszenie stóp procentowych, czyli restrykcyjna polityka monetarna, póki co nie
wydaje się być efektywna. Może taka strategia miałaby większą siłę w walce
z inflacją popytową, która poniekąd spowodowana jest finansowaniem deficytu budżetowego państwa poprzez dodruk „pustego” pieniądza (niskie
stopy procentowe, obniżenie rezerwy obowiązkowej). Dodatkowo została zastosowana również interwencja NBP polegająca na sprzedaży części rezerw
walutowych za polską złotówkę, ale nie przyniosła ona wymiernych rezultatów. Wydawać by się mogło, że sytuacja jest beznadziejna. NBP zasługuje
jednak na małą pochwałę za wcześniejszy zakup 125 ton złota w 2019 roku
i sukcesywne ściąganie go do kraju. Taka decyzja dała naszej walucie większą
stabilizację podczas pandemii, a jej powtórzenie mogłoby mieć podobny rezultat w przypadku eskalacji wojny w Ukrainie. Choć będzie to truizm, warto
stwierdzić, że prawdziwie odporne na inflację jest tylko złoto. Rozwiązaniem
problemu inflacji, jakim jest waluta powiązana ściśle ze złotem, nie jest niczym nowym i innowacyjnym. Choć teraz wydaje się reliktem przeszłości
niemożliwym do wprowadzenia, a współcześni bankierzy go nie popierają,
to jednak taki system działał w przeszłości przez setki lat. Bliższy naszym
czasom dolar amerykański również był swego czasu oparty na parytecie
złota (do 1972 r.). Podatność na inflację waluty niezwiązanej z tym surowcem potwierdza utrata wartości dolara o około 80% od lat siedemdziesiątych
dwudziestego wieku. W celu kontroli nad inflacją w Polsce i przywróceniu
wiarygodności złotówki, proponuję uczynienie jej prawdziwie złotej, czyli
związanie jej ze złotem. Rozwiązanie to na pewno nie jest proste. Wprowadzanie go zajęłoby wiele lat i na pewno spotkałoby się ze sprzeciwem partii
politycznych, które przez „dodrukowane” pieniądze nieroztropnie zadłużają
państwo. Z pewnością pojawiłyby się również obrońcy tych metod, jakoby
inflacja przewyższająca oprocentowanie długu państwowego powoduje jego
dewaluację. To prawda, jednak niestety tracą na tym również wszyscy posiadający oszczędności złotówkowe – głównie ludzie prości, którzy nie wiedzą,
jak zabezpieczyć swój kapitał przed inflacją. Abstrahując od skutków finansowych, zwolenników dodruku zachęcam do refleksji nad wierszem Czesława
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Miłosza Który skrzywdziłeś. Może jednak warto przełamać dogmat planowania wydatków budżetowych na jedną, a maksymalnie na dwie kadencje danej
partii. Czas, by polskie elity polityczne dojrzały, wzięły odpowiedzialność za
swoje decyzje i zaczęły planować nie na kilka lat, ale na całe stulecia. Konkludując i jednocześnie nawiązując do tematu niniejszej pracy, warto umacniać
polską walutę rezerwami złota, a najlepiej ją z nim powiązać, by kiedy przyjdzie odpływ, nie okazało się, że pływamy nago.

AEFC2022.indb 199

2022-05-23 06:39:35

Hubert Leśniak – licencjat Ekonomii kontynuujący naukę jako student
I roku II stopnia ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wiceprezes
Koła Naukowego Liderzy Biznesu oraz przewodniczący Sekcji Ekonomii
Rozwoju Koła Naukowego Ekonomistów Interkreator. Organizator wielu konferencji oraz studenckich badań naukowych. Uczestnik projektu
Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II – Uniwersytet Rzeszowski,
w którym przygotowywał oraz prowadził zajęcia o tematyce finansowej
dla młodzieży licealnej. Od Marca 2022 roku wolontariusz w projekcie
Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL organizowanym
przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. W trakcie studiów zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia prelegent licznych konferencji
na poziomie zarówno ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Zwolennik łączenia technologii z biznesem. Wykonawca amatorskich projektów
graficznych. Prywatnie miłośnik sztuki zegarmistrzowskiej.
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„Gorzka pigułka” –
proces leczenia inflacji

Streszczenie
W ostatnich latach w gospodarce obserwujemy niepokojący wzrost inflacji. Bardzo
często przyczyny tego zjawiska leżą za granicą. Należy jednak zaznaczyć, że wiele
z nich ma swoje źródło w Polsce. Ważne jest, aby zrozumieć mechanizm inflacji, dostrzegać przyczyny jej powstawania oraz być świadomym nadchodzących skutków.

Społeczeństwo eksperckie
Wraz ze wzrostem natężenia informacji o pogarszającym się stanie polskiej
gospodarki, narasta częstość występowania tego tematu w codziennych dyskusjach. Im zagadnienie bardziej nośne i niepokojące, tym więcej ekspertów
okazuje się nas otaczać. Rzeczywiście inflacja jest zjawiskiem, które może
rozpalać wyobraźnię, tym bardziej, gdy jej skutki zaczynają być odczuwalne podczas codziennych zakupów. Możemy tutaj mówić o typowym występowaniu efektu Dunninga-Krugera. Im mniejszą wiedzę w danym temacie
posiada rozmówca, tym szybciej i sprawniej obniżyłby ceny. Częstym sformułowaniem, które można usłyszeć podczas rozmowy ze znajomymi, jest
„straszna drożyzna przez tą inflację”. Rzeczywiście to doskonałe wytłumaczenie wszystkich problemów. Wystarczy użyć zaklęcia inflacyjnego i nagle ceny same zaczynają rosnąć. Jakże wygodne jest takie podejście. Niejako
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zdejmuje ono ciężar odpowiedzialności za źle podjęte decyzje w sferze polityki pieniężnej i zachęca do szukania winnych w innych obszarach. Warto mieć
świadomość, jak błędnie można odbierać ten problem i zwracać na to uwagę
naszych interlokutorów. Nie po to, aby przyćmić wiedzą i wyniosłym tonem
zganić błądzącego, ale uświadomić, że osoby szukające źródeł problemu są
w złym miejscu. Można potraktować to jako rodzaj misji naukowca-ekonomisty, aby zwracać uwagę społeczeństwa na określone problemy gospodarcze,
wskazywać ich przyczyny oraz uświadamiać co do powagi ich skutków.
Inflacja w liczbach
Czy problem jest aż tak poważny? Aby odpowiedzieć na to pytanie przeanalizujmy zmiany inflacji w Polsce w latach 2000–2021. Patrząc na dane zaprezentowane na wykresie 1 można zauważyć, że inflacja w Polsce na początku badanego okresu była wysoka – w 2000 roku zanotowano ją na poziomie
10,1%. Jednak w kolejnych latach znacząco spadła, aby przez kolejne 10 lat
oscylować w okolicy celu inflacyjnego, czyli 2,5% z założeniem możliwego
odchylenia od tej wartości o jeden punkt procentowy. Po okresie małej deflacji w latach 2015 i 2016 zaczął następować znaczący wzrost wskaźnika.
Wykres 1.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne
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Należy pamiętać, że dane na wykresie prezentują uśrednioną inflację
w danym roku, Jeśli weźmiemy pod uwagę wskazania miesięczne, szczególnie w drugiej połowie 2021 roku zauważymy, jak szybko inflacja wzrastała.
Dane te prezentuje wykres 2.
Wykres 2.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne

Biorąc pod uwagę założenia celu inflacyjnego w drugiej połowie 2021
roku, wyniki są zdecydowanie niesatysfakcjonujące.
Przyczyny inflacji
Nie sposób nie zauważyć wpływu na gospodarkę pandemii i związanych
z nią obostrzeń. Długotrwałe lockdowny zaburzyły produkcję i łańcuchy
dostaw. Efektem są niedobory produktów, między innymi półprzewodników. Ma to duże odbicie na branży elektronicznej i motoryzacyjnej. Ceny
podzespołów komputerowych stały się bardzo wysokie, problematyczny jest
także dostęp do niektórych produktów. Duża część polskiej inflacji została
importowana zza granicy. Należy zwrócić uwagę na wysoką obecnie cenę
baryłki ropy naftowej. Jeszcze w kwietniu 2020 roku zanotowano cenę baryłki ropy na poziomie 19,63 USD. Rok później cena ta wynosiła około 66 USD.
17 marca 2022 roku za baryłkę ropy trzeba było zapłacić około 106 USD. Wysokie ceny ropy naftowej przekładają się na duże koszty paliw, a co za tym
idzie – również transportu. Rezultat jest widoczny w bardzo wielu branżach
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oraz w cenach produktów. Podobna sytuacja zaistniała w przypadku gazu
ziemnego, którego ceny również zostały podwyższone. Spowodowane jest
to wysokim popytem na ten surowiec w Europie i Chinach. Jednak przyczyny inflacji nie leżą tylko za granicą. Wiele z nich ma źródło w naszym kraju.
W tym momencie należy powiedzieć o stopach procentowych oraz polityce
pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Efektem tej polityki są zmiany wysokości stóp przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Najprościej mówiąc
stopa procentowa wskazuje, ile musimy zapłacić za kredyt oraz ile zarobimy
na oszczędnościach ulokowanych w banku. Pożyczając pieniądze od banku
zgadzamy się na oddanie wyższej kwoty. Z drugiej jednak strony, wpłacając
pieniądze na lokatę bankową oczekujemy wypłacenia odsetek od naszego kapitału. Właśnie stopy procentowe decydują jak duże będą to kwoty. W maju
2020 roku stopa referencyjna wynosiła 0,1%. Sprawiało to, że warunki zaciągnięcia kredytu były niezwykle korzystne a przechowywanie pieniędzy na lokacie bardzo nieopłacalne. Jeszcze nigdy od 1998 roku, w którym powołano
do życia RPP, kredyty nie były tak tanie. Sytuacja, w której dostęp do pieniędzy stał się łatwy a raty kredytów wyjątkowo niskie, przyczyniła się do
zwiększenia popytu i w rezultacie skutkowała podniesieniem cen. Decyzje
o ustaleniu tak niskich stóp procentowych były podyktowane bardzo trudną
sytuacją gospodarki po okresie lockdownów wprowadzanych w czasie pandemii. Takie działania NBP nie stanowiły wyjątku – wiele państw postępowało podobnie. Niestety dobre intencje przyczyniły się do wywindowania cen.
Kolejnymi decyzjami RPP były podwyżki stóp procentowych. Droższe kredyty nie zachęcały już do zadłużania się. Osoby obciążone pożyczką musiały
płacić większe raty, a w obliczu coraz wyższej inflacji sensowne wydawało
się ulokowanie pieniędzy na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie. Działania
takie powinny sprawić, że popyt się zmniejszy, a ceny zaczną spadać. Jednak
na odpowiedź rynku trzeba poczekać. Można dojść do wniosku, że decyzje
o podwyżce stóp procentowych zostały podjęte zbyt późno i chaotycznie.
Konsumentów zapewniano, że stopy nie zostaną podniesione a inflacja ma
charakter przejściowy. Tak nieczytelne komunikaty ze strony NBP mogły
przyczynić się do podejmowania niekorzystnych decyzji1.
1 https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,przyczyny-wysokiej-inflacji-w-polsce-w-2021-roku,110567.chtm (dostęp: 28.03.2022 r.).
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Tabela 1. Zmiany wysokości stóp procentowych
Data
podwyżki

Stopa reStopa
Stopa
Stopa
Stopa
dyskontowa dyskontowa
referencyjna lombardowa depozytowa
weksli
weksli

2020 rok
18.03.2020

1

1,5

0,5

1,05

1,1

09.04.2020

0,5

1

0

0,55

0,6

29.05.2020

0,1

0,5

0

0,11

0,12

07.10.2021

0,5

1

0

0,51

0,52

04.11.2021

1,25

1,75

0,75

1,3

1,35

09.12.2021

1,75

2,25

1,25

1,8

1,85

05.01.2022

2,25

2,75

1,75

2,3

2,35

09.02.2022

2,75

3,25

2,25

2,8

2,85

09.03.2022

3,5

4

3

3,55

3,6

2021 rok

2022 rok

Źródło: Narodowy Bank Polski, opracowanie własne

Porównując dane zawarte na wykresie 1 i w tabeli 1 można zauważyć, że
gdy w 2020 roku inflacja wynosiła 3,4%, czyli znacząco przekroczyła cel inflacyjny, stopy procentowe były jeszcze obniżane. Dopiero pod koniec 2021 roku
podjęto pierwszą decyzję o podwyżce. Stopa referencyjna wyniosła 0,5%,
a inflacja 6,6%. Najnowsza podwyżka stóp procentowych (z 9 marca 2022 r.)
wynosiła 75 punktów bazowych, ustalając stopę referencyjną na poziomie
3,5%, przy czym w lutym 2022 roku zanotowano inflację na poziomie 8,5%.
Można zadać pytanie, czy stopy procentowe na tym poziomie przy tak wysokiej inflacji zachęcają konsumentów do umieszczania pieniędzy na lokatach.
Gdy lockdowny zaczęły dobiegać końca świat otrząsał się z pandemicznego szoku. Mimo że rzeczywistość gospodarcza zmieniła się zapewne na
zawsze, społeczeństwa ochoczo wkroczyły w czas odbudowy, chociaż do całkowitego wyeliminowania zagrożenia pandemicznego było jeszcze daleko.
Kolejną wielką katastrofą, zarówno humanitarną jak i gospodarczą, był wybuch wojny w Ukrainie. Obecnie (dane z 19 marca 2021 r.) do Polski dotarły
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niemal 2 mln uchodźców wojennych. W kolejnych tygodniach ta liczba zapewne jeszcze się powiększy. Wielu uchodźców zostanie w Polsce do czasu
zakończenia konfliktu, a ten może się przeciągać. Jako że niniejsze rozważania dotyczą także sfery gospodarczej, warto zastanowić się, jaki wpływ na
polską gospodarkę będzie miał tak duży napływ ludności. Biorąc pod uwagę
obietnice rządu w kwestii zapewnienia dodatkowych świadczeń Polakom
przyjmującym osoby z Ukrainy oraz dla Ukraińców, należy spodziewać się
dużych wydatków budżetowych. Inflacja w kolejnych okresach zapewne
wzrośnie. Pomijając zwiększony popyt wywołany dużym strumieniem pieniężnym na linii rząd – uchodźcy, niebagatelne znaczenie będą miały ceny
surowców i paliw. Już teraz ceny paliwa osiągnęły bardzo wysoki poziom.
Nakładając kolejne sankcje na Rosję należy spodziewać się straty dużego
partnera handlowego i świetnego rynku zbytu. Sprowadzane produkty będą
coraz droższe. Nie ma wątpliwości, że Rosja i jej władze muszą ponieść konsekwencje swojej barbarzyńskiej agresji. Należy jednak pamiętać, że każda
nasza akcja będzie związana z reakcją – zarówno rynku, jak i agresora.
Jak wyjść z kryzysu inflacyjnego?
Aby uleczyć gospodarkę z trawiącej ją inflacji, wszyscy musimy przełknąć
„gorzką pigułkę” restrykcyjnej polityki pieniężnej. Pozostając w medycznym
tonie – musimy leczyć gospodarkę tym, czym ją struliśmy. Mowa tu oczywiście o stopach procentowych. Ich podnoszenie, choć będzie bolesne dla posiadaczy kredytów, musi następować w sposób ciągły i konsekwentny. Obecnie
poziom stóp jest ciągle zbyt niski i nie zachęca Polaków do lokowania swoich
pieniędzy w banku. Decyzje RPP w kwestii zmian wysokości stóp procentowych muszą być jasno komunikowane. Konsumenci powinni być świadomi,
że w najbliższym czasie kredyty będą drożeć. Istotna jest edukacja ludności
w tym zakresie. Większa świadomość finansowa zmniejszy niezadowolenie
społeczne i pozwoli zrozumieć zachodzące zmiany. Będzie to dobra praktyka,
którą należy wprowadzić w najbliższej przyszłości, aby krzewić zdrowe nawyki finansowe. Pozwoli to uniknąć sytuacji niepokoju związanego z rosnącą
inflacją. Poznanie instrumentów finansowych, które chronią pieniądze przed
spadkiem wartości, może zwiększyć zaufanie do waluty krajowej. Ważną
kwestią jest także ograniczenie wdrażania nowych programów socjalnych.
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Kolejne pieniądze wprowadzane do gospodarki nie przyczynią się do zmniejszania inflacji. Odnosząc się do czynników zewnętrznych – musimy dążyć
do jak największego uniezależnienia się Polski w sferze energetyki. Wraz
z rozwojem sytuacji na wojnie i kolejnymi sankcjami nakładanymi na Rosję,
która jest ważnym dostawcą gazu i węgla, ceny tych surowców będą rosnąć.
Priorytetem powinno być pozyskiwanie wspomnianych surowców z innych
źródeł, a także poszukiwanie złóż na terenie naszego kraju.
Podjęcie odpowiednich decyzji zapewne z czasem przyniesie zmniejszenie
inflacji i unormowanie się cen. Nie należy jednak bagatelizować czynników
zewnętrznych. Proces walki z inflacją może być długi i trudny, jednak przeprowadzenie go będzie kluczowe dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki.
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Inflacja, czyli najskuteczniejszy
podatek od oszczędności

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony problematyce inflacji, w szczególności jej tworzeniu i mechanizmom zapobiegania. Celem autorki było nie tylko wskazanie ciągu przyczynowo-skutkowego, jaki niesie za sobą długotrwały wzrost cen, ale również wskazanie
potencjalnych rozwiązań w perspektywie krótko- i długoterminowej. Rozważania dotyczą głównie gospodarki Polski.

„W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy
jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie.”
Michel de Montaigne

Dlaczego Polacy w 2021 roku obawiali się inflacji bardziej niż wojny?
Tematyka ruchu cen w gospodarce od zawsze cieszyła się dużą popularnością. Nic dziwnego – inflacja „nie bierze jeńców”. Zmiany cen dotykają nas
wszystkich, w szczególności tych najbiedniejszych i najstarszych. Oszczędności na złotą jesień życia topnieją z dnia na dzień.
Słowo inflacja wywodzi się z łaciny, pochodzi od słowa inflatio, czyli nadęcie. Inflację utożsamiamy ze średnimi zmianami cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwa domowe.
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Szczytowa inflacja w historii Polski przypada na lata 80. i 90. XX wieku
(wykres 1). Ówczesny system gospodarczy Polski, urynkowienie cen żywności, indeksacja płac, wprowadzanie do obiegu banknotów o coraz większych
nominałach oraz dodruk pieniądza spowodowały najwyższą w historii Polski inflację – zwaną hiperinflacją. Zmiana ustrojowa i liczne reformy, w tym
tak zwany plan Balcerowicza, przyczyniły się do znacznego obniżenia inflacji oraz deficytu budżetowego. Od tamtych wydarzeń minęło niespełna 30
lat. Obecnie zjawisko podwyższonej inflacji to już nie tylko relikt przeszłości.
Znaczne zmiany cen zachodzą „na naszych oczach”. Obecny poziom inflacji
w Polsce, choć może nie tak spektakularny jak w latach 90., jest najwyższy od
20 lat. Ludzie przywykli do stosunkowo niskiej inflacji, tanich kredytów i powszechnego dobrobytu. Czy jesteśmy świadkami końca czasów prosperity?
Wykres 1. Inflacja w Polsce w latach 1985–2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/
wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/

Według Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na pytanie „Czego
się Pan(i) najbardziej obawia w obecnych czasach” 71% ankietowanych odpowiedziało, że drożyzny. 70% respondentów boi się wojny, 64% – choroby,
38% – pandemii, zaś 36% – pogorszenia sytuacji materialnej. Wzrost cen jest
zauważalny gołym okiem. Polacy zapytani w styczniu 2022 roku o zmiany
cen w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy niemal jednogłośnie stwierdzili, że
ceny wzrosły (wykres 2).
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Wykres 2. Odpowiedzi Polaków na pytanie: „Czy, ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny produktów i usług: …”

