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Wstęp

Rewolucja 4 .0 to termin odmieniany dziś przez wszystkie przypadki . Prak-
tycznie każda dyskusja o obecnym stanie rozwoju czy perspektywach ewolucji ładu 
społecznego oraz gospodarczego nie może się odbyć bez odwołań do błyskawicz-
nie postępujących zmian w sektorze ICT, wpływu sztucznej inteligencji na rytm 
życia przyszłych pokoleń, nowych szans i zagrożeń tworzonych przez technologie 
informatyczne w każdym aspekcie ludzkiej egzystencji . Czym jednak właściwie jest 
rewolucja 4 .0? Odwołując się do klasyków pokroju Alvina Toefflera można stwier-
dzić, że jej istotą jest zastąpienie naszego potencjału intelektualnego w zakresie 
akumulacji wiedzy i jej inteligentnego stosowania przez dostępne nam rozwiązania 
technologiczne . Tak jak pierwsza, neolityczna rewolucja technologiczna pozwo-
liła człowiekowi pierwotnemu zwielokrotnić swoją siłę, a rewolucja przemysłowa 
zastąpić ją maszynami, tak rewolucja cyfrowa pozwoliła zwielokrotnić akumulację 
naszej wiedzy . Rewolucja 4 .0 pozwala ją z kolei wykorzystywać bez naszego udziału 
– poprzez coraz bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję . I tak jak każda z jej 
poprzedniczek nie pozostawia żadnego aspektu naszego życia nietkniętym .

Megatrend wszechogarniających zmian cyfrowych w naszym otoczeniu rodzi 
zarówno obawy, jak i nadzieje . Czy otwiera się przed nami świat pełen szans 
na realizację własnych marzeń, czy świat, w którym człowiek jest już coraz mniej 
potrzebny? Czy mamy większe niż kiedykolwiek szanse na realizację potrzeb ludz-
kości, czy może zmierzamy ku jej końcowi? Odpowiedź wydaje się jedna: diabeł 
tkwi w szczegółach . O ile bowiem dyskusje nad rewolucją 4 .0 są źródłem wielu 
ciekawych wniosków i przemyśleń, to jednak w większości wypadków rzadko pro-
wadzą do refleksji nad konkretnymi formułami wdrożeniowymi takich czy innych 
rozwiązań technologicznych .

Niniejsza publikacja odnosi się właśnie do tej niszy badawczej . Zespół mło-
dych entuzjastów, skupionych wokół środowiska założonej przez studentów SGH 
Fundacji Instrat, zastanawia się nad różnorodnymi zagadnieniami, od automatyza-
cji transportu, przez zarządzanie energetyką po modele ekonomii współdzielenia 
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Wstęp8

– nie tyle od strony znaczenia procesu ich ewolucji w duchu 4 .0, lecz ich realnej, 
efektywnej realizacji w praktyce życia codziennego . Autorzy zwracają szczególną 
uwagę na zjawisko destrukcyjnego charakteru innowacji (dziś określanego jako 
disruptive), który nie zawsze bywa rekompensowany kreacją nowej wartości, jak 
życzyłby sobie tego Joseph Schumpeter . Każda technologia – zarówno materialny 
produkt, jak i sposób rozwiązywania problemu ekonomicznego – nabywa znaczenia 
dopiero w określonym kontekście, bez którego nie sposób ocenić pełnych korzyści 
i kosztów stosowania danej technologii .

Opracowanie jest podzielone na dwie części tematyczne . Pierwsza, System 
i praca, służy jako wprowadzenie do strukturalnych zagadnień związanych z rze-
czywistością kształtowaną przez Rewolucję 4 .0 . Autorzy analizują obszary związane 
ze zmianami norm i instytucji transformującego się systemu społeczno-gospodar-
czego . Dominują więc pytania o organizację infrastruktury zmiany, płaszczyzny 
zmiany, zarządzanie nią . Z kolei druga część, Rozwój 4.0, poświęcona jest kon-
kretnym problemom praktycznym wymagającym skupienia uwagi wokół rosnącej 
dynamiki zmian technologicznych i społecznych . Analizie są więc poddane kon-
kretne rozwiązania, trendy, wdrożenia i potencjalne konsekwencje wyboru różnych 
trajektorii ich przyszłej ewolucji . Rewolucja 4 .0 nie jest bowiem przyszłością, lecz 
teraźniejszością .

Część pierwszą otwiera artykuł Rewolucja platform wielostronnych. Refleksja nad 
gospodarką współdzielenia w świetle interesu publicznego, autorstwa Jana J . Zygmun-
towskiego, który podejmuje się analizy nowego modelu biznesowego, jakim jest 
platforma wielostronna . Artykuł z jednej strony przybliża korzyści ekonomiczne 
nowych rozwiązań, z drugiej strony nie ucieka jednak od krytycznej refleksji nad 
procesami generowanymi przez platformy wielostronne, zwłaszcza w zakresie 
ryzyka tendencji monopolistycznych . Do powyższych treści nawiązuje kolejne 
opracowanie tej części, Gig economy a prawa pracownicze i sposoby organizacji pra-
cowników . Autorka, Zuzanna Kowalik, nie poprzestaje przy tym na analizie szans 
pozwalających płynnie łączyć popyt i podaż na pracę za pośrednictwem rozwią-
zań ICT . Podnosi również temat stopniowej transformacji praw pracowniczych 
i  stawia pytania o kształt organizacji interesów pracowników w realiach rewo-
lucji 4 .0 . Kolejny autor, Konrad Grabowicz, w tekście Feudalizm technologiczny 
jako źródło sekularnej stagnacji w późnym kapitalizmie wpisuje się w nurt krytyki 
nierównej dystrybucji korzyści płynących z fetyszyzowanego wzrostu gospodar-
czego . Tym, co go odróżnia od mainstreamu naśladowców J . Stiglitza jest fakt, że 
w swoich rozważaniach koncentruje się na określeniu beneficjentów i przegranych 
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Wstęp 9

w realiach osłabienia dynamiki wzrostu . W tym zakresie najwięcej uwagi poświęca 
autor dynamice relacji między rynkiem pracy a postępem technologicznym . Pierw-
szą część książki zamyka opracowanie Filipa Lubińskiego – Bezrobocie technolo-
giczne a podstawowy dochód gwarantowany . Autor odnosi się do chyba najbardziej 
gorąco, a jednocześnie najbardziej powierzchownie, dyskutowanego współcześnie 
zagadnienia związanego z rewolucją 4 .0 . Wychodząc od fundamentalnego stwier-
dzenia o wypieraniu pracowników z rynku przy jednoczesnym braku kreowania 
nowego sektora mogącego zniwelować efekt technologicznego bezrobocia, autor 
analizuje perspektywy nowej umowy społecznej wymuszanej przez fundamentalne 
zmiany zachodzące w relacji między dochodem a pracą . W połączeniu z wypowie-
dziami poprzedzających autorów opracowanie dopełnia obraz strukturalnych szans 
i wyzwań, z jakimi będą musiały zmierzyć się współczesne społeczeństwa i rządy .

Druga część pracy, Rozwój 4.0, również składa się z czterech artykułów, tym 
razem jednak już bardziej szczegółowych, skoncentrowanych na konkretnych zagad-
nieniach praktycznych na styku ekonomii i polityki publicznej . Pierwszy z nich, 
Polityka wspierania nowych technologii w dobie postindustrialnej – specyfika nordyc-
kiego modelu rozwoju, autorstwa Karoliny Porębnej, podejmuje temat szwedzkiego 
modelu kooperacji państwa, przedsiębiorstw oraz szkolnictwa wyższego . Współpraca 
de facto przybrała postać wysoce efektywnego modelu wykorzystywania nakła-
dów na badania i rozwój oraz wzajemnej koordynacji na poziomie strategicznym . 
Kolejny artykuł, Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsię-
biorstw czwartej rewolucji przemysłowej, autorstwa Kamila Gapińskiego, odnosi 
się do analizy ekonomicznych konsekwencji coraz liczniejszych zagrożeń bezpie-
czeństwa teleinformatycznego . Skala zmian technologicznych stawia je w jednym 
rzędzie z  tradycyjnymi zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego, podczas gdy 
świadomość wciąż pozostaje dalece mniej rozwinięta . Trzeci artykuł sekcji, Upiór 
na drodze, czyli o hiperwydajności samochodów osobowych, napisany przez Tomasza 
Janasza oraz Michała Hetmańskiego, jest kolejnym głosem w bogatej i popularnej 
ostatnio dyskusji o automatyzacji transportu osobowego . Autorzy szeroko analizują 
dyskusje na ten temat, poczynając od kręgów biznesowych, koncentrujących się 
na perspektywach dochodowości nowego rynku dóbr i usług, po kręgi akademickie 
zastanawiające się nad szerszymi, społecznymi i środowiskowymi konsekwencjami 
nowych rozwiązań . Wskazują oni, że rozwiązania w skali mikro mają potencjał do 
komplementarności z użytecznością nowych technologii w skali makro . Wymaga 
to jednak nie tylko entuzjazmu, lecz również rozwagi . Sekcję i książkę zamyka arty-
kuł Grażyny Meller, Postęp technologiczny w produkcji energii elektrycznej w Afryce 
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Subsaharyjskiej . Autorka pochyla się w nim nad problemem już znanym – użytecz-
nością energetyki rozproszonej, lecz w nowym kontekście – obniżenia jej kosztów 
poprzez nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne . Razem z poprzednimi tek-
stami stanowi on dopełnienie ciekawego spektrum studiów przypadku komple-
mentarnego ze strukturalnymi rozważaniami pierwszej części pracy .