Źródło: Komunikat z badań CBOS nr 14/2022

Na codzienne zakupy wydajemy coraz więcej pieniędzy. Obawy inflacyjne wśród Polaków ciągle rosną. Aż 90% społeczeństwa spodziewa się wzrostu cen w ciągu najbliższych 12 miesięcy1.
Co przyczyniło się do tak wysokiej inflacji w ostatnim czasie? Aż 50%
ankietowanych za obecną sytuację gospodarczą obwinia politykę polskich
władz, zaś 33% wskazuje czynniki od nich niezależne. Co spowodowało
obecną sytuację w kraju? Czy obawy społeczeństwa są zasadne?
Co przyczyniło się do obecnej sytuacji gospodarczej w kraju?
Zdarzenia mające miejsce na początku 2020 roku były istotnym czynnikiem
inflacjogennym. Skutki pandemii COVID-19 odczuwane są w sferze ekonomicznej niemal na całym świecie. Epidemia przyczyniła się do zamknięcia lub
znacznego zmniejszenia aktywności wielu przedsiębiorstw w niemal wszystkich sektorach. Ewenementem jest branża informatyczna, która w przeciwieństwie do innych, odnotowała wyraźne wzrosty.
Przestoje produkcji oraz niepewność jutra spowodowały, że mamy obecnie do czynienia z odczuwalnymi brakami podażowymi. Pandemia była czasem zmniejszonych inwestycji i konsumpcji. Brakuje wielu potrzebnych surowców – między innymi w sektorze budowlanym i samochodowym, gdzie
czas oczekiwania na zakupione dobra uległ znacznemu wydłużeniu. Rynek
odczuwa również znaczące braki papieru. Obecnie surowiec jest niemal na
wagę złota. Ograniczenie importu z Azji oraz niepewny okres pandemiczny
1 Komunikat z badań CBOS nr 14/2022.
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zmusił producentów i dystrybutorów do zmniejszenia stanów magazynowych. Aktualnie podaż nie jest w stanie zaspokoić wysokiego popytu na surowce. To powoduje wzrost cen.
W rezultacie licznych obostrzeń ludzie masowo tracili źródło przychodu,
szczególnie w gastronomi czy handlu – tu popularne jest zawieranie umów
cywilnoprawnych. Ponad milion Polaków pracuje na podstawie tak zwanej
„umowy śmieciowej”. W obawie przed zwiększeniem bezrobocia państwo
oferowało pomoc dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, często niedopasowaną do ich realnych potrzeb. Polacy przez liczne lockdowny nie byli
w stanie spożytkować zarabianych pieniędzy. Narastająca frustracja przyczyniła się do zwiększenia inflacji.
Warto zwrócić uwagę, iż sytuacja pandemiczna w kraju była dla wielu
pracowników również bodźcem do przebranżawiania się i podwyższania
kompetencji. Wyższe ceny przyczyniły się do zwiększonych oczekiwań płacowych, co wpłynęło na wzrost kosztów w wielu przedsiębiorstwach. Oczekiwania inflacyjne Polaków są bardzo pesymistyczne. Jako naród jesteśmy
przygotowani na jeszcze większe wzrosty cen.
Kolejnym istotnym czynnikiem był atak Rosji na Ukrainę. To wydarzenie
również niesie za sobą poważne konsekwencje dla gospodarki. Według U.S
Labor Departament ceny gazu w lutym 2022 roku, w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, wzrosły aż o 38%. Rosną koszty energii, które mają bezpośredni wpływ na koszty produkcji i transportu. Ukraina
była stosunkowo dużym eksporterem żywności. Przerwane łańcuchy dostaw
z Ukrainy wpłyną na wzrost cen żywności i nawozów.
W cieniu inflacji znajduje się deflacja, która jest raczej mało medialna. Pandemia i coraz wyższe ceny surowców przyspieszyły inflację niemal na całym
globie. Wyjątkiem jest Japonia, która od wielu lat boryka się z deflacją. Ceny
w Kraju Kwitnącej Wiśni nie rosną tak szybko, jak w innych krajach. Ekonomiści twierdzą, że długo utrzymująca się deflacja ma negatywne oddziaływanie na gospodarkę. W sferze społecznej cechuje się wysokim pesymizmem
oraz niechęcią do podejmowania ryzyka, a w realnej – do wzrostu bezrobocia
i zaburzenia struktury cen2. Walka z deflacją to złożone i stosunkowo rzadkie
zjawisko. Skoro deflacja jest niepożądana, czy zatem inflacja „jest taka zła, jak
ją malują”?
2 H. Samaryna, Deflacja w Japonii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2010.
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Czy zbicie inflacyjnej gorączki jest proste?
Jak przywrócić wiarygodność PLN?
Stabilny, względnie przewidywalny poziom cen jest istotny nie tylko dla
gospodarstw domowych. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
efektywności długofalowych inwestycji sektora prywatnego i publicznego
potrzebna jest stabilna sytuacja gospodarcza w kraju. W Polsce przyjęto, że
utrzymanie stabilnego poziomu cen jest zadaniem Rady Polityki Pieniężnej
(RPP) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP). Głównym zadaniem RPP
jest zachowanie tak zwanego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% (plus minus
1%). Większość ekonomistów jest zgodna, że do optymalnego rozwoju gospodarczego inflacja powinna być niewielka, ale dodatnia.
Ważnym elementem stabilizacji jest polityka makroostrożnościowa. Stabilny system finansowy oraz ograniczenie zadłużania państwa są konieczne
do skutecznej walki z inflacją. Przejrzystość w finansach publicznych ułatwia
ten proces i pozwala ukazać ich faktyczny stan. Istotnym elementem umożliwiającym umocnienie kursu złotego jest zarówno zwalczenie inflacji, jak
i zwiększenie atrakcyjności złotego dla potencjalnych inwestorów zagranicznych, na przykład poprzez podwyższenie stóp procentowych. Polityka Narodowego Banku Polskiego powinna mieć jasny przekaz dla potencjalnych
inwestorów. NBP powinien być instytucją wiarygodną. Bank centralny systematycznie podnosi stopy procentowe, co z pewnym opóźnieniem powinno
mieć pozytywny wpływ na wysokość inflacji.
Ważnym elementem jest wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Trwający obecnie konflikt z Unią Europejską w obszarze sądownictwa
wpływa negatywnie na postrzeganie polskiej waluty przez inwestorów. Ich
wsparcie może się okazać kluczowym elementem walki z deprecjacją waluty.
Rosnące koszty życia wywierają na Polakach presję do otrzymywania wyższych zarobków. Zwiększa to koszty pracodawcy, które zapewne odbiją się
negatywnie na cenach dóbr i usług. Należy jednak pamiętać, że pensje nie
powinny rosnąć gwałtownie, aby nie dopuścić do spirali cenowo-płacowej.
Obecnie głównymi czynnikami inflacjogennymi są gaz oraz ropa naftowa,
która ma bezpośredni wpływ na ceny innych produktów i usług. Wzrost cen
jest odczuwalny mimo polityki zmniejszania podatku VAT. Napięta sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów powoduje zwiększone ceny surowców
Inflac j a , czyli na j skuteczni ej szy po d a t e k o d o s z c z ę d n o ś c i
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energetycznych, co w największym stopniu odbija się na naszych portfelach.
Całkowite odcięcie Rosji od zysków z dystrybucji gazu jest w tej chwili utopią, ale być może nadszedł czas na przyspieszenie transformacji energetycznej. Jeśli aspekty klimatyczne nie są wystarczającym motorem napędowym
do zmian, to może aspekt finansowy będzie odpowiedni? Pomocne mogą
okazać się środki unijne, na przykład Krajowy Plan Odbudowy.
Czy oddzielenie polityki od gospodarki jest możliwe? Z pewnością nie,
ale pomagać należy z umiarem. Nieuzasadnione wkradanie się w łaski społeczeństwa może spowodować wzrost inflacji. Wielu ekonomistów uważa,
że zbyt duże przepływy pieniężne na rzecz społeczeństwa będą wzmacniać
inflację bazową, co spowoduje, że inflacja pozostanie z nami na dłużej. Należy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie: czy na pewno wszystkie transfery
pieniężne są uzasadnione?
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Gabriela Ujejska – w 2019 roku ukończyła studia I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Ekonomia (specjalizacja: Finanse, bankowość i ubezpieczenia). Dwa lata później została absolwentką
studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie (specjalizacja: Finanse i controlling) na tej samej uczelni. Obecnie kontynuuje naukę na nowej specjalizacji: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Uczestniczka licznych targów,
spotkań i konferencji uczelnianych. Pasjonuje się rozwojem technologicznym, controllingiem, doradztwem strategicznym oraz bankowością.
W swoich badaniach naukowych analizowała m.in. determinanty rozwoju
branży FinTech, oraz rolę controllingu we wdrażaniu strategii w przedsiębiorstwie. W wolnych chwilach relaksuje się przy nauce języków obcych
oraz dobrej książce.
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Inflacja – potwór nie do okiełznania?

Streszczenie
Poniższy esej przybliża pojęcie inflacji i jej skutków. Autorka analizuje przy tym poszczególne czynniki, które wpłynęły na obecny stan polskiej gospodarki.

Żyjemy w XXI wieku. Zarabiamy coraz więcej, jakość życia staje się coraz
wyższa. Konsumpcjonizm sięga zenitu. I miesiąc po miesiącu za te same środki jesteśmy w stanie kupić coraz mniej. Nasze pieniądze, choć mamy ich coraz
więcej, dają nam coraz mniej rzeczywistych korzyści. Rok 2022 powitał nas
inflacją rzędu 8,6%. Luty 2022 roku, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, rozpoczął się wynikiem na poziomie 9,2%. Czy historia sprzed
prawie 22 lat znów się powtórzy? Czy ponownie przekroczymy magiczną
granicę 10%? Wszystko wskazuje na to, że po dekadach funkcjonowania
w środowisku z rachitycznym tempem wzrostu gospodarczego i niskimi stopami procentowymi, coś znacząco się zmieniło. I nie jest to zmiana na lepsze.
Podstawowym celem polityki pieniężnej, a więc i Narodowego Banku Polskiego (NBP), jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Stabilność ta
jest podwaliną długotrwałego wzrostu gospodarczego a niewielki poziom
inflacji, choć może to niektórych zaskoczyć, uznawany jest za element korzystnie wpływający na ten wzrost. Jak stwierdził amerykański ekonomista
i laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Milton Friedman: „Inflacja
jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy”. W związku z tym
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od 2004 roku centralny bank Polski stara się dążyć do przyjętego wówczas,
a wciąż aktualnego, celu inflacyjnego, którym jest poziom 2,5% (z odchyleniem plus minus 1 punkt procentowy). I choć, tak jak wspomniałam wyżej,
pewien poziom inflacji bywa korzystny dla rozwoju gospodarki, to jednak
bieżącą inflację trudno nazwać „pozytywną”. Prawdopodobnie łatwo całą
winę za aktualną sytuację zrzucić na karb źle prowadzonej polityki pieniężnej NBP lub nieudolności działań partii rządzącej. Ale przecież prognozy na
początku 2021 roku, pochodzące zarówno z Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW), jak i z Banku Światowego mówiły wprost, że polska
gospodarka radzi sobie dobrze. Co więc poszło nie tak? Spróbujmy spojrzeć
na to z szerszej perspektywy.
Rzadko się zdarza, by rosnąca inflacja miała swoje źródło jedynie w czynnikach wewnętrznych. Stały handel z innymi krajami oraz sytuacja na rynkach międzynarodowych ma znaczący udział w tym, co ostatecznie odczuwamy w naszym kraju. Nie tak dawno, bo na początku zeszłego roku mieliśmy
w Polsce wręcz nienaturalnie tanie paliwo. Obecnie ceny te odnotowują rekordowo wysokie wyniki, nawet po obniżce podatku VAT na paliwa z 23%
do 8%. Znaczny wpływ na wzrost cen ma rosyjska inwazja na Ukrainę, a więc
coś, co nie dzieje się bezpośrednio w naszym kraju. Istotny jest tu między innymi czynnik ludzki i obawa przed zbyt niskim wolumenem produkcji ropy,
co przekłada się na samonapędzające się windowanie ceny tego surowca. Nie
bez znaczenia jest również polityka prowadzona przez grupę OPEC+, która
nie planuje odpowiedzieć na wezwania państw zachodnich do zwiększenia
wydobycia ropy. To mogłoby przełożyć się na powstrzymanie gwałtownego wzrostu cen. Wzrost ten powoduje zwiększone koszty transportu, a jego
skutki odczuwają nie tylko trudniące się tym firmy, lecz także osoby prywatne. Należy również pamiętać, że wzrost kosztów transportu przekłada się
na wzrost kosztów produkcyjnych w niemal każdej branży, w której towar
przewożony jest z punktu A do punktu B.
Nieciekawie wygląda również sytuacja w przypadku gazu ziemnego i węgla. Po okresie nadwyżki obu tych surowców zostały wprowadzone ograniczenia produkcji, które jednak w niedługiej przyszłości przekształciły się w rynkowe niedobory. Zarówno te popytowo-podażowe zawirowania, jak i warunki
atmosferyczne (jak np. flauta na Morzu Północnym, Bałtyckim oraz u wybrzeży Wielkiej Brytanii, która obniżyła produkcję energii z turbin wiatrowych)
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przełożyły się na wciąż rosnące ceny prądu. Nie sposób także pominąć kwestii
unijnego systemu handlu prawami do emisji CO2, węgla i paliw, którego celem miało być przyspieszenie zielonej transformacji. I choć cel jest istotny pod
względem możliwej poprawy klimatycznej, polska energetyka nie posiada najlepszych notowań w kwestii wielkości wydzielanych emisji.
Cała sytuacja na rynku surowców ma niezwykle duże znaczenie dla cen
żywności. Wzrost cen zbóż czy płodów rolnych przekłada się na wyższe ceny
produktów końcowych. I o ile wzrost cen gazu, który odbija się na zwiększeniu kosztów produkcji nawozów rolnych, moglibyśmy poddać pewnym
regulacjom, o tyle na takie czynniki, jak klęski żywiołowe czy trwający latami
nieurodzaj nie jesteśmy w stanie znacząco wpłynąć.
Niezbyt dobrze przedstawia się także sytuacja w przypadku importowanych towarów, bądź surowców, których wycena następuje w walutach obcych – droższych niż aktualny kurs złotego. Odpowiedzią na ten problem
może być umocnienie waluty krajowej. Choć ostatnie tygodnie były dość ciężkie dla polskiego złotego, to niedawne wydarzenia, jak na przykład szczyt
NATO i Unii Europejskiej, sprzyjają poprawie nastrojów rynkowych i powolnemu powtórnemu wzrostowi popytu na bardziej ryzykowne aktywa. Zarówno zmniejszenie obawy eskalacji konfliktu za wschodnią granicą, zwiększenie sankcji na Rosję oraz wysokie podwyżki stóp procentowych wspierają
proces poprawy sytuacji polskiej waluty.
Po przywołaniu, w mojej opinii równie istotnych, lecz w znacznej mierze
zewnętrznych czynników wpływających na inflację w naszym kraju, chciałabym wrócić do polityki pieniężnej prowadzonej w ostatnich latach przez
Narodowy Bank Polski (NBP). Przez wiele miesięcy słyszeliśmy zapewniania
osób zarządzających tą instytucją, że rosnąca inflacja nie wynika z aspektów
monetarnych i nie powinniśmy uznawać jej za coś groźnego. Szybka i gwałtowna obniżka stóp procentowych do historycznie niskiego poziomu 0,1%,
choć z pewnością stymulowała akcję kredytową czy podbiła ceny na rynku
nieruchomości, to była słuszną decyzją w przypadku pierwszej fali pandemii COVID-19, z którą przyszło nam się wówczas mierzyć. Należy jednak
pamiętać, że nie były to jedyne kroki podjęte w tym okresie przez NBP. Środki uzyskane ze skupu z rynku wtórnego obligacji Skarbu Państwa emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego za
wyemitowane przez bank centralny na ten cel pieniądze, choć posłużyły do
Inflac j a – po tw ó r ni e do oki ełzna n i a ?
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sfinansowania programów pomocowych, to nie zostały wliczone do budżetu
państwa po stronie długu. Ponadto, choć teraz stopy procentowe są regularnie podnoszone, nie zmieni to faktu, że prawdopodobnie zbyt długo czekaliśmy na pierwszą taką podwyżkę. Wcześniejsza reakcja NBP mogłaby choć
trochę poprawić prognozy, z którymi przyszło nam się dziś mierzyć. A nie są
one pozytywne.
Amerykańska agencja ratingowa Fitch zakłada, że produkt krajowy brutto
(PKB) w 2022 roku w Polsce urośnie o 3,3%, podczas gdy ceny wzrosną o kolejne 10%. Podobne prognozy przedstawia NBP. Uważa, że znaczny wzrost
inflacji przypadnie na rok 2023. Według doktora Jakuba Borowskiego, będącego głównym ekonomistą Credit Agricole, rok 2023 będzie również rokiem
ograniczonej konsumpcji. Przewiduje on, że dopiero za trzy lata możemy
spodziewać się wyhamowania wzrostu cen.
Wszystkie te prognozy, choć oparte na licznych analizach, są jednak jedynie przewidywaniami. Sytuacja ciągle się zmienia, czego najlepszym przykładem jest niespodziewana pandemia COVID-19 czy aktualna sytuacja za naszą
wschodnią granicą. Oba te historyczne wydarzenia miały znaczący wpływ na
przedstawione przeze mnie czynniki napędzające inflację. Czynniki, z którymi przyszło nam się dziś mierzyć. Nie twierdzę jednak, że nie mamy wpływu
na to, jak prezentuje się sytuacja finansowa naszego kraju. Obecna inflacja jest
kosztem, który ponosimy za funkcjonowanie w takich, a nie innych czasach.
Jest również konsekwencją decyzji i działań (a czasem ich braku) podejmowanych przez osoby zarządzające. W niniejszej pracy skupiłam się na przeanalizowaniu dlaczego znajdujemy się w takiej, a nie innej sytuacji? Uważam,
że kluczowe jest teraz zadanie sobie pytania – czy znając te czynniki i widząc
błędy, które popełniliśmy, będziemy w stanie w przyszłości okiełznać tego
potwora zwanego inflacją, zanim znów nas zaatakuje?
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Anetta Bała – urodziłam się 12 maja 1999 roku w Stanach Zjednoczonych.
Od 10 roku życia mieszkam w Polsce. Tutaj skończyłam studia licencjackie
na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na
kierunku Zarządzanie Lotnictwem. W czasie studiów odbyłam praktyki na
Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” w dziale obsługi pasażera. Zdobyłam również trzy prestiżowe międzynarodowe certyfikaty IATA z zakresu
Marketingu Lotniczego, Podstaw Lotnictwa oraz Zarządzanie finansami
linii lotniczych. W obecnej chwili studiuję na studiach drugiego stopnia
na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzanie z siedzibą w Rzeszowie. Pracuję również na uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości, biurze Erasmus i prowadzę zajęcia ćwiczeniowe z Podstaw Finansów dla studentów studiujących na studiach anglojęzycznych. W wolnym
czasie lubię grać w tenisa oraz uczyć się języków obcych.
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Inflacja w Polsce.
Przyczyny, dynamika oraz narzędzia
służące jej ograniczaniu

Streszczenie
Esej ma na celu wyjaśnienie przyczyn wzrostu inflacji w Polsce. Autorka analizuje,
jakie próby jej ograniczania zostały do tej pory podjęte i czy można określić je mianem
efektywnych. Przedstawia także swoje przemyślenia na temat tego, jak skutecznie
przywrócić wiarygodność złotówki.

Czy inflacja w Polsce wymyka się spod kontroli? Wielu Polaków zadaje sobie
pytanie, co powoduje taki wzrost inflacji i co można byłoby zrobić, aby ją
spowolnić.
Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest inflacja oraz jak kształtowała
się ona w Polsce w ostatnich latach.
Inflacja jest jednym z parametrów pokazujących sytuację gospodarczą
kraju. Z inflacją mamy do czynienia wówczas, gdy rosną ceny a siła nabywcza
pieniądza spada. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można było zaobserwować w Polsce istotne skoki inflacji. W 2010 roku wynosiła 2,6%, a w 2011
roku osiągnęła poziom 4,3%. Następnie w kolejnych latach, aż do roku 2015,
mogliśmy obserwować jej wyraźny spadek, a finalnie deflację na poziomie
-0,9%. Do końca następnego roku utrzymywała się deflacja. Czas ten jednak
szybko minął i inflacja ponownie zaczęła rosnąć. W 2021 roku sięgnęła 5,1%.
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Do stycznia 2022 roku wzrosła aż do 9,2%, zaś w lutym ponownie uległa obniżeniu (do 8,5%). Najświeższe dane pokazują, że dziś inflacja osiąga najwyższe wyniki od ponad 20 lat1.
Rodzi się więc pytanie: co powoduje taki wzrost inflacji? I jak skutecznie
powstrzymać jej dalsze wzrosty?
Wzrost cen produktów spożywczych jest ściśle związany ze wzrostem cen
paliw i energii. Rosnące ceny transportu towarów do Polski przekładają się
bezpośrednio na cenę dostarczanych produktów. Ceny rosną także z tego powodu, że na świecie panują coraz gorsze warunki do wytwarzania żywności
(przyczyną są np. susze czy wyjałowiona gleba), przez co koszty jej produkcji
rokrocznie rosną. Rok 2021 to także kolejna podwyżka najniższego krajowego wynagrodzenia. Generuje ona dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw, co
widoczne jest w wyższych cenach towarów lub usług.
Wysoka inflacja jest również spowodowana pandemią COVID-19. W jej
efekcie gospodarki (zarówno te mniejsze, jak i silnie rozwinięte) mocno wyhamowały. Dopiero teraz możemy obserwować ich odmrażanie oraz identyfikować straty ekonomiczne powstałe w efekcie polityki przeciwdziałania
pandemii. Jednym z przykładów polityki publicznej, która w okresie pandemii
służyła niwelowaniu jej skutków, było wsparcie finansowe osób fizycznych
oraz firm poprzez uruchomienie tarcz antykryzysowych. Pieniądze w tym
okresie drukowane były na szeroką skalę2, a skutki tego rozwiązania możemy
obserwować teraz. Jednym z symptomów negatywnych następstw jest wspomniana w tytule niniejszego eseju inflacja, wzmocniona silnie opóźnionymi reakcjami banku centralnego na rodzące się w gospodarce zjawiska kryzysowe.
Najnowszym powodem wzrostu inflacji jest utrata wartości złotówki
związana z atakiem Rosji na Ukrainę. Przez to, że na Rosję nałożone zostały
różnego rodzaju sankcje, inwestorzy zaczęli wycofywać aktywa znajdujące
się geograficznie najbliżej terytoriów objętych konfliktem. To zaś przyczyniło się między innymi do spadku wartości złotówki na tle innych walut3.
Równie ważnym czynnikiem o charakterze inflacjogennym jest także to, że
Rosja nadal pozostaje dużym dostawcą paliw do Polski (a także pozostałych
1 https://www.totalmoney.pl/artykuly/895864,kredyty-gotowkowe,wszystko--co-musisz-wiedziec-o-inflacji,1,1 (dostęp: 15.03.2022 r.).
2 https://www.youtube.com/watch?v=Tkyg9JPObS8 (dostęp: 16.03.2022 r.).
3 https://www.youtube.com/watch?v=vvfxxqTp1z8 (dostęp: 15.03.2022 r.).
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węglowodorów). Z uwagi na to, że w efekcie wojny cena paliw istotnie wzrosła, zwiększyła się także dynamika wzrostu cen.
Do wzrost inflacji w ostatnich latach przyczyniły się również świadczenia
socjalne, w tym między innymi program Rodzina 500+ wdrożony w Polsce
1 kwietnia 2016 roku. Program miał na celu wsparcie rodzin z dziećmi. Jego ideą
było także niwelowanie niżu demograficznego w Polsce. Niestety tego celu nie
udało się osiągnąć. W początkowych latach obowiązywania programu mogliśmy zauważyć niewielki wzrost liczby urodzeń, ale tendencję tę przerwał rok
2018. Aktualnie nadal odnotowujemy spadek liczby urodzeń. Od czasu wprowadzenia programu około 100 tys. Polek zrezygnowało z pracy, substytuując
ją świadczeniem z programu Rodzina 500+. Jak podaje Forum Obywatelskiego
Rozwoju (FOR) tylko 37% środków z programu trafia do najbiedniejszych. Pozostałe pieniądze otrzymują osoby zamożne. FOR udowadnia ponadto, że wystarczyłoby zaledwie około 12% środków z programu, żeby w sposób efektywny walczyć z ubóstwem4. Program Rodzina 500+ uruchomił konsumpcjonizm
i „nakręcił” wzrost podatków. Co więcej, jak podaje „Business Insider”, ten
program może doprowadzić do regresu gospodarczego w kraju. Warto wspomnieć również o wpływie programu Polski Ład na naszą sytuację gospodarczą.
W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu krajowy system podatkowy
uległ zmianie. W efekcie dochody osób mniej zarabiających powinny wzrosnąć, ale za cenę zmniejszenia dochodów osób lepiej zarabiających. Napędzi to
przede wszystkim konsumpcję oraz spowoduję większą inflację.
Polska próbuje walczyć z inflacją wykorzystując także tarczę antyinflacyjną. Tarcza powoduje chwilowe obniżenie stawek podatku VAT na paliwa,
ciepło i energię elektryczną. Dzięki niej zerowa stawka podatku VAT obejmuje żywność, gaz ziemny i nawozy. Ma to na celu ograniczenie odczuwalności inflacji poprzez ograniczenie kosztów ponoszonych przez polskie rodziny5. W mojej opinii rozwiązanie to nie likwiduje źródła problemu. Jest ono
chwilowe (obniżki będą obowiązywać do końca lipca), a nie systemowe. Tym
samym nie jest ono skutecznym narzędziem radzenia sobie z inflacją. Służy
bardziej jej ukrywaniu niż niwelowaniu.
4 https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/skutki-500/bj7pgs6 (dostęp:
16.03.2022 r.).
5 https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna-20-zlagodzi-skutki-inflacji-i-zmniejszy-jej-koszty-dla-polakow (dostęp: 15.03.2022 r.).
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Narodowy Bank Polski również walczy z inflacją, regulując wysokość stóp
procentowych. Ich podnoszenie (jak wyżej wykazano – opóźnione względem
sygnałów płynących z rynku) oddziałuje nie tylko na inflację, ale także na
inne aspekty życia społecznego i gospodarczego. Powoduje wzrost rat kredytowych, ogranicza dostęp do kredytów a także zmniejsza siłę nabywczą
pieniądza. Ograniczanie w ten sposób podaży pieniądza na rynku podnosi
wartość złotówki. Czy długoterminowo jest to jednak dobre rozwiązanie?
W mojej opinii, mimo iż reguły ekonomii pokazują, że jest to rozwiązanie
skuteczne, to z uwagi na jego koszty trzeba także wskazać na inne sposoby
spowolnienia i zmniejszania inflacji.
Jedną z alternatyw jest próba ograniczenia wydatków socjalnych. Polska przeznacza na nie relatywnie dużą pulę środków. Nie ma to dobrego
wpływu na naszą gospodarkę, ponieważ na rynku pojawia się coraz więcej
pieniędzy, nota bene często źle ukierunkowanych. Producenci podnoszą ceny
swoich dóbr, ponieważ rośnie popyt i tworzy się mechanizm błędnego koła.
W mojej opinii program Rodzina 500+ powinien być skierowany tylko do najuboższych. Nie powinien być dostępny dla wszystkich rodzin posiadających
dzieci. Po pierwsze zmniejszyłoby to nakłady na ten program. Po drugie:
ograniczyłoby to liczbę kobiet porzucających pracę z uwagi świadczenie Rodzina 500+. Po trzecie – przestałyby być wspierane nieracjonalne ekonomicznie zachowania społeczeństwa.
Kolejny aspekt, który należy uwypuklić to fakt, iż Polska gospodarka bazuje w dalszym ciągu głównie na węglu. Skutkuje to wysokimi rachunkami
za energię. W Polsce, aby wygenerować 1 GWh energii, do atmosfery uwalnia
się trzy razy więcej dwutlenku węgla, niż w przeciętnym państwie Unii Europejskiej6. Prawa do emisji są również drogie, a Polska potrzebuje ich trzykrotnie więcej. Przekłada się to na rosnące ceny. Polska powinna w większym
stopniu angażować się w działania związane z miksem energetycznym i zieloną energią, wspieranymi dywersyfikacją jej źródeł. Wszystko to przełoży
się długofalowo na niższe ceny.
Podsumowując – nie ma jednej przyczyny rosnącej inflacji w Polsce. Składa się na nią wiele czynników (m. in. rosnące ceny paliw, wysokie koszty produkcji żywności, pandemia, rosnące i źle ukierunkowane wydatki socjalne,
6 https://noizz.pl/ekologia/dlaczego-polska-wciaz-kupuje-wegiel-z-rosji-jest-tak-drogo-bo-przez-lata/q1m0pmx (dostęp: 16.03.2022 r.).
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działania wojenne za wschodnią granicą, uzależnienie energetyczne od ograniczonego grona dostawców i wąskiej wiązki wykorzystywanych źródeł energii). Niestety w czasach wojny trudno jest przewidzieć, co będzie się działo
z gospodarką (szczególnie tak blisko geograficznie i ekonomicznie związaną
z krajem objętym działaniami wojennymi). Niemniej jednak, jeżeli chcemy
jako kraj przywrócić wartość złotówki, bezdyskusyjnie powinniśmy zdywersyfikować źródła energii i włączyć do miksu energetycznego zielone źródła
energii, zniwelować część świadczeń socjalnych i poprawnie je zaadresować.
Niewłaściwa polityka finansowa państwa to niewątpliwie jeden z czynników
odpowiadających za obecny stan nie tylko finansów publicznych, ale także
gospodarki. Bank centralny dla skutecznego rozwiązywania problemów z inflacją powinien z kolei prowadzić politykę monetarną wolną od wad, którymi
obarczone były poprzednie decyzje.
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Mateusz Chabros

Inflacyjne przebudzenie – co wyrwało
nas ze spokojnego snu?

Streszczenie
W społeczeństwie znów zwiększyło się zainteresowanie inflacją na skutek jej wzrostu. Tymczasem nie ma zgody co do rzeczywistych przyczyn jej wystąpienia. Narodowy Bank Polski
zdaje się być przekonany, że stoją za nią czynniki podażowe i twierdzi, że jego działania były
prawidłowe. Nie uznaje, że podwyżka stóp była spóźniona. Rząd proponuje szereg działań
mających za zadanie studzić niezadowolenie społeczne z powodu wyższych cen, które w istocie mają charakter proinflacyjny. Duża niepewność co do panowania państwa nad inflacją
wzmaga oczekiwania inflacyjne. Te, rozbudzone poprzez brak troski o wartość polskiego
pieniądza, niejasną politykę gospodarczą i kolejne szoki podażowe, mogą przyczynić się do
dalszego jej wzrostu oraz powstania spirali płacowo-cenowej i stagflacji.

Senność
Kiedy na początku 2019 roku prowadziłem dla uczniów liceum prelekcję na
temat inflacji, zainteresowanie tym tematem było, trzeba to przyznać, nieduże. Być może moje umiejętności dydaktyczne pozostawiały wiele do życzenia, przedstawiłem temat niezbyt ciekawie albo popełniłem jakiś szkolny
błąd w sztuce komunikacji. Jak jednak wówczas wytłumaczyć to, że objaśniając niemal te same slajdy trzy lata później, czułem na sobie uważny wzrok
ponad trzydzieściorga par oczu, a na koniec, rzecz niespotykana, pojawiły się
pytania? I odkryłem. Zmienił się jeden wykres.
Podczas pierwszego wystąpienia ostatnie słupki wskazujące wysokość inflacji CPI ledwo sięgały do granic bezpośredniego celu inflacyjnego, a do końca
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roku miały nie dotknąć nawet 3%. Licealiści niemal przysypiali. Potem nadszedł
jednak złowrogi 2020 rok – pojawiła się pandemia COVID-19. Rządy, równie zaskoczone co społeczeństwo, zaczęły naprędce tworzyć procedury działania, co
finalnie skończyło się lockdownami, wzrostem zachowań iście zaprzeczających
koncepcji homo oeconomicus oraz obawą o zdrowie, życie i przyszłość. Jeszcze
przed pojawieniem się w Polsce „pacjenta zero” inflacja uciekła w górę poza kanał 1,5–3,5%, jednak zaraz miało nadejść wyhamowanie – stopy procentowe na
przestrzeni trzech miesięcy obniżano więc trzy razy do historycznie niskich poziomów bliskich zeru. Inflacja uspokoiła się. Gdy jednak życie zaczęło wracać do
normalności, na ponowny „wystrzał” nie trzeba było długo czekać. Podczas mojej drugiej prelekcji (w lutym 2022 r.) wykres zyskał nowe wartości – te z prawej
strony spowodowały, że temat stał się pasjonujący. Ostry trend w górę ekscytuje,
tym bardziej, jeśli doświadcza się go na co dzień – w sklepie, na stacji benzynowej czy u fryzjera. Ostatni słupek był najwyższy i wskazywał 9,2%. Widziałem
w oczach tych młodych ludzi ciekawość, ale i zawahanie. Jak wysoki będzie następny? A w końcu i ważniejsze pytanie – czy ktoś to jeszcze kontroluje?
Czerń łabędzich skrzydeł przesłania obraz sytuacji
Kiedy obostrzenia łagodzono, a gospodarka powoli wracała do życia, groźbę
wzrostu inflacji widać było jak na dłoni. Dobra sytuacja finansowa gospodarstw
domowych w połączeniu z niewielkim wzrostem niskiego bezrobocia sprawiły,
że odroczony popyt, który jeszcze na początku 2020 roku wykreślił inflację ponad kanałem bezpośredniego celu inflacyjnego, ruszył na zakupy. Problemem
okazała się jednak podaż, na którą wpłynęły zaburzone działanie łańcuchów
dostaw, zmniejszona podaż surowców i towarów oraz wzrost cen uprawnień
do emisji CO2. W rezultacie ożywienie gospodarcze w połączeniu z ograniczeniami podażowymi przyczyniło się do wzrostu cen surowców energetycznych
i rolnych, a przez to do podwyższenia cen w całych gospodarkach. Nie sposób
nie zgodzić się, że w dużej mierze to czynniki egzogeniczne odpowiadały za
zwiększoną inflację. W Polsce jednak w 2021 roku odczyty inflacji konsumenckiej zaczęły wyróżniać się na tle innych krajów europejskich. Mimo pojawiających się głosów, że powinno się podnieść stopy procentowe, Narodowy Bank
Polski (NBP) dawał do zrozumienia, że nie ma zamiaru tego robić. Powoływał się
na istotność czynników podażowych w kształtowaniu inflacji i tłumaczył, że na
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nie działania Rady Polityki Pieniężnej (RPP) nie mają wpływu. Tymczasem gdy
prześledzi się, jak kształtowała się inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności
i energii), widać, że nie odbiegała ona w istotnym stopniu od CPI.
Na inflację wpłynęły w dużej mierze czynniki podażowe – zgoda. Inne kraje także zmagają się z wysoką inflacją – zgoda. Nie należy jednak zapominać,
że szereg proinflacyjnych elementów był „wmontowany” w polską gospodarkę już od dawna, czego efekt było widać w postaci podwyższonej inflacji
CPI jeszcze przed wybuchem pandemii. Liczne programy społeczne, a potem
szereg tarcz finansowych, które „wlały w rynek” wielkie ilości pieniądza – to
właśnie działania, które według wielu szkół ekonomicznych odpowiadają za
powstanie wysokiej inflacji. Wreszcie podwyższona konsumpcja napędzana
wysokimi oszczędnościami oraz płatnościami transferowymi, wzrost poziomu wynagrodzeń na rynku pracy z niemal pełnym zatrudnieniem – to zjawiska, które mogła łagodzić wcześniejsza decyzja o podwyżce stóp.
Szkolny błąd, który kosztował coś więcej niż słabą ocenę
Sztuka komunikacji to ważna umiejętność. Szczególnie dla takiej instytucji jak
NBP. Nawet drobne błędy mogą spowodować utratę zaufania. Komunikacja
powinna być klarowna, spójna i wiarygodna. Tymczasem kiedy w październiku rynek zaskoczyła pierwsza podwyżka stóp procentowych (której wielu domagało się już od kilku miesięcy), kilka tygodni wcześniej Prezes NBP
Adam Glapiński mówił, że takie działanie byłoby szkolnym błędem prowadzącym do stłumienia wzrostu gospodarczego. Jak się okazało, błędem była
właśnie ta zwłoka. Ale nie ona jedyna.
Ile kosztował nas ten błąd? Poza możliwym kryzysem wizerunkowym
NBP wśród inwestorów okazał się on być przyczyną szeregu innych konsekwencji. Po pierwsze, przysłużył się do rozpędzenia inflacji do wysokich
poziomów. Po drugie, istotnie wzrosły raty kredytów osób, które uwierzyły
NBP w obietnicę niskich stóp procentowych. Po trzecie, rozbudził oczekiwania inflacyjne. Po czwarte, wprowadził dodatkową niepewność co do działań
RPP w świecie już i tak bardzo dużej niepewności.
Co kierowało RPP, że tak długo zwlekała z podwyżką stóp? Czy rzeczywiście było to przekonanie, że podwyżka istotnie zahamowałaby rozpędzającą
się gospodarkę? Czy nie zignorowano oczekiwań rynku? Czy pamiętano, że
Inflac yj ne przebu dzeni e – co wyrw a ł o n a s z e s p o k o j n e g o s n u ?
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polityka pieniężna działa z opóźnieniem? Rodzi się pytanie – czy podstawowym celem do czasu podwyższenia stóp na pewno była dbałość o wartość
polskiego pieniądza, która, dla przypomnienia, jest nadrzędnym celem tej
instytucji? A może większą wagę przywiązywano do zapewnienia, poprzez
podwyższoną inflację, ukrytego podatku – wyższych wpływów podatkowych do budżetu państwa i obniżenia wartości płatności transferowych?
Zaciskamy pasa, rozpinając spodnie
Kiedy NBP podwyższa stopy, argumentując to potrzebą ostudzenia oczekiwań inflacyjnych w średnim okresie i decyduje się na coraz bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, rząd dolewa oliwy do ognia ekspansywną polityką
fiskalną. Jednym z jej elementów są niższe podatki, dodatkowo wzmacniające popyt. Nastawienie na efekty krótkoterminowe kosztem zadłużenia – jak
w takiej sytuacji skutecznie walczyć z inflacją?
Obecnie wydaje się, że będzie to coraz trudniejsze. Wybuch wojny w Ukrainie i związany z nią kolejny wzrost cen surowców, w tym rolnych, jest kolejnym silnym szokiem podażowym. Napływ uchodźców z Ukrainy, dla których
rząd szykuje świadczenia pomocowe (np. możliwość korzystania z programu
Rodzina 500+) też będzie miał istotny wpływ na inflację – w pierwszej kolejności artykuły żywnościowe i produkty pierwszej potrzeby, potem także
rynek mieszkaniowy, budowlany, najmu czy pracy. Rząd szykuje tarczę antyputinowską – zapowiada dopłaty do nawozów i wypłatę trzynastej emerytury. Działania stymulujące inflację, według rządu, mają ją złagodzić. Kolejny
„czarny łabędź”, jakim jest wojna w Ukrainie, to powtórna okazja dla rządu,
by pokazać swoją opiekę nad społeczeństwem i gospodarką. Dopóki działania
te będą motywowane krótkowzrocznym populizmem przeznaczonym dla wyborców, dopóty bank centralny będzie zmuszony podnosić stopy procentowe.
Skutkiem jednak nie będzie obniżenie inflacji, a coraz większe niepokoje społeczne, na których łagodzenie w końcu zabraknie „państwowych” pieniędzy.
Gdy decydują ludzie…
W obecnym systemie, wyrosłym na bazie propozycji Keynesa, polityka fiskalna i monetarna miała służyć stabilizacji gospodarki w czasach kryzysu. Politycy
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jednak szybko zauważyli, że recepty te można także wykorzystywać do stymulowania wzrostu gospodarczego i zyskiwania aprobaty wyborców. Interwencjonizm ma to do siebie, że zaczyna się od jednej interwencji, a potem prowadzi do
kolejnych. Na przykładzie Polski doskonale widać, jak współcześnie na znaczeniu
zyskuje etatystyczny model gospodarki. To państwo dziś decyduje o kierunkach
rozwoju gospodarczego – rząd, bank centralny, instytucje państwowe. Tworzą
je ludzie. A ludzie popełniają błędy. Nieraz nawet szkolne błędy. Nie są w pełni racjonalni, zawsze są pod wpływem kogoś lub czegoś – teorii ekonomicznej,
wartości, własnych celów. Nie istnieje homo oeconomicus. Interwencjonizm zawsze
będzie prowadził do błędów ludzkich i jest to cena, jaką przychodzi nam zapłacić
we współczesnym systemie, w którym państwo ma nas chronić w trakcie kryzysu.
Problemem jest to, że narzędzia, które miały być do tego przeznaczone, są wykorzystywane także do innych celów i niejednokrotnie to nie majątek obywateli
jest najważniejszy. Państwo przejmuje coraz więcej kompetencji, wykorzystując
wzrastającą niepewność i tendencję społeczeństwa do uspołecznienia ryzyka. Pozostaje nam wywierać nacisk na to, by instytucje w możliwie największym stopniu
działały niezależnie od siebie i by społeczeństwo miało realny wpływ na ocenę ich
działań. Do tego z kolei potrzeba wyedukowanego finansowo społeczeństwa.
…lecz ostatecznie rynek (rozbudzenie)
Gdy uczniowie wpatrywali się w przedstawiony przez mnie wykres, oczyma wyobraźni rysując wysokość kolejnego słupka, zacząłem się zastanawiać,
czy inflacja rozpaliła już nasze głowy. W lutym tego roku wybuchła wojna
w Ukrainie, która znów zwiększyła niepewność. Do pewnego stopnia przyszło nam pogodzić się z tym, że wyższa inflacja pozostanie z nami na dłużej.
Ale czy na pewno? Czy pracownicy, widząc realny spadek siły nabywczej,
nie ruszą po podwyżki? Jak ze wzrostem kosztów poradzą sobie przedsiębiorstwa? Czy czeka nas spirala płacowo-cenowa? Czy RPP ma jeszcze skutecznie działające narzędzia? Jak wysoko zawędruje inflacja i na jak długo?
Niewiadomych jest wiele. Oczekiwania inflacyjne mogą się rozpędzać. Potrzeba odpowiedzialnych działań rządowych i banku centralnego, nastawionych na realną naprawę wartości polskiego pieniądza.
Poziom rozbudzenia uczniów podczas prelekcji wskazuje, że nasze portfele czekają trudne czasy. Nie ma miejsca na szkolne błędy.
Inflac yj ne przebu dzeni e – co wyrw a ł o n a s z e s p o k o j n e g o s n u ?


AEFC2022.indb 233

233

2022-05-23 06:39:37

Igor Tomecki – student Prawa oraz Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, a także Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Założyciel i Prezes Zarządu Koła Naukowego Nowoczesnej Bankowości „FinTech” na UW, Członek Doktoranckiego Koła Naukowego Historii i Rozwoju
Biznesu. Aktywny uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Wielokrotny stypendysta stypendium Rektora UW dla najlepszych
studentów oraz Banku Santander. Swoje pierwsze doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Pionie Rozwoju Biznesu i Regulacji u największego
operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Zapalony debatant oksfordzki,
uczestnik finałów Mistrzostw Polski. Od liceum, konferansjer i autor wywiadów z wieloma postaciami świata biznesu, polityki i kultury. Posiada szeroki wachlarz zainteresowań począwszy od makroekonomii poprzez prawo
handlowe i konsumenckie, bankowość, psychologię, przedsiębiorczość,
po historię polskiego oręża i politykę. Prywatnie jest wielkim entuzjastą
nowych technologii i prowadzi swój kanał na YouTube. Zapalony majsterkowicz i fan Gwiezdnych Wojen. Swoją przyszłość wiąże z nowymi technologiami i rozwojem własnej działalności gospodarczej.
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Igor Tomecki

Krótka historia inflacji w kraju nad
Wisłą – (How to) make Złoty great again!

Streszczenie
Niniejszy esej zawiera opis przebiegu ścieżki inflacji w Polsce na przestrzeni ostatnich lat oraz analizę polityki monetarnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej.
Główną uwagę skupiono w nim na trudnym okresie pandemii COVID-19, która niespodziewanie postawiła przed władzami monetarnymi wyzwanie, które jak się zdaje,
mogło okazać się być ponad jej siły. Na łamach eseju dokonuje się diagnoza niepowodzeń obranej przez nią polityki, a także refleksja nad działaniami, które mogą uleczyć
obecną sytuację i nie dopuścić do powtórzenia się jej w przyszłości.

Dobre złego początki
Choć z inflacją na naprawdę wysokim poziomie mamy do czynienia od niedawna, to dla zrozumienia szerszego kontekstu uzasadnionym jest przyjąć za
początek analizy okres od stycznia 2019 roku. W tym czasie zarówno inflacja
CPI, jak i bazowa1 znajdowały się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego. Wielu
ekonomistów, w tym główny ekonomista banku Crédit Agricole – dr Jakub
Borowski, wskazywało na to, iż poziom inflacji jest zbyt niski2. Jednak tempo
wzrostu cen stale przyspieszało, aby znaleźć się w celu inflacyjnym już na
przełomie pierwszego oraz drugiego kwartału i ustabilizować swój poziom
1 W eseju jako inflacja bazowa rozumiana jest inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii.
2 Wywiad z dr. Jakubem Borowskim przeprowadzony przez Grzegorza Siemionczyka w programie
#PROSTOzPARKIETU: https://www.youtube.com/watch?v=1cET9VYq6iY (dostęp: 26.03.2022 r.).
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w założonych widełkach do końca 2019 roku. U progu pandemii więc polska
sytuacja makroekonomiczna rysowała się w jak najjaśniejszych barwach. Inflacja była pod kontrolą, a wzrost produktu krajowego brutto (PKB) przebił
nawet wcześniejsze wyśrubowane prognozy i osiągnął 4,7% w 2019 roku. Co
zatem spowodowało tak nagłe i radyklane załamanie się koniunktury?
Oczywiście był to „czarny łabędź, który przypłynął do nas (i do całego
świata) z chińskiego Wuhan – pandemia COVID-19. Przy tak ogromnej skali
zarazy, jakiej świat nie widział od ponad 100 lat, praktycznie niemożliwym
było utrzymanie gospodarczego status quo3. Podwyższonego poziomu inflacji i (przynajmniej) spowolnienia gospodarczego nie dało się uniknąć. Nie
oznacza to jednak, że działania podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej
(RPP) i Narodowy Bank Polski (NBP) w kontekście przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii można ocenić pozytywnie. Powodów takiego
stanu rzeczy dopatrywać się można w dwóch obszarach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP4.