Publikacja czerpie z wielu źródeł intelektualnych i  rozmaitych szkół myśli 
ekonomicznej . Dzięki fuzji szerokich ram teoretycznych z unikalnym doświad-
czeniem młodego zespołu, żywo zainteresowanego przeobrażeniami otaczającego 
świata, ostateczne owoce pracy nie stronią od śmiałych wizji i systemowych sche-
matów, przy pełnym zachowaniu zakotwiczenia w ograniczeniach rzeczywistości . 
Obrana metodologia nie obejmuje systematycznych własnych badań empirycznych, 
ale stanowi osadzone w teorii ekonomii i historii społeczno-gospodarczej rozwa-
żania jakościowe, poparte odniesieniami do licznych przypadków empirycznych .

Krytyczna i pragmatyczna analiza stoi u podstaw tego, co Immanuel Wallerstein 
nazywa „utopistyką” – poszukiwaniem utopii możliwych, realnych . Futurystyczny 
charakter rozważań jest ukierunkowany na konstruowanie scenariuszy rozwo-
jowych związanych z aplikacją nowych technologii . Rewolucja 4 .0 nie może się 
toczyć bezładnie, zdają się argumentować autorzy, ale musi być kierowana w stronę 
najlepszego z możliwych światów . W tym celu społeczeństwo i interes publiczny 
muszą być w centrum uwagi, aby zagwarantować holistyczny i zbalansowany roz-
wój całego systemu społeczno-gospodarczego .

W tym miejscu redaktorzy chcieliby podziękować za pomoc Dziekanowi 
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
profesorowi Wojciechowi Morawskiemu, za pomoc niezbędną do sfinalizowania 
publikacji . Monografia stanowi element szerokiego projektu #FutureInsights, któ-
rego celem jest promowanie debaty publicznej nad społecznym wymiarem prze-
mian technologicznych .

Krzysztof Kozłowski
Jan J. Zygmuntowski
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Rozdział 1

Rewolucja platform wielostronnych. 
Refleksja nad gospodarką współdzielenia 
w świetle interesu publicznego

Jan J. Zygmuntowski1

Wprowadzenie

Bez wątpienia na naszych oczach odbywa się fascynująca transformacja gospo-
darki kapitalistycznej, którą napędza rozpowszechnienie technologii informacyjnych . 
Można spierać się, czy nasycenie kapitałem fizycznych urządzeń i infrastruktury 
telekomunikacyjnej jest już wystarczające, by transformacja ta objęła cały świat, 
czy też „przyszłość jest teraz, tylko nierówno rozłożona”2 . Obserwując jednak nowe 
trendy w organizacji systemu towarowego i konsumpcji jego wytworów w większo-
ści państw świata, musimy zauważyć powszechny i rewolucyjny w swojej dynamice 
charakter zjawiska określanego często jako access economy, collaborative consumption 
czy sharing economy .

W swojej książce z 2015 r . amerykański ekonomista Jeremy Rifkin nazywa 
wyłaniający się nowy system „społeczeństwem zerowych kosztów transakcyjnych”, 
snując przed czytelnikami wizję świata ogromnej produktywności i wspólnotowych 
oraz rozproszonych zasobów, w którym sieć informacyjna pozwala bez przeszkód 

1 Jan J . Zygmuntowski – student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prezes zarządu Fun-
dacji Instrat .

2 Autorstwo frazy przypisuje się Williamowi Gibsonowi, chociaż pierwsze źródło jest nieznane .
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korzystać z dóbr i pozostawać idealnie poinformowanym3 . Taka wizja wydaje się 
podparta spektakularnym rozwojem firm technologicznych, oferujących nową 
jakość, m .in . usług transportowych, wynajmu, edukacyjnych, a nawet finansowych 
czy związanych z rynkiem pracy na zlecenie .

Wielostronne platformy, łączące w sobie elegancję aplikacji smartfonowych 
i siłę zarządzania przedsiębiorstw, stanowią najlepszy przykład modeli bizneso-
wych ery cyfrowej . Zbierają i kategoryzują informacje w jednym miejscu; pozwa-
lają rozmaitym stronom brać udział w procesach wymiany i dostarczania usług 
w ramach własnej struktury; dbają o wygodę, szybkość i bezpieczeństwo korzy-
stania ze swojej wirtualnej infrastruktury . Platformy takie jak Spotify czy Airbnb 
– choć kierują się różnymi zasadami funkcjonowania – zmieniły zupełnie oblicze 
swoich branż gospodarki, uwalniając zasoby i umożliwiając networking milionów 
użytkowników na wszystkich kontynentach .

Zarazem trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Ryfkin opisał naszą rzeczywi-
stość celniej dużo wcześniej . Już w 2001 r . ocenił, że wchodzimy w „wiek dostępu”, 
w którym konsumpcja dowolnego wycinka rzeczywistości zostanie sprywatyzo-
wana i zmonetyzowana4 . Wytwory produkcji przemysłowej stracą na znaczeniu 
i cenie w stosunku do dóbr niematerialnych – wiedzy, muzyki, obrazów, wreszcie 
idei – których posiadanie będzie gwarantem potęgi grup interesu . W takim świecie 
platforma nie jest transparentnym przekaźnikiem informacji, ale medium umoż-
liwiającym kontrolę konsumpcji i osiąganie zysku .

Czy rewolucja platform wielostronnych w istocie musi oznaczać nową jakość 
organizacji gospodarki i współżycia społecznego? Jak oceniać spory trwające od 
lat między tradycyjnymi taksówkarzami a Uberem, czyli najsłynniejszą aplikacją 
przewozów osobowych? Ten tekst ma na celu przybliżenie istoty platform wielo-
stronnych oraz omówienie towarzyszących im negatywnych efektów zewnętrznych, 
które mogą zwiastować nieoptymalne przemiany życia społecznego i gospodarczego .

Krytyczne spojrzenie stanowi punkt wyjścia dla wskazówek, jakimi powinni 
kierować się decydenci polityki gospodarczej, ale i innowatorzy społeczni czy ruchy 
pracownicze . Stawiam tutaj hipotezę, że rewolucja platform wielostronnych jest 
z pewnością zjawiskiem postępu i kolejnego przystosowania systemu gospodar-
czego do nowych możliwości technicznych, jednak w przypadku braku nadzoru 

3 J . Ryfkin, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Internet przedmiotów. Ekonomia współ-
dzielenia. Zmierzch kapitalizmu, Studio Emka, Warszawa 2016 .

4 J . Ryfkin, Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2013 .
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ze strony politycznej i społecznej może posłużyć do utrwalenia nierówności oraz 
dominacji klas posiadających . Wyłanianie się nowych technologii oraz specyfika 
ich zastosowań i wdrożeń w gospodarce nie mają przecież pochodzenia egzo-
genicznego – są wynikiem konkretnych strategii badawczych i wdrożeniowych, 
zgodnych najczęściej z wolą właścicieli kapitału . Zrozumienie procesów gospo-
darki współdzielenia powinno posłużyć grupom szczególnie narażonym oraz ich 
sojusznikom do odpowiedniego kierowania procesem przez aktywne wykorzysta-
nie narzędzi ery cyfrowej .