Grzech pierwszy – polityka informacyjna
Pierwszym z nich jest błędnie i niekonsekwentnie prowadzona przez RPP polityka informacyjna, której głównym celem jest „zakotwiczenie (…) oczekiwań
3 Spośród większych światowych gospodarek jedynie Chiny utrzymały się na ścieżce wzrostu
PKB, okupiono to jednak kosztem dużego ograniczenia swobód obywatelskich.
4 Opracowanie własne na podstawie danych NBP: nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.html (dostęp: 26.03.2022 r.); kolorem jasnoniebieskim zaznaczono cel inflacyjny z dopuszczalnym odchyleniem (1,5%–3,5%).
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inflacyjnych, czyli umacnianie w uczestnikach życia gospodarczego zaufania, że władze monetarne będą skutecznie stabilizowały inflację, starając się
przeciwdziałać jej znacznym i trwałym odchyleniom”5. Aby móc skutecznie
osiągnąć ten cel przedstawiciele ciała odpowiedzialnego za ustalanie polityki
monetarnej6 muszą w jasny, otwarty i konsekwentny sposób komunikować
się z uczestnikami życia gospodarczego. W przypadku komitetów o charakterze indywidualistycznym, takich jak RPP, jak wykazały badania empiryczne,
kluczowe „znaczenie mają publiczne wypowiedzi jej członków, które wpływają na oczekiwania dotyczące przyszłego poziomu stóp procentowych i na
wiarygodność samej polityki pieniężnej”7.
Dlatego też trudno zrozumieć niekonwencjonalny styl komunikacyjny
przyjęty w trakcie trwania pandemii przez Przewodniczącego RPP. Za podkopującą wiarygodność RPP należy uznać sytuację z jesieni 2021 roku, kiedy na wrześniowej konferencji prasowej Prezes NBP mówił: „Na negatywne szoki podażowe bank centralny nie powinien reagować podwyższeniem
stóp procentowych. To byłby szkolny błąd, prowadzący jedynie do obniżenia
wzrostu gospodarczego albo nawet do stłumienia wzrostu”8. Rzeczywiście
władze monetarne, w sytuacji kiedy za wzrost cen w kraju odpowiada wzrost
cen żywności, energii i surowców na rynku światowym, nie powinny reagować radykalnymi podwyżkami stóp procentowych, lecz skupić się na wykorzystaniu polityki informacyjnej, tłumacząc przejściowy charakter czynników
powodujących wzrost inflacji. Istotnym problemem jest jednak, iż jedynym
odpowiedzialnym za wyjście poza przedział celu inflacyjnego inflacji CPI
nie były zmiany cen żywności czy energii, gdyż inflacja bazowa w tamtym
momencie utrzymywała się nieprzerwanie powyżej celu inflacyjnego9 już od
ponad półtora roku i osiągnęła we wrześniu poziom 4,2%. Oznacza to zatem,
że w tej sytuacji podniesienie stóp procentowych nie byłoby „szkolnym błędem”, lecz jedynym właściwym zachowaniem.
5 A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Warszawa, C.H. Beck, 2011, s. 145.
6 W przypadku Polski jest to, w odróżnieniu od większości innych krajów, Rada Polityki Pieniężnej, a nie bank centralny.
7 A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Warszawa, C.H. Beck, 2011, s. 152.
8 Konferencja prasowa Prezesa NBP: Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej – wrzesień 2021;
https://www.youtube.com/watch?v=Z9JCm1mITts (dostęp: 26.03.2022 r.).
9 Jedynie w czerwcu 2021 roku na jeden miesiąc obniżyła się do 3,5%, znajdując się w górnej
granicy przedziału celu inflacyjnego.
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Jak okazało się już miesiąc później, zauważył to również skład RPP, podejmując decyzję o podniesieniu stóp procentowych o 40 punktów bazowych.
Informację o tym, że „inflacja nie ma negatywnego wpływu na zasobność
portfeli Polaków”10 zastąpiło stwierdzenie, że „wzrost cen dotyczy nie tylko
przedsiębiorstw, ale dotyczy już i dotknie jeszcze bardziej gospodarstw domowych. To, co się dzieje w tej chwili, ma taką skalę bezprecedensową”11.
Analizując powyższe działania i wypowiedzi wydawać by się mogło, że
nastąpiła radykalna zmiana polityki władz monetarnych. Następne zdanie
wypowiedziane przez Prezesa NBP znacząco podkopuje jednak tę nadzieję: „My jako bank centralny nie mamy na to (inflację) żadnego wpływu”12.
Wskazuje to na wyraźny brak spójności podejmowanych działań i polityki
informacyjnej.
Nie tylko jednak wypowiedzi Prezesa NBP są przejawem polityki informacyjnej, która nie prowadzi do wzrostu zaufania społecznego wobec władz
monetarnych. Bardzo istotna jest także trafność antycypacji przyszłego poziomu inflacji, dokonywana przez analityków banku centralnego, gdyż „zaufanie do skuteczności polityki pieniężnej (…) automatycznie się zwiększa, jeśli
późniejszy bieg zdarzeń wykaże, że trafnie rozpoznano przyczyny odchyleń
inflacji od celu i dobrano adekwatną strategię jej stabilizowania”13. W Polsce
projekcje te publikowane są przez NBP trzy razy w roku w postaci „Raportu o inflacji”, który zawiera przedstawienie prognozowanej inflacji w postaci
wykresów wachlarzowych z zaznaczeniem przedziałów prawdopodobieństwa i tabelarycznej dla centralnej ścieżki inflacji. Porównując wykresy wachlarzowe zauważyć można, iż w ciągu ostatnich dwóch lat częstokroć ścieżka inflacji aktualizowana po zaledwie czterech miesiącach nie mieściła się
nawet w 90% przedziale prawdopodobieństwa poprzedniej. Sytuację tę można by zrzucić na karb zwiększonej zmienności rynków w okresie pandemii,
jednak nie sposób zapomnieć o głosach wielu ekonomistów, którzy w chwili
10 Konferencja prasowa Prezesa NBP: Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej – lipiec 2021; https://
www.youtube.com/watch?v=UH8P8P8DaxQ (dostęp: 26.03.2022 r.).
11 Konferencja prasowa Prezesa NBP: Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej – październik 2021;
https://www.youtube.com/watch?v=QGjyK1teenY (dostęp: 26.03.2022 r.).
12 Konferencja prasowa Prezesa NBP: Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej – październik 2021;
https://www.youtube.com/watch?v=QGjyK1teenY (dostęp: 26.03.2022 r.).
13 A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Warszawa, C.H. Beck, 2011, s. 69.
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publikacji poszczególnych projekcji wskazywali na ich niedoszacowanie. Jednym z nich, już w styczniu 2021 roku, był dr Jarosław Janecki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zauważył, że „można odnieść wrażenie,
że w prognozach inflacji pomijane lub niedoszacowane są zagrożenia, które
mogą się wkrótce pojawić. Zaskoczenie wyższą inflacją może odbić się w sposób bardziej dotkliwy na przyszłych procesach cenowych”14. Pół roku później
dokładnie w takim tonie wypowiadali się ekonomiści związani z mBankiem,
odnosząc się do projekcji ścieżki inflacyjnej przedstawionej przez NBP w lipcu 2021 roku: „zakładany spadek inflacji do 3% na koniec przyszłego roku
(a potem przyspieszenie), (…) jest naszym zdaniem mało prawdopodobny
(my szacujemy 4% r/r na koniec 2022)”15. Niestety ich obawy dotyczące niedoszacowania poziomu przyszłej inflacji przez NBP okazały się uzasadnione.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP16.

14 H. Orzechowski, Dwanaście mgnień inflacji. Jak Glapiński i rząd przez rok zmieniali zdanie, 2021,
wyborcza.biz/biznes/7,177151,27960995,dwanascie-mgnien-inflacji-jak-glapinski-i-rzad-przez-rok-zmieniali.html?disableRedirects=true (dostęp: 26.03.2022 r.).
15 O projekcji inflacyjnej NBP, makroekonomia.mbank.pl/147790-o-projekcji-inflacyjnej-nbp (dostęp: 26.03.2022 r.).
16 Opracowanie własne na podstawie: Raport o inflacji marzec 2021, NBP, Warszawa 2021; Raport
o inflacji lipiec 2021, NBP, Warszawa 2021; Raport o inflacji listopad 2021, NBP, Warszawa 2021;
Raport o inflacji marzec 2022, NBP, Warszawa 2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP17.

Grzech drugi – stopy procentowe
Jednak błędy polskiej polityki monetarnej w okresie pandemii nie sprowadzają się jedynie do błędnej komunikacji. Najbardziej oczywistym i podstawowym błędem była spóźniona podwyżka stóp procentowych. Jako iż „polityka
pieniężna ma charakter średniookresowy, a sprowadzenie inflacji do celu jest
rozłożone w czasie”18, działania na stopach procentowych wymagają od banku centralnego skutecznej antycypacji poziomu przyszłej inflacji i dokonywania zmian z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Analizując poziom inflacji
bazowej i CPI, a także sytuację epidemiczną i gospodarczą, należy stwierdzić, że idealnym momentem na pierwszą podwyżkę stóp procentowych był
przełom pierwszego i drugiego kwartału 2021, gdyż inflacja bazowa w tamtym czasie od roku utrzymywała się na poziomie powyżej przedziału celu
inflacyjnego, zaś w okresie od marca, z powodu bardzo niskiej bazy, na CPI
silnie zaczął oddziaływać wzrost cen surowców energetycznych. Osiągająca
coraz większą skalę akcja szczepień zwiastowała koniec pandemii, co zmniejszało prawdopodobieństwo następnego lockdownu i kolejnych szoków dla
17 Opracowanie własne na podstawie: Raport o inflacji marzec 2021, NBP, Warszawa 2021; Raport
o inflacji lipiec 2021, NBP, Warszawa 2021; Raport o inflacji listopad 2021, NBP, Warszawa 2021;
Raport o inflacji marzec 2022, NBP, Warszawa 2022.
18 A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Warszawa, C.H. Beck, 2011, s. 69.
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gospodarki, dzięki czemu zmiana stóp procentowych nie musiała wcale zahamować popandemicznego odbicia gospodarczego. Nie musiałaby być ona
zresztą duża – mogła wynieść na przykład 15–25 punktów bazowych, gdyż
„już pierwsza zmiana krótkoterminowej stopy procentowej, jeśli zostanie odczytana jako zapowiedź kolejnych, wywołuje znaczącą zmianę stóp długoterminowych, przez co wywiera istotny wpływ na gospodarkę”19. Tą drogą
podążyły między innymi Węgry i Czechy, rozpoczynając podwyżki stóp procentowych w drugim kwartale 2021 roku, wyprzedzając nas o kilka cennych
miesięcy.
How to make Złoty great again?
Przedstawiona powyżej analiza może pozostawić wrażenie, iż polska sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem. Nie zostały w niej jednak ujęte
zdarzenia, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatniego miesiąca. Niczym
nieuzasadniona i niesprowokowana napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
to piekło i cierpienie dla wielu milionów ludzi, którzy ze strachu przed okupantem musieli opuścić swoje domy, utracili swoje majątki, a nawet życie.
Oprócz indywidualnego wymiaru tragedii każdej z ofiar wojny sytuacja ta
wpływa także niezwykle niekorzystnie na gospodarkę, w szczególności Ukrainy i (na skutek sankcji) Rosji, ale także na gospodarki pozostałych państw regionu. Z ekonomicznego punktu widzenia wojna za naszą wschodnią granicą
stanowi kolejnego „czarnego łabędzia”, który przytrafił się naszej gospodarce
na przestrzeni dwóch lat, do którego konsekwencji nie sposób było zawczasu
się przygotować. Sytuacja jest więc zatem naprawdę poważna. Niestety czasu cofnąć się nie da i nie ma możliwości wdrożenia optymalnych z punktu
widzenia gospodarki rozwiązań postulowanych na poprzednich stronach niniejszego eseju. Nie oznacza to jednak, że nie należy działać.
Bez wątpienia konieczne jest utrzymanie obecnego kursu RPP i dalsze
kontynuowanie podwyżek stóp procentowych. Pozytywnie należy również
ocenić wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowisko dotyczące
działań, mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego, które
jest rozwinięciem wydanej wcześniej Rekomendacji S i stanowi, że „biorąc
pod uwagę obecne uwarunkowania na rynku kredytów hipotecznych oraz
19 A. Sławiński (red.), Polityka pieniężna, Warszawa, C.H. Beck, 2011, s. 42.
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w świetle stwierdzonych praktyk stosowania Rekomendacji S przez banki
w omawianym zakresie, organ nadzoru zaleca, żeby w procesie oceny zdolności kredytowej wszystkie banki przyjmowały minimalną zmianę poziomu stopy procentowej o 5 p.p.”20. Działanie to ograniczy akcję kredytową
i zmniejszy ryzyko przyszłej niewypłacalności kredytobiorców, jednocześnie
nie wpływając na oprocentowanie zaciągniętych kredytów. W efekcie przełoży się to na zmniejszenie dynamiki wzrostu cen, w szczególności na rynku
nieruchomości, które w 2021 roku drożały wyraźnie szybciej niż uśredniony
koszyk dóbr. Można jedynie żałować, iż stanowisko to nie zostało wydane
wcześniej.
Wraz z mającą obecnie miejsce zmianą składu RPP nadarza się niepowtarzalna okazja na wizerunkowy i komunikacyjny restart polityki informacyjnej
władz monetarnych i prowadzenie jej w bliższy podręcznikowemu sposób,
co pozwoli odbudować nadszarpnięte zaufanie społeczeństwa. Wybiegając
także nieco bardziej w przyszłość warto również przemyśleć nowelizację
ustawy o Narodowym Banku Polskim i Konstytucji, tak aby zbliżyć formę
kadencyjności członków Rady do modelu zastosowanego w Trybunale Konstytucyjnym – wydłużając kadencję do 9 lat, jednocześnie zakazując reelekcji
(w tym Przewodniczącego RPP) na kolejną kadencję i zmieniając co roku po
jednym członku Rady – naprzemiennie wybieranym przez Prezydenta, Sejm
i Senat. Rozwiązanie takie pozwoliłoby na dalsze uniezależnienie RPP od
władzy ustawodawczej i wykonawczej, a także wprowadziło większy pluralizm poglądów, odmienne spojrzenia na sytuację gospodarczą, gdyż w tym
samym momencie w RPP zasiadaliby członkowie wybrani w trakcie trwania
różnych kadencji Parlamentu i Prezydenta.
Patrząc z perspektywy czasu, jasnym wydaje się, że wiele z problemów
jakie trapią dziś polską gospodarkę dałoby się uniknąć, gdyby NBP wcześniej podwyższył stopy procentowe i prowadził lepszą politykę informacyjną,
umacniając swoją wiarygodność i Złotego.

20 Stanowisko UKNF skierowane do Prezesów Zarządów Banków oraz Dyrektorów oddziałów
instytucji kredytowych ws. działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego, 07.03.2022 r.

242

AEFC2022.indb 242

Ig o r T o m e c k i

2022-05-23 06:39:38

AEFC2022.indb 243

2022-05-23 06:39:38

Mateusz Michnik – student III roku na kierunku Globalny biznes, finanse
i zarządzanie (Governance) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
zwycięzca Konkursu Młody Ekonomista i trzeci laureat Vernon Smith
Prize. Młody badacz ekonomii zainteresowany ekonomią polityczną,
filozofią ekonomii oraz interdyscyplinarnymi wątkami w naukach ekonomicznych, szczególnie aspektami etyki oraz epistemologii. Doświadczenie zdobywał pracując w banku i NGO, aktualnie pracuje w zespole
analiz ekonomicznych Deloitte. W wolnym czasie fan wszelakiej fantastyki i awangardy.

AEFC2022.indb 244

2022-05-23 06:39:38

Mateusz Michnik

Kto zepsuł, a kto będzie musiał naprawić?
O inflacji w Polsce po pandemii

Streszczenie
W ramach dyskusji o wzrostach cen często mówi się o chciwości przedsiębiorców czy
problemach z dostawami. W eseju staram się udowodnić, że powodem niekontrolowanej inflacji są decyzje polityczne. Przedstawiam też propozycje, które mogą pomóc
w naprawieniu sytuacji.

Kto jest winny?
Odczyty inflacji jesienią 2021 roku pokazały niepokojącą prawdę – inflacja
wymknęła się spod kontroli. W dyskursie publicznym wskazywani byli różni
winni wzrostu cen – chciwi przedsiębiorcy, problemy z łańcuchami dostaw,
ceny surowców, restrykcje pandemiczne czy też niekonwencjonalne polityki
gospodarcze. Winę za drożyznę można dowieść na różne sposoby każdemu
z wymienianych. Dużo trudniej jednak odkryć, co w największym stopniu
przyczyniło się do utraty kontroli nad inflacją. Zamierzam udowodnić, że
dużą rolę odegrał tu rząd i Narodowy Bank Polski (NBP).
W niniejszym eseju omówię również to, w jaki sposób instytucje mogą
naprawić swoje błędy, by odbudować wiarygodność złotego. Przedstawię
aspekty polityki gospodarczej, które pozwoliły na spadek wartości waluty,
a następnie omówię możliwe rozwiązania, które pomogą naprawić sytuację.
245

AEFC2022.indb 245

2022-05-23 06:39:38

Rok 2020 – czas, w którym zaczęła się pandemia COVID-19, a z nią blokowanie szlaków handlowych. Okres ten może się kojarzyć z hasłem „szoku
podażowego”. Jak udowadnia część ekspertów, na przykład z Bridgewater,
podaż surowców jest na wysokim poziomie, jednak na wyższym poziomie
jest też popyt. Badacze wskazują pod tym względem winę niekonwencjonalnej polityki pieniężnej1. Na poparcie tezy przytaczają oni dane dotyczące podaży metali. Tu, mimo wzrostu, ceny również osiągnęły wysokie poziomy.
Szok popytowy, który został spowodowany proinflacyjną polityką pieniężną,
doprowadził także do wzrostu cen surowców energetycznych. Chińska produkcja, a przy okazji i eksport, dążą do spełnienia popytu, jednak bezskutecznie. Jest to część przykładów, które dowodzą, że w rzeczywistości inflacja
praktycznie na całym świecie wynika z przyjętych rozwiązań politycznych.

1 G. Jensen, M. Saphier, S. Secundo, It’s Mostly a Demand Shock, Not a Supply Shock, and It’s Everywhere, Bridgewater, 2021 r.
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Źródło: Bridgewater

Jak jednak wygląda to w Polsce? Okazuje się, że eksperci Bridgewater
mogli mieć rację – szok popytowy jest wszędzie. Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego dynamika popytu krajowego w 2021 roku osiągnęła
wyższe wyniki niż produkt krajowy brutto. Z dużym prawdopodobieństwem
jest to rezultat „wojny z COVID-19”, którą opisywali noblista ekonomiczny
Thomas Sargent oraz George Hall2. Przestrzegali oni przed kosztami walki
z pandemią. Ekspansywna polityka pieniężna, która pomagała fiskalnej ekspansji, po pewnym czasie wzmocniła inflację.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

2 G. Hall, T. Sargent, Three World Wars: Fiscal-Monetary Consequences, 2021 r.
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Największe grzechy polityki gospodarczej
Zacząć należy od omówienia tradycyjnej, monetarystycznej kwestii podaży
pieniądza – po biciu coraz to kolejnych rekordów gotówka w obiegu osiągnęła 340,4 mld zł w grudniu 2021 roku. Podaż pieniądza M3 wyniosła 1985 mld
zł. Warto dodać, że rosła ona z dynamiką porównywalną sprzed czasów pandemii3. Ekonomiści jednak, mimo przyznania, że wzrost podaży jest proinflacyjnym czynnikiem, zauważają, że na inflację ma też wpływ interwencjonizm
państwowy czy przebieg pandemii4.
Innym błędem polityki Narodowego Banku Polskiego (NBP) było zwlekanie z podwyższeniem stóp procentowych, w dodatku połączone z chaotyczną
komunikacją na niskim poziomie. Arkadiusz Sieroń uważa, że NBP odkładając odejście od polityki niskich stóp procentowych, dodatkowo argumentując
zaniechanie działań czynnikami egzogenicznymi, dokonał podobnego błędu
co amerykański System Rezerwy Federalnej (FED) w latach 70. XX wieku5.
Wtedy błędnie prowadzona polityka pieniężna przyczyniła się do stagflacji.
Proinflacyjnie zadziałać mógł też policy mix, który utworzył się w ramach
pandemicznej polityki gospodarczej. W praktyce jest on w pewnym stopniu
podobny do postulatu zwolenników Nowoczesnej Teorii Monetarnej: bliska
koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej, ale z dominacją fiskalną, korzystanie z niekonwencjonalnych narzędzi polityki monetarnej, jak luzowanie
ilościowe, wyższe cele inflacyjne czy skupienie się na środowisku przez banki
centralne6. Takie zmiany mogą doprowadzić do destabilizacji oczekiwań inflacyjnych, częstszych dostosowań cen i płac, a także jeszcze mniejszej kontroli nad inflacją. Kwestią zasługującą na uwagę jest też możliwość utrzymania
się nowego policy mix przy zwiększaniu stóp procentowych. Czasy niskich
stóp pozwoliły polityce fiskalnej zdominować pieniężną, jednak teraz nie będzie to możliwe w takim stopniu.

3 https://businessinsider.com.pl/finanse/podaz-pieniadza-rosnie-tak-jak-inflacja-rekordowa-ilosc-gotowki-w-obiegu/6g8ked8
4 https://www.rp.pl/finanse/art19249531-inflacja-i-podaz-pieniadza-tworza-bardzo-luzny-zwiazek
5 https://mises.pl/blog/2021/10/12/sieron-inflacja-jednak-nie-przejsciowa/
6 M. Klucznik, K. Marczewski, J. Rybacki, J. Sawulski, Nowy policy mix. Relacje między polityką
pieniężną i fiskalną – wnioski po kryzysie, Polski Instytut Ekonomiczny, 2021 r.
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Co mamy zrobić?
Po omówieniu proinflacyjnych czynników chciałbym podać przykłady rozwiązań, które mogą wpłynąć na odbudowanie wiarygodności złotego oraz zmniejszenie inflacji. Rozwiązania te opierają się głównie na odpowiedzi na poprzednie działania polityki gospodarczej i powrotu do klasycznego policy mix.
Kluczowym, choć problematycznym dla kredytobiorców aspektem jest
odejście od polityki niskich stóp procentowych i sukcesywne podnoszenie ich
zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Do końca 2022 roku konieczne może
się okazać osiągnięcie pułapu 6% dla stopy referencyjnej7.
W tym procesie niezwykle ważnym wątkiem będzie poprawa komunikacji Narodowego Banku Polskiego – powrót do comiesięcznych konferencji
prasowych Rady Polityki Pieniężnej, dostosowanie retoryki, która pomoże
wytłumaczyć sytuację kredytobiorcom poszkodowanym przez podwyżki
stóp czy zwiększy transparentność, która ograniczy zaskoczenia rynku.
Konieczne wydaje się też zadbanie o niezależność Narodowego Banku Polskiego od rządu. W krótkim okresie dobrym pomysłem może być
wybranie na nowego Prezesa Narodowego Banku Polskiego ekonomisty
o wysokiej renomie, niepowiązanego z obecnym rządem, a popieranym
przez większość lub nawet całą klasę polityczną. Wartymi rozważenia są
też zmiany instytucjonalne, które pomogą ograniczyć wpływy rządzących
w Narodowym Banku Polskim – wzmocnienie samego banku centralnego
pod względem kompetencji czy też zmiana sposobu wyborów członków
Rady Polityki Pieniężnej. Ciekawym rozwiązaniem może się okazać losowanie kandydatów zgłaszanych przez parlamentarzystów czy wręczenie
ekonomistom kompetencji wyborów członków. Może się to odbyć przez
możliwość zgłoszenia kandydata przez osoby z naukowym tytułem w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Ostatnim aspektem, o którym należy pomyśleć w celu odzyskania wiarygodności waluty, jest wątek finansów publicznych. Ukrywanie długu publicznego w funduszach czy obchodzenie ustawy zasadniczej i finansowanie
zadłużenia przez Narodowy Bank Polski z pomocą innych instytucji stanowi zagrożenie dla wiarygodności państwa, jak i waluty. Pod tym względem
za dobre rozwiązanie uznaję przyjęcie unijnych standardów liczenia długu
7 https://www.pb.pl/gdzie-jest-sufit-dla-stop-procentowych-1146426
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publicznego wraz z dostosowaniem konstytucyjnych limitów zadłużenia
oraz reguł fiskalnych.
Podane powyżej rozwiązania to moim zdaniem minimalne wymagania
służące nie tylko walce z inflacją oraz ratowaniu złotego. To też wzmocnienie rozwoju gospodarczego Polski i bezpieczeństwa narodowego. Powrót do
konserwatywnej i monetarystycznej polityki gospodarczej pomoże zabezpieczyć Polskę przed kolejnymi kryzysami. 24 lutego 2022 roku, dzień ataku
Rosji na Ukrainę dobitnie pokazał, że Europa nie jest tak bezpieczna jak myśleliśmy. W takich warunkach zasadne według mnie jest zacieśnienie polityki
gospodarczej, co pozwoli na silną ekspansję w sytuacji kryzysu.
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Agata Jarosz – obecnie doktorantka trzeciego roku kształcenia w Szkole
Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej. Absolwentka kierunku Finanse
i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
gdzie obroniła pracę magisterską na temat: Determinanty ryzyka płynności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2013–2017. Członek licznych kół naukowych Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
autorka opracowań naukowych. Aktualnie poza działalnością naukową
aktywnie działa w organizacjach samorządowych. Członek Komisji Rewizyjnej częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Interesuje się problematyką zarządzania, finansów i bankowości.
Prywatnie jej pasją są sztuki walki, jazda na rowerze oraz ratownictwo.
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Agata Jarosz

Monetae cudendae ratio1 – „historia
monetą się toczy”. Na ile renesansowe
rozważania na temat wartości pieniądza
są aktualne w XXI wieku? Jak ratować
polską gospodarkę w dobie inflacji?