1.  Charakterystyka nowych modeli biznesowych 
w erze cyfrowej

Na przestrzeni ostatniej dekady nastąpiło niezwykle dynamiczne upowszech-
nienie mobilnych technologii teleinformatycznych . Już w 2007 r . światowa sprze-
daż smartfonów do końcowego użytkownika osiągnęła poziom ok . 120 mln, by na 
koniec 2016 r . wzrosnąć do 1,5 mld sztuk rocznie5 . Masowe zastosowanie smartfo-
nów, rosnąca powszechność wykorzystania chmury obliczeniowej (cloud computing) 
oraz rozwój szybkiego internetu w kolejnych technologiach LTE – te czynniki 
pozwoliły na wytworzenie warunków koniecznych dla powstawania nowego 
rodzaju modeli biznesowych .

Przedmiotem tej refleksji są zatem platformy wielostronne – cyfrowa infra-
struktura łącząca rozproszony popyt i podaż różnych grup producentów i konsu-
mentów . Platformy stanowią ekosystem formowanego rynku, w którym możliwa 
jest wymiana lub czasowy dostęp do różnego rodzaju dóbr i usług . Możliwości 
wykorzystania nowych modeli są właściwie nieograniczone – już teraz funkcjo-
nują firmy obsługujące rynki tak różne, jak finansowanie społecznościowe (crowd-
funding), wymiana umiejętności, wypożyczanie rowerów, wspólna konsumpcja 
domowych posiłków, drobne zlecenia, wreszcie tymczasowy dostęp do biżuterii 
czy sprzętu medycznego6 .

Jedną z najważniejszych możliwości oferowanych przez niektóre platformy 
– skąd zresztą wyrastają hasła collaborative czy sharing – jest przeniesienie konsumpcji 

5 Statista 2017, https://www .statista .com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-us-
ers-since-2007/

6 D . S . Evans, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms, Harvard Business Review 
Press, 2016 .
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z poziomu nabywania zasobów (przenoszenia praw własności) na ich tymczasowe 
wykorzystywanie (dostęp, wypożyczenie) . Słynny już slogan: „potrzebuję dziury, 
nie wiertarki”7 oddaje filozofię maksymalizacji wykorzystania aktywów i uwalnia-
nia wartości leżącej odłogiem . Platforma BlaBlaCar jako jeden z prekursorów tego 
modelu stanowi idealny przykład: jej system pozwala na zabranie za drobną opłatą 
pasażera podczas długodystansowych przejazdów . W konsekwencji zostaje uwol-
niona wartość pustego miejsca w samochodzie . Przyczynia się to też znacząco dla 
wdrażania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) i zrów-
noważonego rozwoju, co jest niezwykle ważne w realiach wyniszczonego przez 
działalność człowieka środowiska naturalnego .

Dzięki zagregowanym danym i odpowiednio zaprojektowanej strukturze plat-
formy służą nie tylko jako swobodne miejsce wymiany, ale pozwalają wyzwalać 
sprzężenie zwrotne, wykorzystywać pozytywne efekty zewnętrzne, w tym efekty 
sieciowe, internalizować negatywne oraz drobiazgowo sterować procesami tak, by 
umożliwiać nowe rodzaje transakcji8 . Przykładem takiego niezamierzonego pozy-
tywnego efektu zewnętrznego mogą być recenzje książek na Amazonie – platformie 
sprzedażowej . W ten sposób nowa wartość dodana pozwala na rozszerzanie obszaru 
działalności platformy, który zazwyczaj wyrasta z oferowania jednego rodzaju koja-
rzenia popytu i podaży . W wypadku platformy audio, takiej jak Spotify, techno-
logie informacyjne umożliwiają precyzyjną rejestrację każdego odsłuchania, a co 
za tym idzie perfekcyjne odwzorowanie popularności artystów w ich zarobkach .

Koszty transakcyjne, wynikające zazwyczaj z braku zaufania do kontrahentów 
czy trudności w pozyskaniu informacji niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji, 
są znacząco redukowane dzięki cyfrowym narzędziom analitycznym, od systemów 
oceny i reputacji charakterystycznych dla danej platformy, po odpowiednią eks-
pozycję danych w celu wyeliminowania niekorzystnych asymetrii . Równie zbędni 
są w procesie pośrednicy i ich koszty, ponieważ architektura platformy ma wystar-
czać do sprawnego prowadzenia transakcji . Sukces konkretnych platform zależy 
od dostarczanego wszystkim stronom doświadczenia płynnej, wygodnej obsługi, 
zatem ostatecznie również koszt transakcyjny korzystania z samej aplikacji (jakość 
user experience) staje się polem rywalizacji .

7 Oryginalne słowa, w nieco innej formie, przypisywane są Theodorowi Levittowi, profesorowi 
Harvard Business School .

8 G . G . Parker, Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and 
How to Make Them Work for You, W . W . Norton & Company, 2016 .
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Oszacowanie wpływu platform na wzrost gospodarczy mierzony PKB jest 
uważane za niezwykle trudne9, jeśli nie niemożliwe, jednak poglądowo można 
wskazać, że estymacje zlecone przez Komisję Europejską wyceniają wartość prze-
prowadzonych w Europie transakcji na poziomie 28 mld EUR, przy zyskach około 
4 mld EUR (dane dla 2015 r .)10 . Pięć kluczowych sektorów gospodarki nowych plat-
form – zakwaterowanie, transport, usługi domowe, profesjonalne i współdzielone 
finanse – ma do 2025 r . generować przychód na poziomie blisko 350 mld USD, co 
stanowi 0,3 proc . światowego PKB11 .

Konieczne jest jednak spostrzeżenie w tym momencie, że obszar definicyjny, 
w którym się poruszamy, jest wysoce nieuporządkowany . Częściowa zbieżność 
pojęć takich jak access economy, sharing economy, on-demand economy, gig economy, 
collaborative consumption czy platform capitalism wynika w dużej mierze z różnych 
pozycji obserwatora, który opisuje ogólne zjawisko transformacji gospodarki pod 
wpływem technologii teleinformatycznych . Dla przykładu, termin gig economy 
(gospodarka zadaniowa) generalnie używany jest w kontekście rynku pracy i pre-
karnych warunków zatrudnienia, z jakimi borykają się osoby pracujące dorywczo 
lub w charakterze freelancera przy użyciu platform takich jak Uber czy TaskRab-
bit . Odpowiednio zatem collaborative consumption (wspólna konsumpcja) niesie 
ze sobą pewien istotny ładunek wartościujący, w myśl którego prowadzenie pry-
watnej firmy dla zysku jest przede wszystkim swego rodzaju wyborem etycznej 
konsumpcji . Co więcej, problemy definicyjne stają się bardziej skomplikowane 
w miarę ewolucji tych usług i platform . Ich rosnąca skala i wyłaniające się nowe 
problemy każą kwestionować wiele milczących założeń, jakie były przyjmowane 
kilka lat temu, w dobie pierwszych kroków branży . Zacieranie się granicy między 
„tradycyjnym” biznesem a platformami czy różnice między relacją B2B, B2C oraz 
C2C utrudniają stworzenie jednolitego aparatu pojęciowego .

Jedną z  szeroko rozpoznawalnych typologii proponuje Rachel Botsman, 
uznana badaczka współpracy opartej na nowych technologiach . Stworzony przez 
nią model analityczny dzieli platformy i firmy według systemu obiegu zasobów, 
do których można dodać naturalnie także komponent komercyjny . W ten sposób 

 9 N . Ahmad, P . Schreyer, Are GDP and Productivity Measures Up to the Challenges of the Digital 
Economy?, “International Productivity Monitor” 2016, No . 30 .

10 R . Vaughan, R . Daverio, Assesing the Size and Presence of the Collaborative Economy in Europe, 
PwC, 2016 .

11 J . W . Pietrewicz, R . Sobiecki, Przedsiębiorczość sharing economy, w: Sharing economy (gospodarka 
współdzielenia), red . M . Poniatowska-Jaksch, R . Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 .
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Botsman stara się odpowiedzieć na wiele pytań: o istnienie zdecentralizowanej 
sieci czy centralnego sterowania, wymianę dostępu czy własności, wykorzystanie 
nie w pełni utylizowanych zasobów, mechanizm finansowania stron biorących 
udział w transakcji i relacje między nimi12 . W ujęciu Botsman sharing economy jest 
wąskim wycinkiem rzeczywistości oferowanej przez platformy . Badaczka rezer-
wuje ten termin dla platform spełniających pięć warunków: uwalniających nie-
używaną wartość zasobów (w preferowanym modelu dostępu zamiast wymiany 
własności), kierujących się misją opartą na wartościach takich jak transparentność 
czy partycypacja, wspierających stabilność i godne warunki strony podażowej, ofe-
rujących stronie popytowej jakość większą niż tradycyjne rynki oraz tworzących 
zdecentralizowane sieci13 .

Należy zatem zauważyć, że bardzo wiele platform nie jest w stanie spełnić tych 
warunków z uwagi na scentralizowane, hierarchiczne zarządzanie, zaniedbywanie 
relacji sieciowych czy oferowanie usług wykorzystujących zupełnie nowe zasoby . 
Cenny zatem okazuje się podział proponowany przez Juliet Schor, profesor Boston 
College, w myśl którego gospodarka współdzielenia to szerokie pojęcie, wyróżnia-
jące cztery główne kategorie: recyrkulację dóbr, zwiększenie wykorzystania aktywów 
trwałych (w celu konsumpcyjnym), wymianę usług oraz udostępnienie aktywów 
wytwórczych (w celu produkcyjnym)14 . Zgodnie z tą typologią również platformy 
starszej generacji, takie jak cyfrowe rynki w postaci eBaya czy rodzimego Allegro, 
stanowią przykłady gospodarki współdzielenia .

W tej pracy kieruję się zatem typologią Schor oraz zaleceniami ekspertów pol-
skiego think tanku WeTheCrowd, którzy proponują stosowanie terminu sharing 
economy (gospodarka współdzielenia) w sensie largo, czyli także dla podmiotów 
typowo biznesowych, kojarzących klientów z produktami „na żądanie” na pod-
stawie platform wielostronnych15 . Jest to decyzja zdecydowanie pragmatyczna 
– pojęcie gospodarki współdzielenia jest powszechnie stosowane w relacjach medial-
nych i cechuje się stosunkowo dużą rozpoznawalnością . Należy jednak mieć stale 
na uwadze niezwykle trafne uwagi Botsman . Obserwowana rewolucja platform 

12 G . Sobiecki, Sharing economy – dylematy pojęciowe, w: Sharing economy…, op .cit .
13 R . Botsman, Defining The Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption – And What Isn’t?, 

„Fast Company”, https://www .fastcompany .com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-col-
laborative-consumption-and-what-isnt

14 J . Schor, Debating the Sharing Economy, Great Transition Initiative: Toward a Transformative 
Vision and Praxis, 2014 .

15 B . F . Malinowski, Czym naprawdę jest sharing economy, „WeTheCrowd”, https://wethecrowd .pl/
czym-jest-sharing-economy/
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wielostronnych niekoniecznie niesie ze sobą pozytywne wartości współdzielenia 
i maksymalizacji wykorzystania zasobów .

2. Zjawiska towarzyszące sharing economy

Fascynującym przypadkiem, obrazującym wiele problemów wyłaniających 
się w obszarze gospodarki współdzielenia, jest platforma Uber . Jako najwięk-
szy przedstawiciel gospodarki współdzielenia – najdroższa wycena spółki się-
gnęła 70 mld USD – Uber jest niezwykle charakterystyczny, jednak klarownie 
wskazuje pewne prawidłowości dla firm tego segmentu . W ciągu ostatnich kilku 
lat firma przeszła proces niespotykanej do tej pory ekspansji w sektorze stosun-
kowo tradycyjnym, jakim są przewozy osobowe, świadczone zwyczajowo przez 
firmy taksówkarskie . Zarazem Uber od samego początku deklaruje, że nie jest 
firmą oferującą przewozy osobowe, a  jedynie świadczącą usługi informatyczne 
– co zresztą było przedmiotem kilku postępowań sądowych . Status platformy 
technologicznej gwarantuje zwolnienie ze wszelkich regulacji dotyczących tak-
sówek – zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym, miejskim – a także 
dotyczących np . praw antydyskryminacyjnych16 .

Oznacza to, że platforma, mimo jawnego zarządzania ceną, trasą i płatno-
ścią przejazdów, jest w świetle prawa zwolniona z zasad chroniących rynek przed 
zepsuciem, ustalających np . ceny minimalne, maksymalną podaż kierowców, obo-
wiązkowe ubezpieczenie czy wymagania stawiane kierowcom . Z całą pewnością 
można krytykować słuszność wszystkich lub niektórych z  tych mechanizmów, 
jednak powinny być one kształtowane w procesie ustanawiania ogólnie obowiązu-
jących ram regulacyjnych . Niejednokrotnie bowiem deklarowane technologiczne 
zaburzenie (disruption) okazuje się sprytnym omijaniem zasad rynkowych, obo-
wiązujących wszystkich graczy .

Jako platforma nowej ekonomii Uber jest paradoksalnie daleki od reduko-
wania kosztów transakcyjnych do zera . Skala przychodów jest realizowana przez 
stosowanie bezwzględnych zasad wobec strony podażowej, w tym konkretnym 
wypadku kierowców . Marża Ubera obecnie wynosi aż 25 proc ., co należy zestawić 

16 E . Morozov, Where Uber and Amazon Rule: Welcome to the World of the Platform, “The Guardian: 
The Observer”, 7 .06 .2015, https://www .theguardian .com/technology/2015/jun/07/facebook-uber- 
amazon-platform-economy
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z niemal pomijalnymi kosztami operowania platformy cyfrowej17 . Kierowcy sami 
ponoszą wszystkie koszty prowadzenia działalności, nie mają również żadnej 
gwarancji stabilnego poziomu dochodów z uwagi na niejednokrotnie arbitralne 
decyzje cenowe platformy związane z zangażowaniem na wielu rynkach lokal-
nych w wojnę cenową z kunkurencją . Ryzyko i koszty realnego oferowania usług 
zostają ostatecznie przerzucone całkowicie na poddostawców, co zostało rzetelnie 
udokumentowane przez wielu autorów18 .

Należy zatem zauważyć, że chociaż Uber stał się niemal sztandarowym przy-
kładem platformy gospodarki współdzielenia, jego model biznesowy nie spełnia 
warunków stawianych przez Botsman . Oferowane przejazdy nie są również wyko-
rzystaniem nieużytkowanych zasobów – jak nieskonsumowany posiłek czy poszuki-
wane na rynku umiejętności – ale dostarczaniem zupełnie nowych . Stąd ponownie 
należy wyraźnie oddzielić powszechnie używany termin gospodarki współdzielenia 
(sharing economy) od niewątpliwie pożytecznych społecznie idei, które w przekazie 
medialnym niejednokrotnie stały za tym pojęciem .

Niebagatelny jest również wpływ platform na  rynek pracy i  sytuację pra-
cowników . Zjawisko przekształcania się rzekomo dorywczych, elastycznych prac 
w prekarną pogoń za zleceniami, w ramach której nierzadko pełne koszty pracy 
są trudne do oszacowania dla danej osoby i przez to zaniżane, jest dobrze znane 
wśród badaczy gospodarki współdzielenia19 . Szeroka analiza problemu gig economy, 
charakterystycznego dla firm takich jak TaskRabbit, Postmates czy Fiverr, stanowi 
przedmiot innego tekstu tej pracy zbiorowej20, stąd warto tutaj odnotować jedy-
nie wzmacnianie i instytucjonalizację tego trendu przez platformy, co przybiera 
ostatecznie ekstremalne formy skrajnie niestabilnego przymusu ekonomicznego .

Równie rozpoznawalnym już przykładem podmiotu gospodarki współdziele-
nia, który z czasem wytworzył wiele istotnych problemów, jest platforma zakwa-
terowania Airbnb . Liczne miasta europejskie i amerykańskie podjęły już kroki 

17 Należy tutaj nadmienić, że mowa o koniecznych kosztach operowania platformy, czyli przesyłu 
i przechowywania danych, nie zaś o kosztach ekspansji zagranicznej czy reklamy .

18 M . Hetmański, J . Zygmuntowski, Rynkowy imperializm, czyli monopole i globalny łańcuch war-
tości. Studium przypadku i propozycje obrony, „Nowy Obywatel” 2017, nr 75; zobacz też: E . Newcomer, 
O . Zaleski, When Their Shifts End, Uber Drivers Set Up Camp in Parking Lots Across the U. S., “Bloomberg 
Technology”, 23 .01 .2017, https://www .bloomberg .com/news/articles/2017–01–23/when-their-shifts-
end-uber-drivers-set-up-camp-in-parking-lots-across-the-u-s

19 V . De Stefano, The Rise of the "Just-in-time workforce": On Demand Work, Crowdwork and Labour 
Protection in the "Gig-economy", International Labour Office, Geneva 2016 .