Streszczenie
Inflacja jest naturalnym zjawiskiem ekonomicznym towarzyszącym ludzkości od wieków. Obrazuje kondycję gospodarczą kraju oraz stanowi wskaźnik tempa wzrostu cen.
Proces ten nie posiada jednoznacznie zdefiniowanej przyczyny, ponieważ jest wynikiem
często niezależnych od siebie sytuacji, takich jak pandemia czy wojna. Esej ma na celu
zwrócenie uwagi na aktualność problemów opisanych w traktacie Mikołaja Kopernika
oraz wypracowanie rozwiązania, które umożliwiałoby skuteczną walkę z inflacją.

„Pierwszym lekarstwem dla źle zarządzanego państwa jest inflacja, drugim
zaś wojna. Oba rozwiązania przynoszą chwilową poprawę koniunktury,
oba prowadzą do trwałej ruiny. Ale oba są ucieczką dla politycznych i ekonomicznych oportunistów.”
Ernest Hemingway
1 Monetae cudendae ratio – traktat przedstawiony przez Mikołaja Kopernika przed prowincjonalnym sejmem pruskim. Kopernik sformułował w nim m.in. prawo o wypieraniu lepszej monety
przez gorszą oraz zwrócił uwagę na zależności między podażą pieniądza a inflacją.
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Historyczne podłoże inflacji
Zjawisko inflacji ma swoje historyczne podłoże zapoczątkowane w okresie
pieniądza kruszcowego, kiedy władcy feudalni (czyli osoby, które posiadały
prawa do wybijania nowych monet) masowo zmniejszali zawartość cennego
kruszcu w celu finansowania swoich wydatków. Proces wypierania monet
lepszych przez gorsze był przedmiotem traktatów monetarnych Mikołaja Kopernika. Autor przedstawił w nich sześć kluczowych założeń przywrócenie
wiarygodności rodzimej waluty. Aktualność tych traktatów możemy rozpatrywać po dziś dzień.
Jedna z największych inflacji w historii Europy miała miejsce w XVII wieku, kiedy przez odkrycia geograficzne napływały coraz większe ilości cennego kruszcu. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen ówczesnych towarów,
a w konsekwencji – ubożenie społeczeństwa.
Rozpowszechnienie pieniądza papierowego w początkowej fazie pogłębił
dodatkowo zjawiska inflacyjne na świecie. Początek XX wieku jest uważany za historyczny okres utraty wysokiego standardu złota jako bezpiecznego
i cennego kruszcu. Stało się to za sprawą pierwszej wojny światowej. Napięta
sytuacja polityczna przerodziła się w krwawą wojnę, doprowadzając do pogłębiającej się inflacji. W latach 20. XX wieku sytuacja powojenna wymusiła
na wielu państwach przeprowadzenie reform stabilizacyjnych.
Początkowo deficyty budżetowe starano się łagodzić przez wprowadzenie do obiegu nowych banknotów, jednak działania te przynosiły efekt odwrotny do zamierzonego. Ówczesna waluta, jaką była marka polska, stała
się pieniądzem bezwartościowym. Załagodzeniem sytuacji miała być reforma
skarbowa (polegająca na ustanowieniu nowych podatków, które umożliwiły dodatkowe wpływy do budżetu) oraz walutowa Władysława Grabskiego
(dzięki której państwo polskie mogło zaciągać pożyczki zagraniczne). Wprowadzone reformy oczywiście miały swoje wady, ponieważ kilka lat później
kurs polskiego złotego znowu był chwiejny. Jednak mimo wszystko doprowadziły do poprawy koniunktury w kraju2.

2 https://historia.org.pl/2021/10/31/historia-inflacji-i-hiperinflacja-w-przedwojennej-polsce-ceny-miesiecznie-rosly-o-360-a-placono-milionami/
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Wartość pieniądza – przyczyny i skutki
Inflacja nie jest nowym zjawiskiem, a naturalnym procesem ekonomicznym.
W Polsce od 2017 roku utrzymywała się na relatywnie stabilnym poziomie,
jednak w ostatnich miesiącach drastycznie się zwiększa. Efekty są odczuwalne przez każdego konsumenta. Na koniec lutego bieżącego roku inflacja
wynosiła 8,5% i mimo spadku o niecały punkt procentowy w stosunku do
stycznia nie zapowiada się na poprawę. Odnotowywany poziom inflacyjny
jest zbliżony do tego z początku 2001 roku. Na szczęście daleko nam do hiperinflacji z 1990 roku (wówczas znajdowała się na rekordowym poziomie
niemal 600%).
Należy podkreślić znaczenie i oddziaływanie pandemii COVID-19 na poziom wewnętrznej wartości pieniądza polskiego. Niewątpliwie wzrost cen
surowców na rynkach globalnych, w tym surowców rzadkich, zaburzone
czy nawet przerwane łańcuchy dostaw zmniejszyły podaż wielu produktów
na rynkach światowych. To w naturalny sposób oddziaływało również na
wzrost cen nie tylko w światowej, ale również polskiej gospodarce. Ustabilizowanie gospodarki światowej wymagało jednak dłuższego czasu, a wzrosty
cen nie zostały zatrzymane.
Z tego względu już dziś konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków,
aby zapobiec kolejnym drastycznym wzrostom cen. Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego trend wzrostowy inflacji, obejmując szeroki
wachlarz dóbr i usług, utrzyma się w kolejnych dwóch latach. W przypadku
polskiej gospodarki bowiem podwyższony poziom inflacji skutkować może
silniejszą materializacją ryzyka spirali cenowo-płacowej. W tym kontekście
podwyższony poziom inflacji wywoływać może silną presję na wzrost płac,
którą wzmacnia dodatkowo specyficzna sytuacja na rynku pracy, czyli niski
poziom bezrobocia. W efekcie funkcjonuje nadal rynek pracownika, a presja
na wzrost płac jest skuteczna. To istotnie wpływa na wzrost inflacji.
Nie jest to jednak jedyny czynnik mający wpływ na inflację. Niebagatelne
znaczenie ma tutaj równowaga budżetowa oraz stan gospodarki, a także przyjęta polityka państwa (w tym monetarna). Rosnące zadłużenie publiczne oraz
liczne rządowe pakiety socjalne i pomocowe, nieposiadające odzwierciedlenia w dochodach budżetowych, generują coraz większe koszty dla budżetu.
Funkcjonowanie w Polsce programów socjalnych, takich jak Rodzina 500+
Moneta e cu denda e ra ti o – „ h i stori a m o n e t ą s i ę t o c z y ”
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spowodowało „mocny zastrzyk gotówki na rynku”. Producenci i sprzedawcy, zauważając iż konsumenci dysponują większymi środkami finansowymi,
zaczęli podnosić ceny towarów. Z upływem czasu takie działania doprowadziły do spadku wartości pieniądza. Nie oznacza to jednak, że jedynie programy socjalne mają wpływ na inflację w Polsce. Nośnikiem inflacji pozostaje
wzrost cen surowców, w tym paliw, energii czy gazu. Wartość powyższych
surowców na całym świecie kształtuje się na podobnym poziomie, jednakże
ich cena w poszczególnych krajach zależy od wiarygodności waluty danego państwa. Wahania cen podstawowych surowców dla polskiej gospodarki
są determinowane kursem walutowym. Deprecjacja kursu polskiego złotego oznacza wzrost cen importowanych produktów, w tym w szczególności
wspomnianych surowców. Z tego względu istotnym elementem ograniczającym potencjalny wzrost inflacji jest stabilny kurs walutowy lub przynajmniej
jego deprecjacja.
Utrzymanie stabilnego kursu walutowego jest determinowane czynnikami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Istotne jest tutaj postrzeganie polskiej
gospodarki w oczach inwestorów. Deprecjacja wartości polskiego złotego jest
po części spowodowana ryzykiem politycznym, wynikającym na przykład
z przedłużających się negocjacji z Unią Europejską, skutkujących zablokowaniem środków unijnych. To wzmacnia obawy inwestorów zagranicznych.
Na już wysoką inflację w Polsce nałożyły się dodatkowo problemy związane z toczoną wojną w Ukrainie. Szereg sankcji nakładanych na Rosję, jak
zamrożenie jej rezerw walutowych czy wyłączenie z międzynarodowego systemu transakcji SWIFT, odczują także Polacy. Atak na Ukrainę wywołuje
określone zachowania polskich konsumentów, którzy w obawie przed rozprzestrzenieniem się wojny na terenie naszego kraju konwertują lokalną walutę na waluty krajów wysoko rozwiniętych. Dodatkowo należy podkreślić,
że w sytuacji materializacji ryzyka zdarzenia takiego jak wojna w Ukrainie,
następuje znaczący odpływ kapitału spekulacyjnego, który wzmacnia spadek kursu polskiej waluty. Niski kurs walutowy polskiego złotego wpływa
na wzrost cen towarów importowanych, w tym w szczególności surowców
energetycznych.
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Sugerowane działania naprawcze
Inflacja nie jest złym zjawiskiem, a umiejętność utrzymywania jej na stosunkowo niskim poziomie (który nie przekracza wyznaczonego przez NBP celu
inflacyjnego) może okazać się stymulantą rozwoju gospodarczego. Przyjmuje
się, że aby poziom wskaźnika wzrostu cen był uznawany za bezpieczny, powinien oscylować w granicach 2%–3%. Wielkość ta sprzyja utrzymywaniu
siły nabywczej pieniądza na jak najlepszym poziomie oraz przyczynia się do
zwiększenia płac, produktywności gospodarczej oraz opłacalności działalności inwestycyjnej.
Co prawda zarówno rząd (polityka budżetowa) jak i Narodowy Bank
Polski (NBP) jako bank centralny posiadają szereg narzędzi, które umożliwiałyby sprawowanie kontroli nad poziomem inflacji. To między innymi
interwencje słowne czy sterowanie stopą procentową oraz rezerwą obowiązkową, od wolumenu której zależy ilość udzielanych przez banki kredytów,
a w konsekwencji regulowana jest ilość gotówki w obiegu. Niestety coraz bardziej pogłębiająca się inflacja jest po części spowodowana opóźnioną reakcją
NBP na zdarzenia dotyczące polskiej waluty z 2021 roku (z pierwszej połowy). Wymusiło to na przełomie lat 2021 i 2022 konieczność szybkiego podnoszenia stóp procentowych. Następstwem takich działań są rosnące koszty
kredytowania, które mogą przyczynić się do osłabienia produktu krajowego
brutto (PKB). Fakt, iż 90% polskich kredytów bankowych jest udzielana ze
zmienną stopą procentową skutkować może rosnącym poziomem ryzyka
kredytowego klientów. Ten zaś może wpłynąć na kondycję polskiego sektora bankowego. Implementacja instrumentów polityki pieniężnej, mająca na
celu ograniczenie inflacji, wywołuje zatem niekorzystne oddziaływanie na
poziom tempa wzrostu gospodarczego.
W sytuacji ekstremalnych zdarzeń politycznych lub materializacji ryzyka
w polskiej gospodarce następuje zawsze głęboka deprecjacja lokalnej waluty. Zjawisko to oddziałuje na wzrost cen importowanych produktów. Z tego
względu kluczowe wydaje się wyeliminowanie kryzysów walutowych i ustabilizowanie kursu walutowego. Należy zatem rozważyć uczestnictwo w stabilnej strefie monetarnej, jaką jest strefa euro. Mimo iż w okresie ostatniego
kryzysu w 2008 roku deprecjacja waluty polskiej istotnie zwiększyła opłacalność eksportu, dzięki czemu utrzymano dodatnie PKB, to w obecnej sytuacji
Moneta e cu denda e ra ti o – „ h i stori a m o n e t ą s i ę t o c z y ”
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przyjęcie euro byłoby najodpowiedniejszym działaniem. Implementacja euro
przyniosłaby szereg korzyści, w tym umocnienie gospodarcze na arenie międzynarodowej, zwiększenie wydajności rynków finansowych, a w szczególności wyeliminowanie kryzysów walutowych. Oczywiście wprowadzenie
euro w Polsce w niektórych kręgach może wywoływać pewne obawy dotyczące potencjalnego gwałtownego wzrost cen czy utraty możliwości samodzielnego prowadzenia polityki monetarnej. Jednakże jak już wspomniałam,
stabilna waluta jaką niewątpliwie jest euro, ogranicza występowanie potencjalnych zawirowań walutowych, ogranicza odpływ kapitału, a w sytuacji
takiego kraju jak Polska, który importuje surowce, może ograniczyć inflację.
Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią, dodatkowo wzmocniony
przez wojnę, stanowi obecnie idealny moment na rozpoczęcie debaty nad integracją ze strefą euro oraz na szeroką edukację ekonomiczną społeczeństwa
związaną z korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w unii gospodarczo-walutowej (UGW).
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Grzegorz Nowowiejski – absolwent studiów II stopnia na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem (specjalność bankowość zaawansowana) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2018–2021
współpracował z Kołem Naukowym Bankowości oraz Kołem Naukowym
Austriackiej Szkoły Ekonomii. Zwycięzca Szkoły Ekonomicznej Instytutu
Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z 2018 roku. Autor artykułu naukowego pt. „Bankowość islamska w okresie pokryzysowym – stan
obecny i perspektywy rozwoju”. Członek Krakowskiego Stowarzyszenia
Mówców, a w latach 2019–2021 członek zarządu. W latach 2018–2021 organizator Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Zainteresowany ekonomią, rynkami finansowymi, polityką, historią oraz filozofią.
Inwestor na rynku kapitałowym, w tym na rynku kryptowalut. Prywatnie
pasjonat pokera oraz Formuły 1. Zawodowo trener wystąpień publicznych oraz pracownik zagranicznego fintechu w sektorze bankowości.
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Grzegorz Nowowiejski

Nadchodzi „czas jastrzębi”
– strategia przywrócenia
wiarygodności złotego

Streszczenie
W eseju przedstawiono aktualną sytuacją monetarną kraju oraz przeanalizowano
czynniki proinflacyjne oddziałujące w obecnej chwili w Polsce. Poruszono temat
wpływu trwającej wojny na Ukrainie na polską sytuację gospodarczą. Zaproponowane zostały działania mające na celu ograniczenie tempa wzrostu cen oraz wzmocnienie polskiego złotego.

Żyjemy w „gołębim świecie”. Prawie 20 lat temu stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) została obniżona poniżej 10% i pozostała tam
do dziś, w ostatnich latach osiągając swe minima (wykres 1). Były to czasy
prosperity, taniego kredytu i dość stabilnej inflacji zbliżonej do celu inflacyjnego. Trzeba jednak powiedzieć sobie jasno – ostatnie dwa lata położyły temu
kres. W 2020 roku pandemia COVID-19 przyczyniła się do powrotu zapomnianej już w Polsce recesji. O ile spadek produktu krajowego brutto (PKB)
okazał się krótkotrwały i relatywnie niewielki, to jednak koszty ratowania
gospodarki zaczęły się powoli ujawniać.
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Wykres
1. Podstawowe
stopy procentowe
na koniec
miesiąca w latach
Podstawowe
stopy procentowe
NBP naNBP
koniec
miesiąca
1992–2022.
Powiększenie 6 miesięcy 1 rok 10 lat Wszystko
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Źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/wskazniki/wykresy.html (dostęp: 22.03.2022 r.).
2000

2010

Wykres 2. Stopa inflacji CPI rdr w Polsce w latach 2002–2022.
Stopa ref erencyjna

Stopa lombardowa

2020

Stopa depozytowa
Ostatnia aktualizacja danych: 2022-05-16
Źródło: NBP

Źródło: https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/inflacja-rdr-pol (dostęp: 25.03.2022 r.).
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Inflacja nie jest już stabilna. W styczniu 2022 roku stopa inflacji mierzonej CPI osiągnęła 9,4%, zbliżając się tym samym do psychologicznej bariery
10% (wykres 2). W reakcji na wzrost poziomu cen, Rada Polityki Pieniężnej
(RPP) pokazała się z bardziej „jastrzębiej” strony i zdecydowała się już kilkukrotnie na podniesienie stóp procentowych. W dłuższym okresie oznacza to
między innymi koniec taniego kredytu. Podsumowując – polską gospodarkę
i wszystkich jej uczestników czekają znacznie trudniejsze czasy.
Wojna na Ukrainie tylko pogłębi problemy narastające od pewnego czasu.
W momencie pisania niniejszego tekstu do Polski przybyło ponad 2 miliony
uchodźców, głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Spowoduje to drastyczny
wzrost popytu, a w konsekwencji wzrost cen – przede wszystkim produktów podstawowych. Patrząc na obecną sytuację na froncie, jest już w zasadzie
pewne, że wojna potrwa długo, a zniszczenia będą kolosalne. Oznacza to, że
uchodźcy pozostaną w naszym kraju przez dłuższy czas, a część z nich osiedli
się tu na stałe. Doprowadzi to do pogłębienia kolejnego problemu polskiej
gospodarki – wzrostu cen mieszkań, co w połączeniu z drożejącym kredytem
znacznie pogorszy poziom życia w Polsce. Istotny jest również profil demograficzny uchodźców – są to głównie matki z dziećmi oraz osoby w podeszłym wieku, co oznacza, że nie wszyscy z nich będą mogli podjąć pracę. Przy
braku pomocy finansowej ze strony innych krajów utrzymanie wciąż rosnącej
grupy uchodźców będzie dla polskiej gospodarki dużym obciążeniem.
Warto jednak zauważyć, że w dłuższym terminie wzrost konsumpcji powinien być silnym impulsem wzrostowym dla polskiej gospodarki. Niestety
w krótkim okresie sytuację pogarsza jeszcze jeden czynnik. Rosnący popyt
mógłby zostać zaspokojony przez import. Jednak tu pojawia się niewymieniony wcześniej skutek polskich problemów gospodarczych oraz politycznych.
Złoty jest słaby. W reakcji na działania wojenne trend deprecjacji złotego zapewne się utrzyma, a może nawet nasili. Pogorszy to możliwość zaspokajania
rosnącego popytu dobrami importowanymi.
Warto zadać sobie pytanie, jakie są przyczyny obecnego stanu rzeczy i czy
rzeczywiście można wszystko zrzucić na pandemię oraz wojnę, jak to czynią rządzący. Czynnika pandemii, a w niedalekiej przyszłości również trwającej wojny,
nie sposób pominąć. Zwłaszcza sfinansowane zadłużeniem publicznym działania mające na celu stymulowanie gospodarki, miały decydujący wpływ na tempo wzrostu cen. Tak będzie też w przyszłości. Nie są to jednak jedyne czynniki.
Nadchodzi „czas jastrzębi” – strategia przywrócenia wiarygodności złotego


AEFC2022.indb 263

263

2022-05-23 06:39:39

Wykres 3. Cena za baryłkę ropy naftowej w USD w latach 2002–2022.

Źródło: https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ROPA (dostęp: 25.03.2022 r.).

W ostatnich latach niskie ceny ropy (wykres 3) zaburzały wartość CPI,
doprowadzając nawet do chwilowej deflacji w latach 2015–2016. NBP wraz
z rządem prowadziły jednak proinflacyjną politykę. Rozbudowane programy socjalne oraz wzrost zaangażowania państwa w gospodarkę silnie stymulowały wzrost poziomu cen. Podaż pieniądza M3 zwiększyła się w latach
2016–2020 o ponad 50% (wykres 4), a stopy procentowe utrzymywane były
na historycznych minimach. Ich podnoszenie nastąpiło zdecydowanie zbyt
późno i za mało radykalnie. Realne stopy procentowe (po uwzględnieniu poziomu inflacji) zeszły jeszcze bardziej poniżej zera.
Wzrost inflacji jest również, jak wiadomo z równania Fishera, powiązany
z tempem cyrkulacji pieniądza w gospodarce. W trakcie pandemii znacznie
spadła konsumpcja, zatem mimo wzrostu podaży pieniądza poziom cen nie
zwiększał się. Pieniądz bowiem krążył wolniej. Gdy obostrzenia zostały zniesione, a konsumpcja ponownie wzrosła, efekty wzrostu podaży pieniądza
zaczęły przekładać się na ceny towarów i usług. Tempo cyrkulacji waluty
wróciło do naturalnych poziomów.

264

AEFC2022.indb 264

G r z e g o r z No w o w i e j s k i

2022-05-23 06:39:39

Wykres 4. Podaż pieniądza M3 w Polsce w latach 2016–2022.

Źródło: https://www.bankier.pl/gospodarka/wskazniki-makroekonomiczne/podaz-pieniadza-m3-pol (dostęp: 25.03.2022 r.).