20 Patrz w tej pracy: Z . Kowalik, Gig economy a prawa pracownicze i sposoby organizacji  pracowników .
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prawne – od grzywn i inspekcji, po całkowity zakaz krótkiego wynajmu – wobec 
firmy21 . Ogromne zyski, jakie właściciele mieszkań osiągają dzięki turystom, przy-
czyniły się do procesu gentryfikacji całych osiedli i bloków . Podnoszenie czynszów 
i rosnące nienaturalnie ceny mieszkań sprawiły, że w atrakcyjnych dla odwiedza-
jących miastach, takich jak Paryż, Barcelona czy Nowy Jork, doszło do zepsucia 
rynku nieruchomości i spadku oferowanej podaży domostw, co istotnie wpłynęło 
na poziom życia mieszkańców22 .

Wiele zastrzeżeń pozostawia także często niejawna polityka stosowana przez 
platformy . Z racji ich technologicznego zaawansowania dokładna architektura 
działania systemu czy sposób analizy danych i ich wpływ na dostęp do informacji 
i rynku oferowany stronom pozostają nieznane . Korzystając z tej prawidłowości, 
Uber był w stanie oszukiwać administrację amerykańską przy pomocy specjalnej 
wersji aplikacji znanej jako „Greyball”23 . Krytyczna jest także ocena praktyki surge 
pricing, czyli wielokrotnego podnoszenia cen podczas zwiększonego popytu, co 
rzekomo ma przekładać się na decyzje kierowców o dostarczeniu podaży – trudno 
jednak wskazać, na ile decyzja o oferowaniu kursów jest podejmowana ad hoc .

Analiza oparta na big data może także wzmacniać stereotypy i negatywne pro-
filowanie, utożsamiając korelację z kauzacją24 . Platformy są w stanie za pomocą 
swoich mechanizmów dyskretnie faworyzować pewne grupy lub zmieniać para-
metry rynku w celu maksymalizacji zysku . W innych wypadkach mogą ograniczać 
negatywne profilowanie, jednak nie robią tego, wspierając zatem dyskryminację, 
jak ma to miejsce w wypadku Airbnb i zaobserwowanej dyskryminacji osób czar-
noskórych25 . Jak wykazały modele tworzone dla portali randkowych, z punktu 
widzenia rentowności najlepsza jest sytuacja, w której na platformie dokładnie 
36,2 proc . użytkowników to kobiety, z racji na ich wyższe krzyżowe efekty sie-
ciowe i różną skłonność do płatności dla obu płci26 . Arbitralność i brak jawności 

21 E . Hunt, ‘Tourism Kills Neighbourhoods’: How do we Save Cities from the City Break?, “The Guard-
ian”, 4 .08 .2017, https://www .theguardian .com/cities/2017/aug/04/tourism-kills-neighbourhoods-save-
city-break

22 D . Lee, How Airbnb Short-Term Rentals Exacerbate Los Angeles’s Affordable Housing Crisis: Ana-
lysis and Policy Recommendations, “Harvard Law & Policy Review” 2016, Vol . 10 .

23 M . Hetmański, J . Zygmuntowski, op .cit .
24 K . Crawford, J . Schultz, Big Data and Due Process: Toward a Framework to Redress Predictive 

Privacy Harms, “Boston College Law Review” 2014, Vol . 93 .
25 B . Edelman, M . Luca, D . Svirsky, Racial Discrimination in the Sharing Economy: Evidence from 

a Field Experiment, “American Economic Journal: Applied Economics” 2017, Vol . 9, No . 2 .
26 S . Voigt, O . Hinz, Network Effects in Two-sided Markets: Why a 50/50 User split is not Necessarily 

Revenue Optimal, “Business Research” 2015, Vol . 8, No . 1 .
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zasad powodują, że prawdopodobnie użytkownicy akceptują mechanizmy mani-
pulujące łączeniem popytu i podaży, których mogliby nie akceptować w wypadku 
rynków i usług analogowych .

Zarazem podmioty gospodarki współdzielenia ulegają innemu procesowi . Cho-
ciaż początkowo wydawały się przynosić jakość peer-to-peer, w której dochodzi do 
spontanicznych spotkań „swobodnych elektronów” rozproszonego popytu i podaży, 
z biegiem czasu się profesjonalizują . W wypadku Ubera ok . połowa wszystkich 
kierowców oferuje przejazdy zawodowo27, zaś na Airbnb wystawiane są nie tylko 
nieużywane tymczasowo przestrzenie, ale całe kompleksy mieszkaniowe, które 
inwestor oddaje wyłącznie do użytku klientom platformy . W tym kontekście warto 
przytoczyć historię rywalizacji dwóch platform sprzedażowych – eBaya oraz Ama-
zona . Ostatecznie to model Amazona, oparty na podtrzymywaniu własnego łań-
cucha logistycznego, okazał się skuteczniejszy, gdy eBay borykał się z nierówną 
jakością produktów oraz usług różnych stron transakcji28 . Dopiero porozumienie 
z większymi sklepami w celu ujednolicenia standardów usługi pozwoliło eBayowi 
odzyskać trend wzrostu .

Badania gospodarki współdzielenia wykazują już, że okres mnogości platform 
mamy za sobą . Obecnie etap poszukiwania zastępuje łatwy i szybki dostęp do odpo-
wiedniej platformy29, co sugeruje rosnącą monopolizację odpowiadających rynków . 
Przykładowo, według danych Certify, Uber obsługuje już 55 proc . wszystkich fir-
mowych przejazdów naziemnych w Stanach Zjednoczonych, deklasując rywali, 
taksówki, a nawet wypożyczalnie aut30 . Analitycy szacują, że Uber to najpopu-
larniejsza aplikacja przewozowa w 108 krajach . Tak dynamiczny rozwój możliwy 
jest dzięki ogromnym środkom finansowym, zapewnianym głównie przez fundu-
sze venture capital i prywatnych inwestorów gotowych podejmować duże ryzyko . 
Spółka w 2015 r . zanotowała stratę na poziomie 2 mld USD, zaś w 2016 – 2,8 mld, 
głównie z uwagi na agresywną strategię ekspansji na całym świecie31 .

27 W . P . De Groen, I . Maselli, The Impact of the Collaborative Economy on the Labour Market, CEPS 
Special Report No . 138, 2016 .

28 B . Kwiatkowski, Gospodarka współdzielenia umarła. Niech żyją platformy!, 29 .10 .2016, https://
www .linkedin .com/pulse/gospodarka-współdzielenia-umarła-niech-żyją-platformy-kwiatkowski

29 A . Feelländer, C .  Ingram, R . Teigland, Sharing Economy – Embracing Change with Caution, 
Näringspolitiskt Forum Rapport 2015, No . 11 .

30 Certify SpendSmart Quarterly Report, Second Quarter 2017, Certify, 2017 .
31 E . Newcomer, Uber, Lifting Financial Veil, Says Sales Growth Outpaces Losses, “Bloomberg Tech-

nology”, 14 .04 .2017, https://www .bloomberg .com/news/articles/2017–04–14/embattled-uber-reports-
strong-sales-growth-as-losses-continue
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Należy zatem dostrzec, że platformy stanowią w dużej mierze wehikuł lokowa-
nia kapitału dla grup motywowanych jedynie możliwością wypracowania ogrom-
nych zysków . Wielu autorów wskazuje na nową kulturę biznesową, która wyrosła 
w Dolinie Krzemowej na bazie programów MBA i niezwykle cynicznego postrze-
gania firmy przez środowiska skupione wokół Miltona Friedmana32 . Dla fundu-
szy VC platforma jest najwyższą formą logiki, w myśl której biznes jest wyłącznie 
strumieniem generowanego dochodu . Im mniej aktywów i żmudnej działalności 
operacyjnej, tym pewniejszy i łatwiejszy w obsłudze jest strumień zysków . Środki 
włożone w „czarną skrzynkę” platformy muszą przecież wytworzyć oczekiwany 
zwrot przy pomocy aktywności wiernych jej grup . Nie powinno zatem dziwić, że 
w 2015 r . amerykańskie fundusze VC zainwestowały blisko 60 mld USD w nowe 
projekty, z czego przytłaczającą większość stanowią różnego rodzaju platformy 
gospodarki współdzielenia33 . Ostatni raz tak duża kwota była inwestowana w pro-
jekty typu software w USA w 1995 r ., tuż przed wybuchem tzw . bańki dot-comów, 
która wynikała z kompletnie nierealistycznej wyceny firm internetowych – w tym 
pierwszych platform .

3. Krytyka ekonomii platform wielostronnych

Głównym motorem dalszego rozwoju rynku platform jest przede wszystkim 
efekt sieciowy, odpowiadający za rosnącą wartość w sytuacji przyjęcia danego roz-
wiązania przez kolejnych użytkowników34 . Optymalnym stanem jest zatem nie-
mal pełna koncentracja danego rynku, co gwarantuje maksymalną podaż i popyt 
wszystkich stron, a zatem więcej możliwych transakcji, oraz więcej zagregowa-
nych danych, pozwalających na skuteczniejsze modelowanie mechanizmów i cią-
głe ulepszanie oferty samej platformy . W takiej sytuacji firma może świadomie 
internalizować negatywne efekty sieciowe, np . niekorzystną rywalizację wewnątrz 

32 D . McDonald, Harvard Business School and the Propagation of Immoral Profit Strategies, “News-
week”, 4 .06 .2017, http://www .newsweek .com/2017/04/14/harvard-business-school-financial-crisis-eco-
nomics-578378 .html

33 P . Langley, A . Leyshon, Platform Capitalism: The Intermediation and Capitalisation of Digital 
Economic Circulation, “Finance and Society” 2016, EarlyView: 1–21 .

34 M . L . Katz, C . Shapiro, Network Externalities, Competition and Compatibility, “American Eco-
nomic Review” 1985, No . 75 .
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strony podażowej, za pomocą odpowiedniej konstrukcji algorytmów35, co pozwala 
wyhamować spadek krańcowego przyrost efektu sieciowego .

Część badaczy jest zdania36, że negatywne konsekwencje silnej oligopolizacji 
rynku nie wystąpią, gdyż przy niskich kosztach zmiany presja konkurencyjna na ceny 
zostanie utrzymana . Jednak założenie, że w takiej sytuacji utrzyma się tzw . wie-
loadresowanie (multihoming), czyli proces korzystania i stałego porównywania róż-
nych rozwiązań, jest nieuzadnione . Jedną z bardziej wyjątkowych charakterystyk 
platform jest ich niemal zerowy koszt krańcowy na użytkownika w kombinacji 
z bardzo niskim kosztem wejścia na rynek . Prawa patentowe czy prawa własności 
intelektualnej rzadko dotyczą samych mechanizmów platformy, która w istocie 
stanowi relatywnie nieskomplikowane oprogramowanie .

W takiej sytuacji jedyna strategia wzrostu to udział w wyścigu o najlepsze roz-
wiązania techologiczne i najbardziej rozbudowaną sieć . Taki wyścig musi się skończyć 
monopolem lub co najmniej oligopolem, w którym rynek nie jest homogeniczny 
– stosowane technologie i wykreowane sieci tworzą osobne grupy – a zatem koszt 
zmiany jest istotny . Tego typu zjawisko możemy zaobserwować choćby w hetero-
geniczności technologicznej (w rezultacie również społecznej i kulturowej) oraz 
koszcie zmiany między produktami firmy Apple i Microsoft . Bardziej niż trafny 
jest zatem model konkurencji oligopolistycznej Reinharda Seltena37, w którym 
popyt jest zależny nie tylko od aktualnych cen, ale w dużej mierze od inercji popytu 
z poprzednich okresów . Efekty sieciowe cyfrowych platform są jednak zdecydo-
wanie silniejsze niż klasycznych, analogowych modeli biznesowych, przypominają 
raczej zjawisko znane z problemu monopoli naturalnych .

Należy zatem krytycznie spojrzeć na istotę platform wielostronnych . Szcze-
gólnie ceniony przez inwestorów jest ich model pozbawiony lub bardzo lekki 
w aktywa . Cyfrowy model biznesowy stanowi ostatecznie zwieńczenie procesu 
pełnej dekompozycji łańcucha wartości, do momentu, w którym platforma sta-
nowi niejako warstwę „meta” gospodarki, gdzie wszystkie inne strony – klienci, 
dostawcy, producenci – są w hierarchii decyzyjnej pod platformą, zarazem pono-
sząc większość odpowiedzialności biznesowej .

Warto pamiętać, że strony platformy, poza uiszczaniem płatności w formie 
waluty, wnoszą także inne wartości – swój czas oraz dane . Każda chwila spędzona 

35 S . Li, Y . Liu, S . Bandyopadhyay, Network Effects in Online Two-sided Market Platforms: A Research 
Note, “Decision Support Systema” 2010, No . 49 .

36 T . Doligalski, Platformy wielostronne: istota i rozwój relacji z klientami, „E-mentor” 2013, nr 48 .
37 R . Selten, An Oligopoly Model with Demand Inertia, University of California, 1968 .

099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   24 18/12/2017   12:26



Rozdział 1.  Rewolucja platform wielostronnych. Refleksja nad gospodarką współdzielenia... 25

na obserwacji reklam, współtworzeniu treści czy ocenianiu usług jest w  istocie 
kolejną opłatą na rzecz platformy . Prywatne dane naturalnie stanowią najwyższą 
formę wartości informacyjnej, prawdziwe złoto XXI wieku, które pozwala na dal-
sze doskonalenie technologii i kontrolę rynku platformy, a przez niego świata 
społeczno-gospodarczego38 .

W ten sposób platformy stają się „rentierami sieci”, jak określa zjawisko Rachel 
O’Dwyer39 . Problem rentierstwa, podejmowany już od czasu ekonomii klasycz-
nej Adama Smitha i analizowany dogłębnie przez ekonomistów marksistowskich, 
powraca w postaci infrastruktury platformy, która korzysta ze swojej monopoli-
stycznej pozycji, by pobierać opłatę . Ostatecznie zatem dochodzi do powtórnego 
zjawiska akumulacji pierwotnej przez grodzenie przestrzeni publicznej – w tym 
wypadku sztucznie wytworzonej w świecie cyfrowym – tak jak miało to miejsce 
podczas gwałtownego i niejednokrotnie brutalnego przejścia od systemu feudal-
nego do kapitalistycznego . David Harvey, światowej sławy badacz myśli Marksa, 
argumentuje ponadto, że proces akumulacji wciąż zachodzi wszędzie tam, gdzie 
dokonuje się wywłaszczenie z publicznych przestrzeni i ich prywatyzacja40 .

Uzasadnione wydaje się wobec tego nawet idące dalej spostrzeżenie, jakoby 
platformy stanowiły próby „wejścia” i monopolizacji obszarów tradycyjnie zago-
spodarowanych nie tylko przez rynek, ale uważanych za dobra publiczne i wspólne . 
Liczne zauważone efekty zewnętrzne platform, takie jak wypieranie transportu 
publicznego, transfer zysków, presja na standardy pracy czy przestrzeń publiczną, 
stawiają właściwie platformy w centrum zainteresowania globalnego kapitału, stale 
poszukującego nowych narzędzi drenażu ekonomicznego i wywierania wpływu na 
społeczeństwo .

Można argumentować, że cyfrowe rynki, platformy i przestrzenie publiczne 
stanowią własność wytworzoną prywatnie, jednak należy zauważyć, że platformy 
w rzeczywistości przenoszą niegdyś publiczną, analogową przestrzeń, do sterowa-
nej przez firmę swoistej wersji 2 .0, cyfrowego ulepszenia . Co więcej, niezależnie od 
przyjętego modelu pobierania renty stanowi ona, zgodnie z definicją, znaczny koszt, 
przekraczający „normalny poziom” kosztów na rynku konkurencyjnym, a większy 

38 A . Ezrachi, Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy, Har-
vard University Press, 2016 .

39 R . O’Dwyer, Money Talks: The Enclosure of Mobile Payments, w: G . Lovink et al ., MoneyLab 
Reader: An Intervention in Digital Economy, Institute of Network Cultures, Amsterdam 2015 .

40 D . Harvey, The New Imperialism, Oxford University Press, 2005 .
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o tyle, ile wynosi wynikające z umowy społecznej godziwe wynagrodzenie za pracę 
włożoną w wytworzenie i podtrzymanie danej infrastruktury .