Na inflację niebagatelny wpływ mają również oczekiwania inflacyjne
oraz, co za tym idzie, strategia komunikacyjna NBP. Ta niestety w ocenie
autora eseju jedynie pogarszała sytuację, wprowadzając chaos informacyjny
i niepotrzebne kontrowersje wokół kwiecistych wypowiedzi Prezesa NBP.
Gdy zaklinanie rzeczywistości komunikatami o niegrożącej Polsce inflacji nie
przyniosło rezultatów i RPP rozpoczęła podnoszenie stóp procentowych, komunikacja w zasadzie nie istniała, a rada, wydaje się, że celowo zaskakiwała rynek. Stoi to w sprzeczności z polityką większości banków centralnych
w krajach rozwiniętych, które starają się oddziaływać na rzeczywistość gospodarczą w podobnym stopniu – zarówno komunikatami, jak i decyzjami
odnośnie polityki monetarnej.
Można jasno stwierdzić, że „gołębi świat” dobiegł już końca. Nadchodzi „czas jastrzębi”, czyli ekonomistów pozytywnie nastawionych do środowiska wysokich stóp procentowych i zacieśniania polityki monetarnej.
Aby przeciwdziałać problemom gospodarczym Polski, a w konsekwencji
osłabianiu się polskiej waluty, należy podjąć kilka kroków. Bank centralny
powinien działać dwutorowo, wpływając na oczekiwania inflacyjne oraz na
politykę monetarną.
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NBP musi przede wszystkim zmienić swoją strategię komunikacyjną. Celem powinna być współpraca z rynkiem, a nie zaskakiwanie go. Walkę ze
wzrostem cen należy rozpocząć od przygotowania konkretnej strategii długofalowej. Strategia ta powinna być publicznie zaprezentowana, a każde
działanie musi być odpowiednio wcześnie komunikowane rynkowi. To właśnie przejrzysta komunikacja powinna być podstawowym kanałem wpływu
NBP na oczekiwania inflacyjne i w konsekwencji na poziom cen. Aby móc to
zrealizować NBP w sferze wizerunku musi postawić na nowe otwarcie, aby
zacząć przywracać wiarę w instytucję banku centralnego i dać sobie możliwości oddziaływania na rynek poprzez wydawane przez siebie komunikaty.
Podstawą wiarygodności powinna być właśnie strategia stabilizacji poziomu
cen, której należy się trzymać i informować rynek o każdej ewentualnej korekcie planowanych działań.
W sferze działań monetarnych podstawowym elementem strategii przywracania wiarygodności złotego powinien być harmonogram podnoszenia
stóp procentowych. Podwyżki muszą być radykalne. NBP musi postawić
sprawę jasno – rzeczywista stopa procentowa (odnoszona do stopy referencyjnej) na poziomie –5% nie jest sytuacją pożądaną. Strategia powinna dążyć do osiągnięcia realnej stopy procentowej na dodatnim poziomie jeszcze
w 2022 roku. Podniesienie stóp procentowych w szybkim tempie zmniejszy
również ryzyko ataku spekulacyjnego na złotego oraz zabezpieczy gospodarkę przed nagłym odpływem kapitału zagranicznego w wyniku potencjalnej
eskalacji działań wojennych.
Bank centralny powinien dążyć również do dalszego zmniejszenia tempa
wzrostu podaży pieniądza. Wydaje się bowiem, że powrót do tempa sprzed
pandemii to za mało, aby ograniczyć obecny wzrost cen. Podniesienie stóp
procentowych oraz dokonane już zwiększenie stopy rezerwy obowiązkowej
powinny częściowo realizować ten cel, ograniczając akcję kredytową. Podążając za działaniami zachodnich bankierów centralnych NBP powinien ograniczyć lub zakończyć luzowanie ilościowe, czym wywrze presję na zmniejszenie zadłużania się przez rząd, a w konsekwencji pomoże ograniczyć zbędne
wydatki budżetowe.
Takie działania, zgodnie z austriacką teorią pieniądza, powinny pomóc
również w poprawieniu efektywności wydatków. Zwiększanie ilości pieniądza w obiegu wpływa nie tylko na wzrost poziomu cen, ale również poprzez
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efekt Cantillona na ich strukturę. Ponieważ to państwo i system finansowy
jako pierwsze otrzymują dostęp do tańszego pieniądza, zwiększona zostaje
ich rola w gospodarce kosztem sektora prywatnego. Sektor prywatny z reguły lepiej alokuje zasoby w gospodarce, tym samym przyczyniając się do
zwiększenia długookresowego wzrostu gospodarczego. Poprawa perspektyw gospodarczych Polski również powinna mieć pozytywny wpływ na wiarygodność polskiej waluty.
NBP musi także jasno zakomunikować, że dysponuje odpowiednimi rezerwami walutowymi i nie zawaha się interweniować na rynku, gdyby kurs
złotego miał się radykalnie osłabić. Powinny zostać przedstawione cele NBP.
Podstawowym zadaniem polskiego banku centralnego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Zasadniczym celem NBP nie jest utrzymywanie wzrostu
gospodarczego ani wspieranie eksportu czy też kredytobiorców. RPP powinna jasno zadeklarować, że użyje wszelkich środków, by wzmocnić polską walutę i obniżyć stopę inflacji najszybciej, jak to możliwe.
Największym zagrożeniem dla takiej strategii jest niestety polityka uwarunkowana cyklami wyborczymi. Lata stymulowania gospodarki tanim kredytem powodują, że liczba osób wykorzystujących zdolność kredytową do
maksimum jest ogromna. Polityczna odpowiedzialność za wzrost rat kredytów o zmiennej stopie procentowej spadnie na rząd. Pozostaje liczyć, że
niezależność banku centralnego okaże się być nie tylko deklaratywna. Miejmy nadzieję, że przetrwa tę próbę, a może wtedy obudzimy się w „świecie
jastrzębi”, który choć pełen wyzwań, może też okazać się światem wielkich
szans i optymistycznych perspektyw dla polskiej gospodarki.
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Karol Bałdyga – (ur. 23 sierpnia 1998 roku w Kętrzynie) – student Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia oraz Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze Zarządzania Finansami i Rachunkowości na
poziomie magisterskim. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia ze specjalnością Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji. Aktywny działacz organizacji
studenckich. Otrzymuje stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje stanowisko Specjalisty ds. Strategii w Santander Bank Polska. Do głównych obszarów jego zainteresowań
należą rynki kapitałowe, makroekonomia oraz przedsiębiorczość a swoją
wiedzę na temat inwestycji wykorzystuje w praktyce. Ponadto pasjonuje
się geopolityką, a w wolnym czasie lubi uprawiać sport i czytać książki.
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Karol Bałdyga

Teatralne maski ukrywają powody
niemal galopującej inflacji w Polsce

Streszczenie
Dyskusje społeczne w Polsce pobudzane wydarzeniami na tle globalnym powodują,
że rozmowy na temat inflacji stają się jeszcze bardziej ekspresywne. Niniejszy esej
jest próbą odpowiedzi na pytanie: dlaczego „szarża” Narodowego Banku Polskiego
wygrała jedynie bitwę, a poległa w wojnie z cenami? Ponadto omówiona została prokrastynacja ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Przedstawione zostały też dostępne
rozwiązania na wzmocnienie siły złotego i wezwanie do zmiany skierowane w stronę
polskiego społeczeństwa.

Uśmiech, radość, smutek i płacz… Analiza różnych stanów emocjonalnych
na przestrzeni minionego czasu pokazuje, że w życiu człowieka nagromadzenie emocji pojawia się w sinusoidalnych odstępach czasu. Można stwierdzić,
że ludzie dążą do zakrzywienia sinusoid, a więc minimalizacji negatywnych
okresów i maksymalizacji pozytywnych doznań. Docelowo niepomyślne wydarzenia najchętniej oglądane byłyby przez człowieka na deskach teatru, w kinie lub na ekranach telewizorów. Podobnie jest z gospodarką i rynkiem, który
został określony przez Adama Smitha1 mianem pozostającego pod wpływem
działania niewidzialnej ręki. Pragnieniem ludzi jest unikanie lub całkowite
1 A. Smith (1776), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
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wyeliminowanie niepomyślnych okresów koniunkturalnych, w konsekwencji
ingeruje to w „wolną wolę” zachowań rynkowych. Przedstawiając zagadnienie metaforycznie można powiedzieć, że czyni się to najczęściej, podstawiając mu drabinę, która ma za zadanie ułatwić wspinaczkę. Niestety podczas
wietrznych dni drewniane szczeble nigdy nie okażą się solidniejsze od murowanych schodów. Dlatego nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem.
Obecna sytuacja gospodarcza na świecie sprawia, że tematy ekonomiczne
w dyskusjach społecznych pojawiają się w różnych formach na ustach każdego z obywateli. Wzrost zainteresowania wiedzą o gospodarce z pewnością
cieszy, ale dużym zmartwieniem jest fakt, że najczęściej poszukujemy informacji, gdy nasz nastrój podąża w kierunku dolnego punktu sinusoidy. Z taką
sytuacją mamy do czynienia właśnie teraz. Korzystając z narzędzia w postaci Google Trends, które pozwala na odtworzenie zindeksowanej częstości
występowania zapytań w wyszukiwarce Google, można się dowiedzieć, że
w Polsce hasła „inflacja”, „stopy procentowe” czy „ceny paliw” były w ostatnim czasie najczęściej wyszukiwanymi frazami. Nie jest to dobry prognostyk,
ponieważ pokazuje, że ciekawość ludzi wynika raczej z negatywnej percepcji
otaczającej rzeczywistości. Nikt po prostu nie lubi wzrostu cen, bo prowadzi
to najczęściej do wielu problemów. Zauważył to już nawet Mikołaj Kopernik2,
który podkreślał destrukcyjny charakter nieodpowiedzialnych zachowań
ekonomicznych: „Choć niezliczone są klęski, wskutek których królestwa,
księstwa i rzeczypospolite upadać zwykły, to jednak według mego mniemania cztery są najsilniejsze: niezgoda, śmiertelność, niepłodność ziemi i spodlenie monety. (…) Czwarta, dotycząca monety, uznawaną jest tylko przez
nielicznych i to głębiej zastanawiających się, wskutek tego, że oddziaływa na
upadek państwa nie od razu i gwałtownie, lecz powoli i skrycie.”
Wydaje się więc, że jeżeli dążymy do minimalizacji negatywnych doznań,
to powinniśmy zapobiegać inflacji. Niestety pojawiają się różne głosy sprzeciwu, które ukrywane są za teatralnymi maskami mającymi na celu ochronę
prywatnych interesów, a w efekcie – zaprzestanie reprezentowania głosu społeczeństwa. John Maynard Keynes w swojej książce3 The Economic Consequences of the Peace dostrzegał powody, dla których inflacja jest pozytywnie postrzegana przez rządy. Słowa ekonomisty wydają się w tym kontekście znaczące:
2 M. Kopernik (1526), Monetae cudendae ratio
3 J. Maynard Keynes (1919), The Economic Consequences of the Peace
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„Mówi się, że Lenin twierdził, że najlepszy sposób, aby zniszczyć system kapitalistyczny, polega na psuciu pieniądza. Przez ciągły proces inflacji rządy
mogą skonfiskować, w tajemnicy i niepostrzeżenie, istotną część majątku swoich obywateli”. Propagując w swoim dziele te i inne dosyć kontrowersyjne
poglądy chciał zapobiec konfliktowi, którego zarzewie widział na horyzoncie.
Miejmy w pamięci te słowa, słuchając wypowiedzi polityków czy przedstawicieli reprezentujących poglądy zgodne z władzą. Skrywają się oni bowiem
za wspomnianymi wcześniej maskami, a społeczeństwo ma z nimi konflikt
interesów. Dlaczego więc inflacja w Polsce w XXI wieku osiągnęła rekordowe
poziomy? Jak Polska powinna reagować w celu wzmocnienia złotego?
Raportowana inflacja w lutym 2022 roku wyniosła 8,5%. Jest to przerażający
wynik, który jest nieco niższy od poziomu 9,4% w miesiącu poprzedzającym.
Pierwotne przyczyny tak wysokiej inflacji należy upatrywać w wydarzeniach
z 2020 roku. Wówczas gospodarka została osłabiona przez pandemię. Odpowiedzią władz poszczególnych państw była oczywiście chęć zredukowania
niekorzystnych zmian w gospodarce poprzez obniżanie stóp procentowych
i poluzowanie polityki pieniężnej. Ponadto uruchomione zostały dodatkowe
programy pomocowe dla przedsiębiorców i społeczeństwa w postaci różnego
rodzaju tarcz antykryzysowych. W Polsce emisja obligacji na ten cel odbywała się poza budżetem państwa. Wątpliwości związane z tego typu emisją
wymagają jednak oddzielnej analizy. Wracając do rekordowo niskich rekomendowanych stóp procentowych w Polsce należy zauważyć, że przełożyły
się one na wzrost dostępności kredytów. „Tani pieniądz” był bardzo atrakcyjny, a jego zadaniem była dematerializacja problemów spowodowanych
pandemią. Taka decyzja ze strony Rady Polityki Pieniężnej (RPP) okazała się
bardzo skuteczna. W długim terminie jednak utrzymywanie bardzo niskich
stóp procentowych w środowisku niskiej podaży spowodowanej zakłóceniami w globalnych łańcuchach dostaw musiało stać się zarzewiem większej katastrofy. Należy pamiętać, że mechanizm stóp procentowych przynosi efekty
w dłuższym horyzoncie czasowym, a zatem skutki działań z nim związanych
nie zostaną zauważone natychmiast. Błędem popełnionym przez Radę Polityki Pieniężnej był więc zbyt długi okres utrzymywania niskich stóp procentowych. Działanie RPP powinniśmy obserwować już w drugiej połowie
2021 roku, a zatem proces podnoszenia stóp powinien następować stopniowo
w okresach poprzednich.
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AEFC2022.indb 271

271

2022-05-23 06:39:39

Odpowiedź na pytanie: „dlaczego tak się nie stało?” można sprowadzić
do dwóch wariantów. Pierwszym jest lekceważący stosunek Adama Glapińskiego, przewodniczącego RPP i jednocześnie Prezesa Narodowego Banku
Polskiego (NBP), który w wypowiedziach w styczniu 2021 roku podkreślał
brak zagrożenia wysoką inflacją. Druga, która może usprawiedliwiać taką
wypowiedź, są złe prognozy dotyczące wzrostu cen (a na nich opierały się
szacunki dotyczące decyzji). Ponadto rola Adama Glapińskiego jako prezesa NBP sprowadza się także do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania rezerwami walutowymi. Ten mechanizm został wykorzystany przez
NBP w grudniu 2020 roku do niespodziewanego osłabienia waluty krajowej,
co zostało okrzyknięte mianem szarży walutowej. W efekcie prowadzi to do
wzrostu poziomu inflacji. Politykę prowadzoną w stosunku do polskiego złotego zaczęto określać mianem nieprzewidywalnej. Nie jest to zachęta do posługiwania się daną walutową, a w rezultacie skutkuje spadkiem popytu na
pieniądz i dalszym wzrostem cen.
Są to główne powody inflacji w Polsce. Z perspektywy czasu wiemy, że
podejmowane decyzje były błędne. Jak zatem możemy zapobiec ich dalszym negatywnym konsekwencjom? Moim zdaniem podstawowym celem
RPP i NBP powinno się stać dążenie do przywrócenia wiarygodności działania tych instytucji. Zatem polityka prowadzona przez te podmioty powinna stać się bardziej transparentna. Cele wyznaczane przez RPP i NBP
muszą mieć charakter długoterminowy. Cel inflacyjny nie może być tylko
zapisem – powinien stać się ponownie realnym priorytetem. W kontekście
inflacji i wzmacniania polskiej złotówki na pochwałę zasługują działania rządu w postaci Tarczy Antyinflacyjnej, która była prawdopodobnie powodem
wpływającym na niższe odczyty przeciętnego poziomu cen w lutym 2022
roku. Należałoby kontynuować rozpoczęte działania i rozszerzyć program
przeciwdziałania wysokim cenom poprzez kolejne obniżki podatków i ceł.
Ze strony RPP w kontekście walki z inflacją uzasadnione są dalsze podwyżki
referencyjnych stóp procentowych. Ponadto wydaje mi się, że znaczącą rolę
w najbliższych miesiącach odegra NBP, który już rozpoczął walkę z osłabiającą się polską walutą poprzez sprzedaż rezerw walut zagranicznych. Należy
kontynuować te działania. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się też sygnalizowanie polityki o zamiarze dalszej obrony kursu złotego. Zmniejszyłoby ono
z pewnością osłabiające ruchy spekulacyjne na polskiej walucie. Na pewno
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niesprzyjającym wydarzeniem w kontekście dalszego zachowania i zmienności złotego jest dramatyczna sytuacja w Ukrainie. Podniesie poziom niepewności, a jej wpływ nie będzie obojętny dla polskiej gospodarki. Powinniśmy
stworzyć w tym zakresie długoterminowe plany, które staną się odpowiedzią
na nadchodzące zagrożenia.
Moim zdaniem nasz rząd, instytucje, ale także i społeczeństwo powinny
potraktować aktualne wydarzenia jako nauczkę. Władza musi doprecyzować
obecne cele i w efekcie starać się dążyć do rozwoju, a nie tylko wzrostu gospodarczego. Wymaga to posługiwania się miarą produktu krajowego brutto
uzupełnioną o dodatkowe mierniki. Z drugiej strony my jako społeczeństwo,
powinniśmy próbować opracować lepsze metody egzekwowania oczekiwań
i dążyć do zmian, które nie będą rozwiązaniem krótkoterminowym jak przytoczona wcześniej drewniana drabina. Efektem naszej pracy, który zostawimy przyszłym pokoleniom, powinny być murowane schody.
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System podatkowy w Polsce jest coraz
bardziej skomplikowany, a prawo
podatkowe nieprzewidywalne.
Co zrobić aby uprościć system podatkowy?
Jakich reform podatkowych
potrzebuje Polska?
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Julia Parszewska – studentka trzeciego roku studiów licencjackich, kierunku Finance and Accounting for Business, prowadzonego w języku
angielskim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z powodzeniem łączy aktywny udział w życiu studenckim z rozwojem naukowym
i zdobywaniem doświadczenia zawodowego m.in. poprzez członkostwo
w Radzie Programowej kierunku FAB, udział w międzynarodowej wymianie w ramach projektu Blended Intensive Programme „Sustainable
Banking and Finance” Inholland University The Hague, podczas którego
otrzymała nagrodę dla najlepszej prowadzącej debaty oksfordzkiej; praktyki w dwóch firmach należących do grupy Big4 w zakresie audytu finansowego i doradztwa podatkowego oraz pracę na stanowisku asystenta
doradcy podatkowego w EY. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą
podatków przedsiębiorstw oraz przekształceń spółek. Prywatnie skupia
się na rozwoju w dziedzinie wokalu poetycko-aktorskiego. Jest laureatką wielu konkursów o randze międzynarodowej, zarówno wokalnych, jak
i recytatorskich.
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„Dobra polityka podatkowa powinna
przypominać skubanie gęsi: dawać
dużo pierza, mało krzyku” – czyli jak
powinien funkcjonować prawidłowy
system podatkowy, a jak to wygląda
w Polsce w pierwszym kwartale 2022 roku

Streszczenie
Prawidłowo funkcjonujące prawo podatkowe państwa powinno opierać się na stabilności, efektywności oraz przejrzystych regulacjach prawnych. Coraz bardziej skomplikowany system fiskalny może przyczynić się do recesji gospodarczej. W niniejszej
pracy poddano analizie problemy związane z komplikującym się systemem podatkowym w Polsce, a także przedstawiono sugestie możliwych zmian polityki prowadzonej w tym obszarze.

Stabilność równa się rozwój
Z założenia system podatkowy definiuje się jako narzędzie, które umożliwia
budżetowi państwa sprawowanie jego funkcji redystrybucyjnej, co wpływa
na rozwój gospodarczy. Dochody z poszczególnych rodzajów podatków oraz
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ich udział w całości dochodów podatkowych mogą ulegać zmianom w czasie.
Może do tego dochodzić wraz ze zmianami regulacji prawnych w obszarze
poszczególnych przepisów podatkowych oraz w wyniku czynników o charakterze cyklicznym. Jednocześnie stabilność i struktura dochodów podatkowych są bardzo ważne dla równowagi finansów publicznych i zdolności
państwa do wypełniania swoich obowiązków. Stabilne dochody podatkowe
chronią państwo w okresach spowolnienia gospodarczego, zapewniając przewidywalną podaż środków w budżecie państwa.
Jest to możliwe dzięki ulgom i zwolnieniom podatkowym, zróżnicowanym stawkom podatków pośrednich oraz progresywnym opodatkowaniu
dochodów.
„Prostota jest szczytem wyrafinowania”
„Dobra polityka podatkowa powinna przypominać skubanie gęsi: dawać dużo pierza, mało krzyku” – nawiązując do tej sentencji Jean Baptiste
Colbert’a (1619–1683), legendarnego ministra finansów Francji, możemy zrozumieć fundament prawidłowo funkcjonującego systemu podatkowego, którego podstawowymi filarami są prostota przepisów oraz efektywność. Takie
fundamenty powodują, że płatnicy podatków ponoszą jak najmniejsze obciążenia podatkowe, zaś Skarb Państwa uzyskuje jak największe przychody.
Im bardziej skomplikowane są regulacje, tym więcej pojawia się pomyłek, co
rodzi konsekwencje fatalne w skutkach zarówno dla podatników, jak i państwa. Do głównych źródeł dochodu budżetowego państwa polskiego należą:
podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.
Według najnowszych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów
w 2022 roku podatki te generują łącznie 80% dochodów budżetowych (VAT
– 58%, PIT – 22%). Pozostałe wpływy pochodzą z podatku dochodowego od
osób prawnych i akcyzy oraz podatku od gier (CIT – 11,1%, akcyza i podatek od gier – 8%). Objaśnienia dotyczące omawianych podatków zapisane są
w ustawach liczących po dwieście, a nawet trzysta stron. Są one napisane
bardzo zaawansowanym, technicznym językiem. Pojawia się więc pierwszy
problem, ponieważ interpretacji tych treści dokonać mogą wyłącznie specjaliści tacy jak prawnicy czy doradcy podatkowi. Osoby prawne i fizyczne,
na których spoczywa obowiązek płacenia tych podatków, nie są w stanie
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zrozumieć, a tym bardziej zapamiętać treści tych ustaw. W związku z tym
rodzi się myśl, że regulacje te powinny zostać sformułowane w mniej skomplikowany sposób. Należałoby też zmniejszyć objętość tekstu, dzięki czemu
możliwe będzie uniknięcie błędnej interpretacji przepisów przez podatników
oraz wynikających z tego negatywnych skutków. Doskonałym przykładem
takiej ustawy jest tak zwany podatek bankowy, czyli Ustawa z dnia 15 stycznia
2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, składający się zaledwie
z czterech stron. Ustawa jest przejrzysta, a także stosunkowo prosta w interpretacji. Niestety regulacja ta jest wyjątkiem w polskim prawodawstwie
podatkowym.
Nowy, nowy ład
Na przestrzeni ostatnich lat, przede wszystkim w związku z pandemią COVID-19, a teraz także z wojną prowadzoną na terenie Ukrainy, polska gospodarka zmienia się bardzo dynamicznie i zmiany te są niemal nieprzewidywalne. Wciąż zmieniające się warunki gospodarcze odzwierciedlają zmiany
wprowadzane w systemie podatkowym. 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie
Polski Ład – największa od trzydziestu lat reforma podatkowa i plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii. Intencją jego wprowadzenia było
zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunków do
życia dla wszystkich obywateli. Koszt realizacji tego celu został oszacowany
przez resort finansów na 17,5 mld złotych. Reforma ta miała być korzystna lub
neutralna dla 18 mln podatników, ale okazała się być bolesna dla dużej części.
Przykładem jest obniżenie pensji pracowników etatowych oraz zwiększone
obciążenie podatkowe przedsiębiorców. Do tej pory od jednego miliona zł
przedsiębiorca płacił 190 tys. zł podatku. Po wprowadzeniu ustawy musiał
zapłacić 280 tys. zł (w tym 19% podatku i 9% składki zdrowotnej), czyli o 90
tys. zł więcej. Olbrzymia krytyka zaproponowanych rozwiązań spowodowała konieczność wprowadzenia w nich zmian. W ich rezultacie w maju 2022
roku do sejmu ma trafić Nowy Polski Ład (jego koszt jest szacowany na 15
mld złotych). Zakłada on wycofanie niektórych zmian i tym samym przywrócenie poprzednich zapisów. Dotyczy to między innymi możliwości powrotu do wspólnego rozliczania się z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców czy likwidacji ulgi dla klasy średniej. Przytoczone szacowane kwoty
„D obra poli tyka po da tkow a pow i nn a p r z y p o m i n a ć s k u b a n i e g ę s i :
dawać du żo pi erza , m a ło krzyku ”
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wymienionych zmian odbiły się na budżecie Polski. Prawdopodobnie można
było tego uniknąć. Aktualnie należy natomiast skupić się na zapobieżeniu
dalszemu nadwyrężaniu budżetu państwa. Słusznym działaniem rządu jest
z pewnością wprowadzenie niższych stawek podatku zryczałtowanego dla
niektórych wolnych zawodów. Efektem takiego działania jest zachęcenie specjalistów do porzucenia planów o emigracji oraz większa chęć płacenia podatków.
Anachoretyzm podatkowy
Niespójne i nieprzejrzyste prawo powoduje znaczne zmniejszenie wpływów
podatkowych netto oraz prowadzi do szeregu patologii, skutkujących marnowaniem potencjału przedsiębiorczości w społeczeństwie. W państwie,
w którym system podatkowy działa na niekorzyść podatników, występuje
zjawisko demokratycznej umowy podatkowej, czyli formowania się tak zwanego nowoczesnego kontraktu fiskalnego. Jest to bardzo specyficzny wymiar
obywatelstwa. Stanowi zespół zobowiązań i ograniczeń nakładanych na obywateli. do których należy się dostosować. Wskutek tego w społeczeństwie
rozwijają się chęci do ucieczki z kraju czy wszczęcia rewolucji. Dzieje się tak,
ponieważ ludzie nie chcą podejmować dodatkowej pracy i wysiłku ze względu na proporcjonalnie wyższe podatki.
Podatnicy często wykorzystują luki prawne. Stosują optymalizację podatkową wywołaną przymusem walki o przetrwanie na rynku, a w niektórych
przypadkach nawet ucieczkę do innych jurysdykcji podatkowych. Wśród
polskich przedsiębiorców znacznie wzrosło zainteresowanie przeniesieniem
swoich firm za granicę. Firmy szukają sposobów na obniżenie kosztów prowadzenia działalności, które w Polsce stale rosną. Zainteresowanie kierunkiem biznesowej emigracji zwiększył Polski Ład i związane z nim obciążenia.
Kierunkami „ucieczek” okazują się być już nie tylko Czechy, ale także Niemcy, Francja czy Litwa. W stronę Niemiec spoglądają najczęściej firmy transportowe. W ten sposób zabezpieczają się przed wejściem w życie pakietu
mobilności, który ograniczy ich usługi na przewóz towarów za granicą. Dla
firm działających we wschodniej części Polski atrakcyjna jest Litwa ze względu na niskie stawki CIT. Należy pamiętać, że przedsiębiorcy są motorem napędowym każdej gospodarki. To właśnie na nich należy zwrócić szczególną
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uwagę podczas projektowania zmian w systemie podatkowym, ponieważ
dzięki różnorodności prowadzonej działalności oraz ich ekspansji rozwija się
także państwo. Niższe podatki mogą zwiększyć dochód budżetu państwa,
ponieważ przedsiębiorcy zostaną zachęceni do powrotu do kraju. Przychylna
polityka fiskalna powinna być związana nie tylko ze start-upami, ale także
z już istniejącymi firmami w fazie rozwoju. Stanowią one bowiem potencjał
gospodarczy. Myślą przewodnią w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji
i wprowadzaniu reform systemu podatkowego powinna być najpierw rzetelna analiza, a następnie implementacja. Należy wystrzegać się komplikowania
systemu, który wymaga uproszczeń.