Już John Stuart Mill, znany przecież powszechnie z adwokowania lesefery-
stycznej ekonomii politycznej, podnosił krytykę wobec takich praktyk i opto-
wał za regulacjami państwowymi w celu dystrybucji zysku monopolisty na rzecz 
całego społeczeństwa . Stoi to w zdecydowanym kontraście z modnym dziś gło-
sem środowisk liberalnych, jakoby ingerencja była zbędna, gdyż opacznie pojmo-
wana Schumpeterowska kreatywna destrukcja sama doprowadzi do korzystnego 
przełomu . Taki determinizm zdaje się pomijać fakt, że historia jest jednak efektem 
ludzkiego działania, w tym oczywiście interwencji publicznych w rynki .

Nie sposób wyobrazić sobie jednak eliminacji monopoli naturalnych, jakie 
powstają z uwagi na wymieniony wcześniej charakter informacyjnego środowiska 
sieci cyfrowej . W takich wypadkach jednak monopole naturalne muszą znajdować 
się pod ścisłą obserwacją społeczną w dwójnasób: w celu eliminowania renty mono-
polistycznej płynącej z dominującej pozycji i jej nadużywania względem słabszych 
uczestników rynków oraz z racji strategicznego charakteru platform jako niezbęd-
nej w erze cyfrowej infrastruktury życia społeczno-gospodarczego .

W innym razie bowiem moglibyśmy pokusić się o stwierdzenie, że w wypadku 
tak dalece posuniętej monopolizacji rynku oraz przekształcenia relacji, jakie na nim 
panują, możemy mówić już o czymś na kształt „wchłonięcia rynku”, uczynienia 
z całego rynku podmiotu wewnętrznych ustaleń, a zatem i zaburzeń procesów 
kreacji i łączenia popytu z podażą41 . Nie jest przecież w żadnej mierze sprawie-
dliwe, by wszystkie pozostałe podmioty i strony wymiany były stawiane wyłącznie 
w pozycji petentów wobec dominacji znacznie trudniejszej do dostrzeżenia gołym 
okiem . Czy można jednak zapobiec takiemu rozwojowi wypadków?

4.  Praktyczne wskazówki dla polityki gospodarczej 
i aktywności społecznej

Ta refleksja nie ma jednak na celu zanegowania zmiany jakościowej, którą przy-
nosi rozpowszechnie platform wielostronnych jako nowego modelu biznesowego 
w erze cyfrowej . Wprost przeciwnie – chodzi o takie rozpoznanie zjawisk i pro-
blemów wiążących się z rewolucją platform, żeby stanowiło ono punkt wyjścia dla 

41 M . Hetmański, J . Zygmuntowski, Rynkowy imperializm…, op .cit .
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aktywnej działalności polityków gospodarczych i przedsiębiorczości społecznej 
zarówno w ramach firm, jak i innego typu obywatelskich inicjatyw . Gospodarka 
współdzielenia stanowi narzędzie zarządzania, którego możliwości oraz ograni-
czenia powinny być szeroko rozpoznane dla dobra interesu publicznego . W innym 
wypadku realnym scenariuszem jest zdominowanie światowej gospodarki przez 
zespół monopolistycznych korporacji, co bywa określane jako kapitalizm platform42 .

Regulatorzy powinni zachować mimo wszystko najwyższą ostrożność przed 
wszczęciem śledztwa antymonopolistycznego lub wpływania na aktywność ekono-
miczną . Z uwagi na wielostronny charakter platform strategie przyjmowane przez 
przedsiębiorców mogą być różne dla różnych grup i rynków . Ikonicznym przy-
kładem może być tutaj sprawa wytoczona firmie Microsoft przez Departament 
Sprawiedliwości USA w związku z darmowym dołączaniem swojej przeglądarki 
internetowej przy sprzedaży systemu operacyjnego43 . Decyzja o  tym, czy udo-
stępnianie przeglądarki po zerowej cenie – co naśladowała również konkurencja, 
np . Netscape – było w istocie praktyką rażącego zaniżania ceny, czy tylko strategią 
wielostronnej platformy służącą do osiągania zysku z innych kanałów, w istocie 
wymaga trzeźwej oceny sytuacji każdej partykularnej strony z osobna oraz całości 
ekosystemu platformy .

Analiza oddziaływania podmiotów gospodarki współdzielenia na życie spo-
łeczno-gospodarcze musi odbywać się przede wszystkim na poziomie lokalnym 
– gmin i metropolii, w których występują specyficzne warunki na rynku pracy, 
istnieje pewien konkretny zasób miejsc noclegowych czy też znane są problemy 
komunikacyjne . Platformy, mimo cyfrowej specyfiki, dostosowują swoje mechani-
zmy do lokalnego popytu i podaży, stąd ocena tych modeli biznesowych powinna 
mieć punktowy charakter . Jeśli nie sposób poznać lub zrozumieć technicznych 
szczegółów platformy, należy prowadzić lokalną analizę wpływu .

Zarazem jest jasne, że regulatorzy muszą odpowiedzieć na problemy wyrasta-
jące z niekontrolowanego funkcjonowania platform wielostronnych . W miarę moż-
liwości ich modele biznesowe powinny być traktowane jednolicie z analogowymi 
– Uber nie powinien, w imię fałszywej logiki „platformy technologicznej”, fuk-
cjonować inaczej niż reszta rynku przewozów osobowych – zaś szczególną uwagę 
należy przyłożyć do zbierania danych personalnych oraz praktyk dyskryminacyjnych, 

42 N . Srnicek, Platform Capitalism, Polity, 2016 .
43 D . S . Evans, The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets, “Yale Journal on Regula-

tion” 2003, Vol . 20, No . 2 .
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w tym wynikających z niechęci do internalizowania dodatkowych udogodnień 
(np . w wypadku przewozu osób na wózku inwalidzkim) lub walki ze stereoty-
pami (np . podczas powierzania zleceń czy wynajmu krótkoterminowego) . Zale-
cane są  także nowe regulacje prawne, szczególnie dotyczące strony podażowej, 
np .  regulujące maksymalną liczbę mieszkań w budynku do udostępniania pod 
krótkoterminowy wynajem na Airbnb44 lub wspierające stronę podażową w uzy-
skiwaniu odpowiednich warunków pracy .

Raport przygotowany dla brytyjskiego rządu w 2014 r .45 wskazał z kolei wiele 
rozwiązań, które mogą wesprzeć gospodarkę współdzielenia i pomóc wykorzystać 
jej potencjał . Polityka gospodarcza powinna aktywnie wspierać rozwój sektora za 
pomocą powołanego inkubatora oraz funduszu, który zapewniałby kapitał zalążkowy, 
zarazem mając preferencje dla podmiotów stawiających sobie za cel usprawnienie 
usług publicznych, w tym na poziomie lokalnym . Niezbędne jest także wzmacnia-
nie usług weryfikacyjnych i identyfikacyjnych, gdyż brak zaufania stanowi jeden 
z głównych hamulców rozwoju gospodarki współdzielenia . W tym celu warto nie 
tylko usprawnić przepływ informacji między branżami i posiadanymi przez nie 
informacjami46, być może także na podstawie technologii blockchain, ale i dopro-
wadzić do sytuacji współpracy platform z sektorem ubezpieczeniowym lub ustalić 
innego rodzaju gwarancje internalizacji sytuacji losowych przez platformy . Pew-
nym krokiem na drodze upowszechniania dobrych rozwiązań prawnych, systemów 
reputacyjnych i ochrony praw pracowniczych byłoby utworzenie związku branżo-
wego, który naturalnie powinien, na wzór rad dialogu społecznego, reprezentować 
firmy platformowe, związki pracownicze oraz przedstawicieli rządu .

Co więcej, Karolina Mikołajewska-Zając i Olga Rodak wskazują, że naturalną 
odpowiedzią na korporacyjny model gospodarki współdzielenia są platformy spół-
dzielcze47 . Gwarantują one bardziej demokratyczne i sieciowe modele zarządzania 
oraz dystrybucji zysków . Platformy spółdzielcze również oferują kilka odrębnych 
modeli biznesowych: mogą stanowić własność swoich pracowników (np . Loconomics), 

44 B . G . Edelman, D . Geradin, Efficiencies and Regulatory Shortcuts: How Should We Regulate Com-
panies Like Airbnb and Uber?, “Harvard Business School NOM Unit Working Paper” 2015, No . 16–26 .