„D obra poli tyka po da tkow a pow i nn a p r z y p o m i n a ć s k u b a n i e g ę s i :
dawać du żo pi erza , m a ło krzyku ”
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Mateusz Zastępa – (ur. 1997 w Gorlicach) – absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku rachunkowości i audyt
finansowy, gdzie obronił swoją pracę pt. Źródła finansowania działalności
sportowej a sytuacja finansowa klubów piłkarskich. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych na kierunku audyt śledczy rachunkowość i kontrola
w Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W czasie studiów wiceprzewodniczący Koła Naukowego Liderzy Biznesu, a także czynny członek sekcji rachunkowość. Współorganizator konferencji oraz innych wydarzeń na UR,
np. Konkurs mówców Urtalking. Brał udział w projekcie ,,Weź przyszłość
w swoje ręce – finanse oczami licealisty’’ we współpracy z Narodowym Bankiem Polski. Uczestniczył również w projekcie ,,Czas na start-up”, realizowanym w celu zwiększenia zdolności przedsiębiorczych młodzieży z Ukrainy.
Obecnie pracownik Centrum Usług Wspólnych Miasta Gorlice na stanowisku podinspektor ds. księgowości. Do głównych zainteresowań należą
ekonomia i finanse, historia, kryminalistyka, sport a także budownictwo.
Prywatnie pasjonata piłki nożnej i zawodnik LKS Kobylanka.
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Na kolanie źle się pisze,
więc usiądźmy przy stole
i napiszmy to dobrze

Streszczenie
Celem eseju jest przedstawienie krytycznych zmian dotyczących reform podatkowych,
a także rozwiązań, które ułatwią podatnikowi prowadzenie działalności gospodarczej.
Autor w swej pracy porusza kwestię najważniejszej reformy podatkowej ostatnich
lat, czyli Polskiego Ładu. Zostały przedstawione rozwiązania, które umożliwią lepsze
funkcjonowanie obecnego systemu.

Benjamin Franklin powiedział ,,Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. O ile przed jednym oraz drugim czujemy strach i obawę, to w przypadku podatków możemy postarać się zrozumieć ich funkcjonowanie i zminimalizować niepotrzebne przerażenie. Jak co roku,
1 stycznia rozpoczynamy od nowych postanowień, nowych celów na
najbliższe dwanaście miesięcy. Tym razem rok rozpoczęliśmy nieco inaczej
– trochę z bólem głowy, ale nie po nocy sylwestrowej, ale z bólem zafundowanym nam przez polski rząd. Zadaliśmy sobie pytanie: co przyniesie największa od 30 lat reforma podatkowa, czyli Polski Ład? Od jesieni jesteśmy
bombardowani hasłami ,,Ja już zyskałem, a ty?”. „A ja niekoniecznie” – taką
odpowiedź możemy usłyszeć od Polaków.
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Polski rząd, wprowadzając reformę podatkową, w pewnym sensie zmusił
Polki i Polaków do „wróżenia z fusów”. Wiele milionów podatników nie wie
bowiem, jakie przychody osiągną w bieżącym roku i jaki sposób rozliczania
się z fiskusem będzie dla nich opłacalny. Pierwszymi grupami zawodowymi,
które odczuły wprowadzenie reformy podatkowej, byli nauczyciele, służby
mundurowe, a także posłowie, którzy otrzymują wynagrodzenie „z góry”.
Wówczas przekonaliśmy się, co oznacza określenie „równy i równiejszy”. Posłowie, widząc na kontach znacznie mniejsze wynagrodzenia, wystosowali
bowiem interpretację podatkową, która została rozpatrzona w ciągu trzech
dni przez Krajową Informację Skarbową. Opinia brzmiała następująco: zwrot
podatku w wysokości 425 zł. Przeciętny polski obywatel czekałby na taką interpretację kilka miesięcy. Polski poseł czekał kilka dni. Może najwyższy czas,
by zmienić zasady gry i zacząć szanować wszystkich, i najważniejsze – traktować ich w ten sam sposób. Nie powinno być jednostek uprzywilejowanych.
Wspomniany wyżej brak wiedzy na temat osiągniętych przychodów
w danym roku rozliczeniowym jest największą bolączką Polaków podczas
podejmowania decyzji o zastosowaniu ulgi podatkowej. Rozwiązaniem,
które może w znacznym stopniu złagodzić obecną sytuację, jest utrzymanie
ulgi dla klasy średniej nawet przy przekroczeniu przychodów w wysokości
133 692 złotych. Zastosowanie to oznacza, że w przypadku wypłacenia większych premii czy niespodziewanych wynagrodzeń na koniec roku pracownik
przy przekroczeniu kwoty progowej zapłaci podatek tylko od nadwyżki. Kolejną zmianą w uldze dla klasy średniej jest sposób wyliczenia ulgi podatkowej. Obecny wzór zakłada efekt piramidy, w którym największa ulga do odliczenia występuje przy przychodach na poziomie 102 588 zł. Proponuję, aby
odliczenie podatku było proporcjonalne do osiągniętego przychodu. Sposób
ten byłby sprawiedliwy dla każdego podatnika.
Polski rząd przede wszystkim zapomina, że przy tak dużej reformie podatkowej, jaką jest Polski Ład, powinno zostać wydłużone vacatio legis. Umożliwiłoby to zapoznanie się z reformą, a także przygotowanie się do zmian
podatkowych. Nie może dochodzić do sytuacji, w której rząd nie słucha głosu osób, które na co dzień będą miały styczność z Polskim Ładem – Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czy Krajowej Administracji Skarbowej. Brak
konsultacji z tak ważnymi podmiotami w sprawach podatkowych prowadzi do wielu niejasności i błędnych interpretacji przepisów. To zaś skutkuje
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chaosem, na którym najbardziej traci zwykły podatnik. Potwierdzeniem stopnia skomplikowania prawa podatkowego w Polsce jest raport z 2021 roku
„International Tax Competitiveness Index”, w którym system podatkowy
jest mierzony między innymi pod kątem konkurencyjności oraz neutralności.
Nasz kraj zajął 36 miejsce na 37 państw1.
Wprowadzając zmiany w wyliczeniu składki zdrowotnej polski rząd robi
wszystko, aby zająć ostatnie miejsce w powyższym rankingu. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej sprawiają, że płacimy składkę
zdrowotną w różnej wysokości lub nie płacimy jej wcale. W obecnej sytuacji przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Rodzi
się zatem pytanie, jaka forma działalności gospodarczej będzie dla niego
najbardziej korzystna. Niemożność odliczenia składki zdrowotnej skutkuje
dodatkowym obciążeniem finansowym podatnika. Takie działanie sprawia,
że przedsiębiorcy ponoszone koszty przenoszą na konsumentów, co jest równoznaczne ze wzrostem cen dóbr i usług. Pomysł ten jest niebezpieczny –
w obecnej sytuacji inflacja jest już na wysokim poziomie, a brak możliwości
odliczenia składki zdrowotnej może dodatkowo spotęgować nasilające się jej
działanie. Rozwiązaniem tej sytuacji jest wprowadzenie odliczenia składki
zdrowotnej w wysokości 50% dla każdej działalności gospodarczej. Posunięcie to sprawi, że częściowo powstrzymamy nasilającą się inflację, którą należy
nazwać ukrytym podatkiem – dzięki niej przy codziennej konsumpcji odprowadzamy więcej podatku VAT. Od 1 lutego 2022 roku pod presją wysokiej
inflacji polski rząd zdecydował się na zmniejszenie stawki VAT. Nierzadko
nieodzownym narzędziem w prowadzeniu działalności gospodarczej jest
samochód. Stawkę VAT na paliwo zmniejszono z 23% do 8%. Powoduje to
faktyczne zmniejszenie naszego rachunku za paliwo. Jednak stawka VAT dla
przedsiębiorców jest neutralnym podatkiem, gdyż zakup można sobie odliczyć od podatku w 100% przy założeniu, że samochód jest wykorzystywany
w celach firmowych. Lepszym rozwiązaniem będzie dla Polaków obniżenie stawki akcyzy na paliwo. Warto zwrócić uwagę na to, że udział stawki
akcyzy w cenie paliwa jest większy niż udział stawki VAT. Wprowadzenie
powyższego rozwiązania spowoduje, że przedsiębiorca, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania, będzie ponosił realnie mniejszy koszt netto,
1 „International Tax Competitiveness Index”, https://taxfoundation.org/publications/international-tax-competitiveness-index/ (dostęp: 18.03.2022 r.).
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a osoba prywatna nie odczuje, który podatek był zmniejszony. Należy pochylić się również nad kwestią wykorzystywania samochodu w działalności
gospodarczej. Dla większości przedsiębiorców auto jest niczym tlen niezbędny do funkcjonowania firmy. To samo zauważył rząd i wprowadził zmiany
sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego. Zmiany te
również są niekorzystne dla podatników – należy bowiem czekać aż sześć
lat, by móc sprzedać samochód bez wykazywania przychodu z działalności
gospodarczej. W tej sytuacji większość firm będzie zwlekała ze sprzedażą
samochodu, co w dłuższej perspektywie spowoduje spowolnienie na rynku
sprzedaży samochodów i w konsekwencji – zwiększenie liczby starszych aut
na polskich drogach. Należy przywrócić korzystniejsze zasady sprzedaży
auta, czyli już po 6 miesiącach bez wykazywania przychodu z działalności
gospodarczej. Oznacza to większy ruch w handlu samochodami, nowsze samochody na polskich drogach, a także korzyści podatkowe dla firm.
Kolejną reformą, którą należy przywrócić, jest możliwość rozliczenia się
osób samotnie wychowujących dziecko. Rozdzielenie przychodu rodzica jest
większą korzyścią dla niego niż zainicjonowana zmiana w Polskim Ładzie.
Nie można dopuszczać do sytuacji, w których samotni rodzice są podwójnie
obciążeni z powodu wychowywania dzieci – po pierwsze wychowują dziecko samotnie, zaś po drugie – mogą stracić finansowo w rozliczeniu rocznym.
Skutki wprowadzenia ulgi w wysokości 1500 zł odczują najbardziej samotnie
wychowujący rodzice, których przychody przekraczają 9000 zł brutto miesięcznie. Im wyższy przychód zostanie przez nich osiągnięty, tym więcej straci rodzic na nowych przepisach. Jeśli ustalony został poziom stałej kwoty, należy wziąć pod uwagę inflację, która znajduje się w przedziale od 5% do 10%
i która powoli wymyka się spod kontroli obecnej władzy. W tym przypadku
należy pamiętać o waloryzacji ulgi, tak aby nie traciła ona na znaczeniu.
Podsumowując – w Polsce i Europie chciałbym zmienić sposób, w jaki
tworzone są ustawy ważne dla funkcjonowania państwa. Gdy wykonujemy
zadanie w pośpiechu, zawsze jesteśmy narażeni na to, że popełnimy błąd.
Wówczas korzyści, które miały zostać pierwotnie osiągnięte, nie zaistnieją.
Efekt będzie odwrotny. Uważam, że Polski Ład był pisany w bardzo dużym
pośpiechu i potocznie mówiąc – „na kolanie”. Skutki takiego działania już
odczuwamy. Agnieszka Chylińska w utworze ,,Kiedy powiem sobie dość”
śpiewa: „Czy warto było…?”
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My w 2023 roku przy rozliczeniu podatkowym również zaśpiewamy ten
fragment, ale z zakończeniem: „…zastosować ulgę podatkową, zmienić formę działalności gospodarczej”. Proponowane przeze mnie zmiany mają na
celu zapewnienie podatnikowi „spokojnej głowy”, która będzie pracowała
nad rozwojem firmy. Chcę, by uniknął bólu głowy wynikającego z rozliczania podatkowego.
Ze względu na zbyt częste nowelizacje Polskiego Ładu praca odnosi się do
danych na 20 marca 2022 roku. Uważam, że jeszcze w tym roku nastąpi duża
reforma, gdyż w przyszłym roku będą miały miejsce wybory parlamentarne,
a obecna władza zrobi wiele, by ich nie przegrać.
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Julia Podobińska – studentka studiów pierwszego stopnia na kierunku
Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Stypendystka Rektora UEK. Aktywna członkini Koła Naukowego Ubezpieczeń „Risk Management” działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie. Finalistka Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do jej zainteresowań należą zagadnienia gospodarstw domowych
i mikroprzedsiębiorstw wobec systemu podatków, ubezpieczeń i nowej
rzeczywistości.
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Po datki czy podatki?

Streszczenie
Esej podejmuje tematykę potencjalnych zmian w polskim prawodawstwie w obszarze
podatków. Odpowiada na pytanie, czy są one faktycznie potrzebne oraz w jaki sposób
powinny zostać wprowadzone. Autorka analizuje po-wszechne przekonanie na temat
podatków oraz doświadczenia podatników. Dochodzi do wniosku, że nie można wybrać dla wszystkich jednej metody podatkowej. Proponuje natomiast sposób, w jaki
można to znowelizować.

Cytując klasyka, czyli że „w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”
Można odnieść wrażenie, że każdy co najmniej raz w życiu słyszał to stwierdzenie. Skoro wszyscy są z nim zaznajomieni, to czy Polacy są naprawdę świadomi płacenia podatków i czy wiedzą, jakie podatki płacą? W mediach często
przytaczane jest badanie „Czego Polacy nie wiedzą o podatkach?” przeprowadzone na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców1. Miało ono
miejsce w lutym 2017 roku, jednak płynące z niego wnioski są aktualne do
dziś. Jedna piąta badanych była przekonana, że nie płaci żadnych podatków.
Co więcej 16% badanych wówczas Polaków pracujących na podstawie umowę o pracę uważało, że nie opłaca podatku PIT. Można by rozpaczać nad
brakiem świadomości podatkowej obywateli, ale polski system podatkowy
1 Czego Polacy nie wiedzą o podatkach?, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 2017, http://zpp.
net.pl/files/manager/file-650f4b03e503808311b9d4844eace4b6.pdf (dostęp: 19.03.2022 r.).
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jest skomplikowany. Nasuwa się myśl, że jego zawiłość powoduje zagubienie
w tym, kto i jakie podatki opłaca. Polacy uważają więc, że nie płacą żadnych.
Problematyczność polskiego systemu podatkowego zauważają nawet instytucje międzynarodowe. W corocznej publikacji „International Tax Competitiveness Index” Polska uplasowała się na przedostatnim (trzydziestym szóstym) miejscu2. W słabościach wskazano między innymi to, że Polska posiada
wiele zakłócających podatków od transferów nieruchomości, nieruchomości,
aktywów bankowych i transakcji finansowych. Taka słaba pozycja Polski
wśród krajów OECD, jak i niska świadomość Polaków w kwestiach podatkowych sugeruje potrzebę natychmiastowych i gruntownych zmian w systemie.
Nie „chleba i igrzysk” a „porządku bez wielu zmian”
Ważne jest usprawnienie systemu. Jak jednak tego dokonać, kiedy to właśnie częstość zmian i ich nieprzewidywalność determinuje chaos i komplikacje
w obszarze polskich podatków? Wszelkie modyfikacje można wprowadzać
w trojaki sposób – ewolucyjnie, rewolucyjnie bądź pośrednio. Wybranie jednej opcji jest niezwykle trudne i uwarunkowane indywidualnymi cechami
każdej społeczności. Nawet gdy ustawodawca wybierze sposób, w jaki chce
przeprowadzić zmiany, to rzeczywistość może okazać się zupełnie inna. Początkowa rewolucja może okazać się zbyt gwałtowna, a zmiany ewolucyjne
nieprzynoszące korzyści.
Polski system podatkowy potrzebuje głębokich zmian i poważnych reform. Kiedy podatki dotyczące niewielkiej ilości osób są źle skonstruowane,
większość może nie zwrócić na to uwagi. Jednak gdy wadliwe są te, które
dotyczą największej części społeczeństwa, to brak dążenia do ich naprawy
jest „czerwoną kartką” dla rządzących. Pierwszym krokiem do przeprowadzenia zmian powinna być analiza aktualnego systemu podatkowego pod
kątem jego funkcjonowania. Nie można nagle, „ot tak”, stworzyć całkowicie
innego sposobu działania podatków w państwie. Ich reforma w mniejszym
bądź większym stopniu będzie się opierać na starych podstawach. Istotne
jest to, by nie odrzucać dobrych rozwiązań tylko dlatego, że przeprowadzana jest reforma. „Nowe” nie znaczy „lepsze”, dopóki nie jest przemyślane
2 International Tax Competitiveness Index, Tax Foundation, 2021, https://taxfoundation.org/publications/international-tax-competitiveness-index/#Poland (dostęp: 19.03.2022 r.).
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i nie działa efektywniej. Obecnie, mimo że konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych, jako dotykającego największej części społeczeństwa,
jest powszechnie znana, to rokrocznie zmieniające się niuanse wprowadzają
zamieszanie (dotyczące na przykład możliwości zastosowania ulg i odliczeń).
W tym przypadku reforma powinna dotknąć właśnie zmieniającego się obszaru. Podstawowe działanie nie budzi zastrzeżeń.
Ten prosty przykład, który nie dając odpowiedzi na pytanie, jak reformować polskie podatki, pokazał pierwszy element, czyli technikę i potencjalny
kierunek zmian. Może ilustrować, od czego zacząć naprawę polskiego systemu podatkowego. Wspominana na początku eseju droga ewolucyjna jest
odpowiednią opcją na poziomie konstrukcji nowego systemu. Częste zmiany, mające na celu poprawę jego funkcjonowania, mimo dobrych zamiarów
wprowadzają niepotrzebny chaos i generują dodatkowe koszty. Polacy są
zmęczeni ciągłą niepewnością przy przechodzeniu z jednego roku podatkowego w kolejny. Stopniowe wprowadzanie w życie opracowanych zmian
jest jedynie dodatkową komplikacją. Mogą pojawić się głosy, że taka sytuacja
to na przykład większe dochody dla księgowych. Jednak czy przypadkowe
wspieranie jednego działu gospodarki powinno być bardziej priorytetowe od
dobrobytu i spokoju całego społeczeństwa? Tworząc sprawny system podatkowy nie chcemy okazjonalnych datków dla jednej osoby czy grupy osób.
Pragniemy sprawiedliwych zasad wspierających redystrybucję dochodów.
Polakom należy się sprawna rewolucja, przez którą przejdziemy wszyscy
bez zbędnego bólu i niepotrzebnych kosztów społecznych. Mianem swoistej
rewolucji można określić ostatnie zmiany w polskim prawie podatkowym
zwane Polskim Ładem. Są one jednak przykładem, że aby rewolucja była
skuteczna i nie tworzyła zbędnego chaosu, musi być dokładnie przemyślana. Szybko wdrożone zmiany już w pierwszych dniach ich funkcjonowania
pokazały, że tak się nie stało. Wprowadzanie nagłej transformacji nie polega
na równie szybkim jej opracowaniu. Powinno być to poprzedzone wnikliwą
analizą. Opracowanie nowego systemu podatkowego to zadanie dla wielu
ekspertów, ale też zwykłych obywateli pełniących rolę konsultantów społecznych. To właśnie ten statystyczny Kowalski jest odbiorcą systemu i może
ocenić, na ile go rozumie i czy jest w stanie go przestrzegać.
PIT, CIT i VAT to nie wszystkie podatki istniejące w polskim systemie. Jest
ich znacznie więcej, ale skupiając się tylko na tych trzech można zauważyć,
P o dat ki czy poda tki ?
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że każdy z nich dotyczy innych podmiotów i przedmiotów. Porównując cały
system, podatki co do zasady nie powinny się dublować. Dany przedmiot
opodatkowania powinien mieć odpowiadający sobie podatek. Nawet najbardziej podstawowy przedmiot, taki jak dochód, nie jest jednak jednolity.
Każdy podmiot uzyskujący dochód jest specyficzny. Można zauważyć wiele
części wspólnych, ale potrzeby i możliwości podmiotów są inne. Zatem każdy powinien płacić takie podatki, które najbardziej odpowiadają jego sytuacji. Istnienie wielu różnych opcji opodatkowania nie jest złe, bo jest wiele
oczekiwań odnośnie funkcjonowania systemu. Powinny jednak istnieć zasady, które w sposób dokładny i precyzyjny regulowałyby odpowiedzialność
względem poszczególnych podatków oraz wykluczały zbyt duże możliwości
wyboru. Można skontrować, że przepisy są dokładne i właśnie z taką myślą
się je już tworzy. Nie należy w takiej sytuacji zarzucać fałszu tworzącym nowelizacje systemu podatkowego, jednak rzeczywistość nie zawsze pokrywa
się z planami i prognozami. W tej sytuacji jest miejsce na wspomniane konsultacje. Niejednokrotnie bowiem po wprowadzeniu reform w życie okazuje się,
że zasady nie są na tyle dokładne i przejrzyste, na ile być powinny i brzmią
niezrozumiale dla podatników. Pojawia się wtedy dezorganizacja i okazje do
nadużyć. Wiele możliwości wyboru może być zarówno mocną, jak i słabą
stroną systemu. Powinno to być więc wyważone. Zbyt dużo opcji powoduje zbędny chaos. Wprowadzone w tym roku zmiany – tak zwana ulga dla
klasy średniej, możliwość wyboru miejsca zatrudnienia, w którym następuje
naliczanie kosztów uzyskania przychodu czy podjęcia decyzji o sposobie naliczania zaliczki wśród pracowników placówek oświatowych spowodowały
niecodzienne zamieszanie. Próby kalkulacji, dowiadywania się, czy wspomniane przepisy dotyczą konkretnego podmiotu oraz przewidywanie przyszłości przez niedoświadczone w temacie osoby fizyczne w wielu przypadkach kończyły się niepowodzeniem. Istotną kwestią jest usztywnienie ram
co do możliwości wyboru, tak by uniknąć zamieszania i by nie następowało
unikanie opodatkowania.
Powrót do początków, czyli do ojca klasycznej ekonomii
W „International Tax Competitiveness Index” Polska została wyróżniona
jako państwo z wieloma umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.
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Możemy być z tego dumni – zasady powinny być sprzyjające po to, by opłacało się płacić podatki właśnie w Polsce. Niestety wielu podatników uważa,
że nie widać efektów opłacanych danin. Słysząc takie głosy, warto rozważyć
korektę funkcjonowania systemu finansów publicznych. Może odpowiednie
byłyby bardziej czytelne sprawozdania z wykonania budżetu i częstsze informowanie opinii publicznej? A może naruszenie zasady niefunduszowania, wymienionej w artykule 42 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, i wprowadzenie w drobnym procencie powiązania dochodów
z danych podatków z określonymi wydatkami łatwo zauważalnymi dla społeczeństwa? A może wspieranie poprzez ulgi tak potrzebnych rozwiązań
z zakresu ESG, czyli czynników związanych ze środowiskiem, społeczną
odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym? Możliwości jest wiele, zarówno
w dziedzinie ogólnych finansów publicznych, jak i samych podatków.
Aktualny polski system podatkowy nie jest całkowicie zły. Wymaga jednak pewnych, przeanalizowanych reform, w trakcie których kluczową rolę
będzie pełnić sposób konstrukcji podatków. Najprostsza odpowiedź na pytanie, jak uprościć system podatkowy brzmi: po prostu należy podążać za zasadami Adama Smitha. System powinien być powszechny, pewny, dogodny
i tani. Implementacja tych czterech zasad doprowadzi do reformy pożądanej
przez wszystkich i społecznie akceptowanej.
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Kamil Gomulski – jestem studentem studiów stacjonarnych II stopnia na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, kierunek Finanse i Rachunkowość. Pracuję również jako asystent księgowego w biurze rachunkowym.
Ukończyłem z wyróżnieniem studia I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od kwietnia 2019
roku jestem członkiem oraz zastępcą przewodniczącego Koła Naukowego
Analiz Rynku Finansowego. W ramach działalności w kole brałem udział
w 3 konferencjach naukowych, jestem autorem oraz współautorem 7 publikacji naukowych, w tym publikacji w czasopiśmie z tzw. listy ministerialnej. W ramach działalności naukowej zajmuję się w szczególności tematem
crowdfundingu jako metody finansowania przedsiębiorstw oraz rozwojem
branży alkoholi rzemieślniczych w Polsce. W roku 2017 uzyskałem tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
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Uproszczenie kluczem do pewności

Streszczenie
Praca skupia się na próbie opisania całkowicie nowego modelu polskiego systemu
podatkowego. Model ten ma umożliwić zrozumienie działania systemu przez przeciętnego obywatela, co pozwoli zmaksymalizować jego efektywność.

Pewność podatków w Polsce
„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – ta sentencja autorstwa
Benjamina Franklina bywa uważana za aksjomat. Czy ta prawda dotyczy również Polski? O ile o pewności śmierci nie ma sensu dyskutować, to pewność
podatków jest wątpliwa. Fakt – każdy uczciwie żyjący obywatel musi płacić
podatki, ale ich rodzaj czy wysokość wciąż się zmienia. Nie mamy pewności
nie tylko co do przyszłych podatków (które oczywiście mogą się zmieniać
na całym świecie), ale również co do podatków bieżących, a nawet już rozliczonych zobowiązań podatkowych – po latach nasze deklaracje mogą być
zweryfikowane w najmniej oczekiwany sposób. Ponadto wiele podmiotów
nie płaci podatków w Polsce, choć z ekonomicznego punktu widzenia powinny. Jednostki generujące z roku na rok stratę na gruncie prawa podatkowego
istnieją i mają się dobrze. Zatem pewność w polskim systemie podatkowym
zdaje się być tylko iluzją.
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Chaos w polskim systemie podatkowym zawdzięczamy hurtowej produkcji aktów normatywnych. Ustawy podatkowe mają po kilkaset stron, są
zmieniane kilka razy w roku. Wszelkie rekordy w tym zakresie pobiły nowelizacje tak zwanego Polskiego Ładu – wprowadzono ponad 800 poprawek
w pierwszych kilku tygodniach obowiązywania fundamentalnych zmian systemu podatkowego. Co więcej, były one dokonywane często aktami niższej
rangi niż ustawa, bez stosowania właściwego vacatio legis. W takiej sytuacji
nawet księgowi i doradcy podatkowi mają problemy z odpowiednim zastosowaniem wdrożonych przepisów. Mimo relatywnie niewielkich stawek podatkowych, polski system podatkowy jest oceniany jako jeden z najgorszych
w Europie. Wynika to przede wszystkim z poziomu jego skomplikowania1.
Sytuacja wygląda jeszcze gorzej wśród Polaków, którzy na co dzień nie
mają bezpośredniego związku z przepisami podatkowymi. W połączeniu
z niską świadomością ekonomiczną obywateli ta zawiłość powoduje całkowite niezrozumienie działania mechanizmów fiskalnych. Aż 1/5 Polaków uważa, że nie płaci żadnych podatków, a blisko 60% sądzi, że nie ponosi ciężaru
opodatkowania podatkiem VAT2. Jest to sytuacja niekorzystna z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, ale władze i politycy, poprzez kampanie propagandowe mogą przekonać wyborców odpowiednią narracją o obniżkach podatków dla zwykłych obywateli. Przykładem jest niewielka obniżka podatku
PIT przy jednoczesnym wprowadzaniu wielu opłat czy podwyższaniem składek. Obciążenia te są de facto podatkami, tylko ze zmienionymi nazwami.
Złożoność polskiego systemu podatkowego ułatwia, często legalnie,
unikanie podatku. Tak zwana optymalizacja podatkowa jest stosowana na
szeroką skalę, zwłaszcza przez największych podatników. Najlepszym przykładem jest działalność wielkich francuskich koncernów, płacących podatki
w wysokości ułamka procenta przychodów – jest to możliwe między innymi
dzięki wyprowadzeniu zysków poza granice kraju3. Rozwiązania optymalizacyjne stosują również i mniejsi przedsiębiorcy, często niepłacący żadnego
1 https://www.prawo.pl/podatki/polska-w-rankingu-podatkowym-tax-foundation-2021,511260.html
2 Czego Polacy nie wiedzą o podatkach? Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, http://zpp.net.pl/files/manager/file-650f4b03e503808311b9d4844eace4b6.pdf
3 Raport: Francuskie firmy w Polsce, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców https://zpp.net.pl/
wp-content/uploads/2021/08/05.08.2021-Raport-ZPP-Francuskie-firmy-w-Polsce.pdf
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podatku dochodowego. W tej sytuacji najbardziej poszkodowani są etycznie
działający właściciele firm i zwykli pracownicy. W Polsce podatek pełni zatem funkcję, którą mogę określić jako „kara za uczciwość”.
Stosunkowo wysoki poziom oskładkowania zatrudnienia powoduje, że
najczęściej to przeciętni pracownicy ponoszą relatywnie wyższe obciążenia
niż zamożni przedsiębiorcy, bądź też tworzą tak zwaną szarą strefę. Mamy
zatem do czynienia ze swoistym degresywnym systemem podatkowym zamiast pożądanego systemu progresywnego. Duża różnorodność instrumentów fiskalnych ma w założeniu być narzędziem zwiększającym sprawiedliwość opodatkowania. Czy jest jednak możliwe stworzenie prostego systemu
progresywnego, realizujące zasady sprawiedliwości poziomej i pionowej
opodatkowania? Moim zdaniem – tak.
Marzycielskie uproszczenie
Podstawowym założeniem proponowanego przeze mnie idealnego systemu
fiskalnego jest podwyższenie podatków dochodowych i wprowadzenie realnej progresji podatkowej, w szczególności w stosunku do największych podatników. W zamian powinny być zlikwidowane wszelkie poboczne podatki
i podatki nazywane dzisiaj opłatami (jak przykładowo opłata cukrowa, opłata mocowa czy podatek deszczowy). Wśród pozostałych podatków rozważyć
należy pozostawienie akcyzowego, od nieruchomości oraz od spadków i darowizn, gdyż mają one wpływ na zbilansowanie całego systemu.
Jak w praktyce powinien wyglądać podatek PIT? Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie realnej progresji podatkowej – co najmniej pięciu
stawek podatkowych. Jednocześnie należałoby zlikwidować podatek liniowy
oraz włączyć do progresji podatkowej dochody z zysków kapitałowych. Aby
chronić pozycję pracujących specjalistów, którzy nierzadko poświęcili wiele
lat na kształcenie, należy wprowadzić kwotę wolną od podatku, której wysokość zależna będzie od wykształcenia. Byłaby to swoista forma nagrody za
lata ciężkiej nauki. Jednocześnie, z uwagi na progresywny system przy bardzo wysokich zarobkach, realny ciężar podatkowy byłby adekwatny również
dla profesorów. Warto także rozważyć wprowadzenie prostych do zrozumienia i rozliczenia ulg, które pozwolą na rozwiązanie kluczowych problemów
polskiego społeczeństwa. Przede wszystkim powinno być to wyłączenie
Uproszczeni e klu czem do pewności
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z podstawy opodatkowania kosztów wynajmu mieszkania bądź kosztów budowy pierwszego domu.
Jak skutecznie opodatkować osoby prawne? Z uwagi na wspomniane
unikanie opodatkowania jedynym adekwatnym rozwiązaniem wydaje się
wprowadzenie powszechnego podatku przychodowego. Rozwiązanie to istnieje już w Polsce na gruncie podatku PIT, ale jest jedynie dobrowolną formą,
często korzystną dla podatników. Należy się zastanowić nad stworzeniem
podatku przychodowego jako podstawowej metody opodatkowania. Wtedy
niemożliwe będzie tworzenie sztucznych kosztów czy wyprowadzanie zysku
do innych krajów.
Uproszczenie podatków może dotyczyć również VAT-u – tutaj największe
znaczenie będzie miało uproszczenie stawek podatkowych. Stawka preferencyjna powinna dotyczyć wybranych kategorii dóbr – przykładowo wszystkich
produktów spożywczych. Nie ma sensu zmiana stawki VAT w zależności od
konkretnej potrawy (co ma miejsce obecnie). Powinna zostać utrzymana obniżona stawka na nośniki energii, co jest szczególnie istotne w obliczu trwającej wojny.
Przedstawione rozwiązania dotyczące konkretnych podatków są oczywiście teoretyczne i przykładowe. Najważniejszy pomysł zostawiłem na zakończenie. W Polsce powinien zostać uchwalony jednolity, syntetyczny i stosunkowo krótki „kodeks podatkowy”, możliwy do przeczytania w całości przez
przeciętnego Polaka. Regulowałby on wszystkie najważniejsze przepisy podatkowe. Powinien być możliwie rzadko zmieniany. Czy wydaje się to nierealne? Tak, ale warto marzyć o czymś nawet niemożliwym do wprowadzenia.
Może wtedy uda się wprowadzić choć część rozwiązań usprawniających polski system podatkowy.
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Monika Orzłowska – studentka ostatniego roku na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Prawo. Członek Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021 roku. Obecnie zdobywam doświadczenie zawodowe
w Kancelarii Adwokackiej. Planuje kontynuować dalszą działalność naukową w obszarze prawa konkurencji oraz prawa finansowego. W życiu
prywatnym interesuje się psychologią i resocjalizacją zwierząt. W wolnych chwilach oddaje się twórczości pisarskiej.
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W Polsce pewne są tylko śmierć
i podatki oraz fakt, że przeciętny
obywatel nie pojmuje żadnego z nich

Streszczenie
Zmiana jakości systemu podatkowego w Polsce jest bez wątpienia konieczna. Wątpliwe jest jednak uzyskanie takiego stanu wyłącznie za pomocą instrumentów prawnych.

Parafrazując słowa przypisywane Benjaminowi Franklinowi zaryzykować
można stwierdzenie, iż w Polsce pewne są tylko śmierć i podatki oraz fakt, że
przeciętny obywatel nie pojmuje żadnego z nich.
Obecnie funkcjonujący system podatkowy w Polsce jest bardzo często
krytykowany. Zarzuca mu się wysoki poziom skomplikowania, brak przejrzystości i spójności. Słyszy się także głosy, że domniemanie racjonalnego
ustawodawcy w zakresie prawodawstwa podatkowego należy traktować
z przymrużeniem oka.
Wyżej przedstawiona opinia płynie nie tylko ze strony obywateli czy osób
zajmujących się księgowością. To także opinie środowiska prawniczego oraz
organizacji reprezentujących interesy polskich przedsiębiorców. W 2021 roku
media obiegła informacja, iż w rankingu ,,International tax competitiveness
Index 2021”, uwzględniającego przyjazność systemów fiskalnych w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
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Polska zajęła przedostatnie miejsce. Pod tym względem wyprzedziliśmy jedynie Włochy.
Należałoby zadać sobie pytanie: Co stoi u podstaw takiej, a nie innej jakości polskiego ustawodawstwa podatkowego? Na taki stan rzeczy bez wątpienia miało wpływ wiele czynników o charakterze politycznym, ekonomicznym, a także kulturowym i społecznym.
Podstawowym działaniem, które mogłoby doprowadzić do uproszczenia przepisów regulujących system podatkowy, byłaby całkowita zmiana
obowiązujących norm prawnych. Aby była to zmiana na lepsze, należałoby
zwrócić się ku aksjologicznym podstawom systemu danin publicznych wyodrębnionych przez Adama Smitha. Zgodnie z założeniami ,,ojca ekonomii”
opodatkowanie powinno być dogodne, tanie, a także powinno charakteryzować się równomiernością i pewnością. Z punktu widzenia uproszczenia
systemu podatkowego zasadnicze wydają się dwie z tych cech.
Opodatkowanie powinno być tanie. Przez taniość należy rozumieć to,
że nie generuje ono zbyt dużych kosztów administracyjnych – zarówno po
stronie podatnika, jak i po stronie państwa. Powyższy postulat zostanie spełniony, gdy regulacje dotyczące danin publicznych nie będą skomplikowane.
Należy zauważyć, że przepisy zrozumiałe zarówno dla obywateli, jak i dla
kadry urzędniczej, spowodują ograniczenie zapotrzebowania na pracowników wykonujących zadania z zakresu zapewniania prawidłowego przepływu
informacji i środków w obrębie danin publicznych. Mogłoby to doprowadzić
nawet do ograniczenia ilości instytucji funkcjonujących między podatnikiem
a naczelnym organem podatkowym. Bez wątpienia w znaczący sposób zmniejszyłoby to wydatki na finansowanie tego obszaru administracji.
Całkowita zmiana obowiązujących przepisów nie wydaje się możliwa
w obecnym stadium rozwoju państwa. Z dużą dozą prawdopodobieństwa
można stwierdzić, że wiązałoby się to z dużym ryzykiem oraz ogromnym
chaosem. Całkowite przeorganizowanie systemu podatkowego, prowadzące
zapewne także do reorganizacji instytucji wykonujących zadania z zakresu
danin publicznych, niosłoby także znaczące koszty dla państwa. To, co można, a nawet trzeba zrobić, to zmienić sposób stanowienia prawa podatkowego
w Polsce.
Pod tym względem przydatny może się okazać także inny postulat Adama
Smitha. Opodatkowanie powinna charakteryzować jego pewność. Pewność,
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stałość i powtarzalność danego zadania do wykonania sprawia, że z czasem
staje się ono proste i jest realizowane w sposób rutynowy. Początkowo skomplikowane przepisy podatkowe po kilku latach stają się oczywiste dla osób,
które mają z nimi styczność. Podatnik rozliczając się, przy założeniu, że nie
uległa zmianie jego sytuacja podatkowa, co roku będzie korzystać z wypracowanych schematów. Niestety w ostatnich czasach pewność polskiego prawa, nie tylko podatkowego, jest cechą trudną do odnalezienia. Częste zmiany
w przepisach, czasem nawet w trakcie okresu rozliczeniowego powodują, że
to nie nadmiernie skomplikowane przepisy sprawiają trudności. Problemy
wynikają nie tylko ze zmiany przepisów, z którą trzeba będzie się zapoznać,
zrozumieć ją i przyswoić. Są one spowodowane także przejrzystością samej
ustawy podatkowej. Tworzenie nowych aktów prawnych, dodawanie oraz
usuwanie przepisów z aktów obowiązujących sprawiają, że osoba, która będzie chciała zapoznać się z treścią danej regulacji, z pewnością będzie miała
problem, aby ją zrozumieć.
Oczywiście pojawią się głosy, że przecież tak samo, jak zmienia się otaczający nas świat, tak samo zmianom podlegać muszą przepisy prawa. Warto
zauważyć jednak, że prawo nigdy nie nadąża za rzeczywistością. W związku
z tym powinniśmy skupić uwagę na tworzeniu norm prawnych na tyle elastycznych i uniwersalnych, aby były one w stanie odpowiedzieć na potrzeby
nowoczesnego, pędzącego wciąż ku rozwojowi świata. Ewentualne zmiany
w prawie powinny być dokonywane w miarę możliwości rzadko, z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednak przede wszystkim warto skupić się na jakości prawa, a nie na jego ,,ilości”.
Przeanalizujmy optymistyczny scenariusz, w którym doszło do poprawy
jakości prawa w zakresie podatków. Samo ulepszenie, uproszczenie przepisów nie sprawi, że po pewnym czasie nie powrócimy do punktu wyjścia.
Zmianie bowiem nie ulegnie postawa osób stanowiących prawo w Polsce.
W dzisiejszych czasach zbyt często pomija się opinie instytucji naukowych
czy przedstawicieli nauki – zwłaszcza, gdy nie są one przychylne planowanym zmianom. Stawia się na szybkość stanowienia prawa, pomijając przy
tym potrzebę głębszej analizy oraz rozpatrzenie zalet i wad planowanych
rozwiązań.
Zmiany wymaga także postawa obywateli, którzy często traktują podatki
jako najgorsze zło. W Polsce chwali się, a nawet podziwia za spryt te osoby,
W P olsce pewne są tylko śmi erć i po d a t k i o r a z f a k t ,
że p rz eci ętny obyw a tel ni e poj m u j e ż a d n e g o z n i c h
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które unikają opodatkowania. Co więcej, Polacy często nie wykazują większego zainteresowania funkcjonowaniem oraz zmianami wprowadzanymi
w zakresie prawa podatkowego. To, co ważne dla przeciętnego obywatela to
fakt, by jego podatek był jak najniższy. Jednak w sytuacji, gdy nowe przepisy uderzają w finanse przedsiębiorców czy innych podmiotów, odległych od
nas w codziennym życiu, nie spotkamy się ze sprzeciwem. Osoby tworzące
prawo w Polsce mają tego świadomość. Wiedzą, że mogą opracowywać przepisy słabej jakości, bo nie spowoduje to spadku poparcia dla danej partii ani
ulicznych protestów. Należałoby zatem zacząć od zmian w edukacji młodych
Polaków, by wychowywać kolejne pokolenia w poczuciu sprawczości. Potrzeba nam społeczeństwa świadomego i będącego w stanie rozliczyć polityków z ich działań prawodawczych, nie tylko w zakresie prawa podatkowego.
Poziom wiedzy z zakresu ekonomii w naszym kraju, mimo znaczącej
poprawy w ostatnim czasie, wciąż wydaje się nie być zadowalający. Należy
podkreślić, że wiedza dotycząca danin publicznych przekazywana jest Polakom najwcześniej na poziomie szkoły średniej i to w bardzo ograniczonym
zakresie. Edukacja w tym obszarze, tak jak w wielu innych, stanowi jednak
bardzo ważną rolę. Jeżeli wykształcimy obywateli świadomych konieczności
funkcjonowania podatków, to ograniczymy potrzebę stanowienia skomplikowanych, kazuistycznych przepisów, nastawionych na przewidywanie każdego możliwego sposobu uniknięcia opodatkowania.
Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że sama zmiana prawa podatkowego w perspektywie długofalowej nie doprowadzi do poprawy
jego jakości. Obecny system fiskalny bez wątpienia powinien ulec zmianie.
Musi się stać bardziej zrozumiały, przejrzysty i przystępny. Niestety wszelkie
ulepszenia oraz reformy, przy obecnych warunkach społeczno-politycznych,
doprowadzą ostatecznie do stanu, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. Warto
więc zadać sobie pytanie: czy na pewno potrzebujemy dziś reform podatkowych? W przypadku każdej naprawy, jeżeli chcemy, aby była ona efektywna,
musimy wrócić do podstaw. W przeciwnym razie będą to jedynie ,,kosmetyczne poprawki”, a nie rzeczywista poprawa.
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Zrealizowała się groźba zawarta w starochińskim
przekleństwie – przyszło nam żyć w ciekawych czasach. W ostatnich dwóch latach przeszliśmy przyspieszony kurs pracy, nauki, prowadzenia biznesu oraz
zwykłego życia codziennego w czasach globalnej
zarazy. Każdego dnia przychodzi nam stawiać czoło
wyzwaniom będącym konsekwencjami pandemii, od
wciąż istotnych aspektów zdrowotnych, przez globalne
zaburzenia w łańcuchach produkcji i dostaw, po najwyższą od dekad, w większości Państw świata, inflację.
2022 rok nie przyniósł powrotu do starych dobrych
czasów. Agresja Rosji na Ukrainę, migracja milionów
mieszkańców zaatakowanego państwa, sankcje gospodarcze nałożone na agresora
i jego sojusznika oraz, będące konsekwencją tragicznych wydarzeń na wschodzie,
rewolucyjne zmiany w polityce bezpieczeństwa i gospodarczej szeregu państw z naszego regionu oraz innych części świata, na nowo wytyczyły warunki naszego życia społecznego i gospodarczego. Kryzys klimatyczny, choć w medialnym przekazie przesłonięty w ostatnich latach przez szereg innych tragicznych wydarzeń, niezmiennie
wymaga odważnych, radykalnych działań na wielu płaszczyznach.
Rzeczywistość zmienia się jak w kalejdoskopie, tym samym zmienia się również aktualność dyskutowanych społecznie tematów. Mimo wojny na Ukrainie i mimo pandemii nie możemy jednak zapominać o długofalowym spojrzeniu na ekonomię, gospodarkę, etykę w biznesie. Stąd właśnie tematyka prezentowanych Państwu esejów.
Niezmiennie wierzę, że kolektywnym wysiłkiem ludzkości jesteśmy w stanie sprostać przeciwnościom. Moją wiarę w lepsze jutro każdorazowo wzmacniają interakcje
z uczestnikami Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego. Zbiór esejów ich autorstwa, którzy trzymają Państwo w rękach, adresuje lokalne i globalne wyzwania, te
dotykające nas każdego dnia, jak inflacja, jak i te mniej oczywiste, a niemniej istotne –
takie jak rola cyfrowych gigantów w globalnej gospodarce, ich wpływ na światową
politykę i życie każdego z nas, władza, jaką dzięki swojemu biznesowemu sukcesowi
uzyskali i wynikająca z niej odpowiedzialność.
Serdecznie zachęcam do lektury, będącej wartościowym głosem przedstawicieli młodego pokolenia w dyskusjach, które codziennie toczymy.
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