45 D . Wosskow, Unlocking the Sharing Economy: An Independent Review, UK Gov . Department for 
Business, Innovation & Skills, 2014 .

46 Pewnym przykładem mogą być działania rządu Wielkiej Brytanii funkcjonujące pod nazwą 
Gov . UK Verify, ale też polskie rozwiązanie, jakim jest możliwość składania wniosku w programie 
Rodzina 500+ za pomocą tożsamości bankowej .

47 K . Mikołajewska-Zając, O . Rodak, Platformy spółdzielcze jako próba rewizji korporacyjnego modelu 
gospodarki współdzielonej, „E-mentor” 2016, nr 66 .
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produserów, czyli producentów i użytkowników zarazem (Stocksy, Resonate), czy 
związków zawodowych . Nic nie stoi też na przeszkodzie, by platformy stały się 
modelami stosowanymi przez spółdzielnie mieszkaniowe, rady miejskie i samo-
rządy . Potencjał gospodarki współdzielenia w administracji publicznej wykorzystują 
już miasta takie jak Mediolan czy Seul48 . Ich modele są różne – czsem bardziej 
odgórne, czasem polegające na tworzeniu atmosfery dla wyłaniania się nowych 
rozwiązań –  jednak ich intencją jest stworzenie inteligentnych miast poprzez 
nową jakość zrządzania publicznego . Polityka gospodarcza zdecydowanie powinna 
wspierać, jeśli nie aktywnie preferować, rozwiązania spółdzielcze i publiczne, które 
rzeczywiście będą dążyły do minimalizowania wszystkich kosztów transakcyjnych 
– w tym własnego pośrednictwa i renty z niego płynącej .

Wśród rekomendacji dla polityki publicznej najbardziej generalną jest natomiast 
aktywna preferencja dla wykorzystywania i promowania rozwiązań freeware’owych 
i opensource’owych, które umożliwiają tanią replikację w różnych lokalizacjach, 
a także pozwalają zmniejszać dystans w skali globalnych podziałów w akumula-
cji kapitału intelektualnego i  technologicznego . Dla sfery polityki zagranicznej 
i dyplomacji oznacza to także nowe narzędzia konfrontowania hegemonii najbar-
dziej rozwiniętych państw i wsparcie udzielane peryferiom i półperyferiom . W tym 
samym duchu dobrą praktyką jest wymóg otwartych API (Application Program-
ming Interface), które stwarzają pole do innowacyjnych interakcji nowego opro-
gramowania (np . aplikacji) z oryginalnym .

Podsumowanie

Spoglądając na zjawisko czwartej rewolucji przemysłowej, wyłaniania się 
internetu rzeczy, platform cyfrowych i ich pośrednictwa w procesach zarządzania 
dobrami, musimy zauważyć, że wytwarza się nowa megastruktura rzeczywisto-
ści, przenikająca materialny świat, zarazem w swojej informacyjnej jakości mająca 
poziom meta . Benjamin Bratton nazywa tę  infrastrukturę stosem (the Stack)49, 
odnosząc się do jej kolejnych warstw . Platformy wielostronne są dla nas, użyt-
kowników świata, warstwą „pierwszego kontaktu”, a zatem to one najsilniej będą 

48 M . Bernardi, D . Diamantini, Governance Models for Sharing Cities: Seoul and Milan, Laboratory 
for the Governance of The Commons, 2016 .

49 B . H . Bratton, The Stack: On Software and Sovereignty, The MIT Press, 2016 .
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kształtowały życie i porządek społeczno-gospodarczy . Optymizm wobec wzrostu 
efektywności, wyzwalanych wartości dóbr i cyrkulacji zmniejszającej drastyczne 
wyniszczanie przez nas ekosystemu naturalnego musi być powiązany z krytycz-
nym spojrzeniem przez pryzmat powszechnego dobrobytu społecznego, który jest 
przecież celem odpowiedzialnego działania człowieka .

Konsekwencje dzisiejszych wyborów spadną na następne pokolenia, które 
będą zależne od obranej przez nas ścieżki . Zarysowane przez Petera Frase’a wizje 
potencjalnych społeczeństw przyszłości50 stanowią raczej ostrzeżenie, w szcze-
gólności przed scenariuszem technicznych możliwości tworzenia dobrobytu, ale 
braku demokratycznych i solidarnościowych warunków dla jego rozpowszechnie-
nia . Pokonanie rentyzmu opartego na platformach wielostronnych i niekorzystnie 
skonstruowanych modelach gospodarki współdzielenia będzie kluczowym wyzwa-
niem dla zabezpieczenia bardziej egalitarnego rozwoju .
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Rozdział 2

Gig economy a prawa pracownicze 
i sposoby organizacji pracowników

Zuzanna Kowalik1

Wprowadzenie

Ostatnie dekady przyniosły ze sobą istotne zmiany na  rynku pracy, skon-
centrowane głównie na zwiększeniu swobody zawierania i rozwiązywania umów 
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą2 . Spowodowało to wzrost znaczenia nie-
standardowych form zatrudnienia, które w dużym stopniu zmieniły tradycyjne 
stosunki pracy . Jedną z  takich form, której powstanie umożliwił szybki rozwój 
internetu i technologii cyfrowych, jest tzw . gig economy. Narzędzia umożliwiające 
pracę w ten sposób otacza aura innowacyjności i postępu technologicznego . Nie-
mniej jednak, rozwój gig economy prawdopodobnie niesie ze sobą również stopniową 
likwidację dotychczasowych praw pracowniczych, wynikających z pozostawania 
w relacji pracownik–pracodawca .

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy gig economy pod kątem zagroże-
nia praw pracowniczych . To duże wyzwanie dla związków zawodowych i ruchów 
pracowniczych, które powinny dostosować swoje strategie tak, by włączyć w swoje 
struktury również pracowników sektora ekonomii na żądanie . W artykule opisano 

1 Zuzanna Kowalik – studentka ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i socjologii na Uniwer-
sytecie Warszawskim .

2 Eurofound, New Forms of Employment, Publications Office of the European Union, Luxem-
bourg 2015, https://www .eurofound .europa .eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef1461en .pdf
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również niektóre sposoby organizacji pracowników, które mogą stanowić punkt 
wyjścia dla starań o gwarancję godnych stosunków pracy w gig economy.

1. Czym jest gig economy? Próba definiowania

Chociaż termin gig economy (z ang . gig – występ, również: on-demand economy)3 
zdobywa coraz większą popularność w krajach anglojęzycznych, w Polsce nie jest 
on jeszcze szeroko rozpoznawalny . Nie doczekał się również jednego tłumacze-
nia, choć pojawiają się propozycje takie jak „ekonomia na żądanie”4 lub po prostu 
„gig ekonomia”5 .

Z pewnością należy wyjaśnić, co dokładnie oznacza ten termin i jakie zjawiska 
obejmuje . Nie istnieje w zasadzie jedna definicja tego zjawiska, dlatego badacze 
często dopasowują ją do potrzeb swojej analizy . W najszerszym ujęciu można przy-
jąć, że to zjawisko obejmuje osoby, których życie zawodowe oparte jest na wykony-
waniu zadań dla różnych osób lub organizacji . Może to być zaprojektowanie logo 
firmy, napisanie tekstu, lecz również przewóz osób lub sprzątanie6 .

Niektórzy specjaliści7 próbują używać terminu gig economy w bardzo szerokim 
znaczeniu, obejmując tym pojęciem wszystkich wolnych strzelców: dziennikarzy, 
artystów, pisarzy, menedżerów pracujących „od projektu do projektu” . Jednak tak 
pojęte wolne zawody to zjawisko dobrze znane oraz zakorzenione w gospodarce 
i życiu społecznym . Objęcie pracy takich osób terminem gig economy w żadnym 
stopniu nie przyczynia się do zrozumienia zjawiska, a wręcz zaciemnia obraz . Aby 
dobrze opisać narastającą niepewność zatrudnienia coraz szerszej grupy ludzi, 
powinniśmy powiązać ją ściśle z rewolucją technologiczną i ułatwieniem ofero-
wania „pracy na żądanie” . Chociaż większość z wyżej wymienionych profesjona-
listów i niezależnych wolnych strzelców może mieć podobne problemy związane 
z niepewnością zatrudnienia, to ta świadomość nie pomoże nam zrozumieć, jakie 

3 Internetowy słownik angielsko-polski PWN, hasło „gig”, https://translatica .pl/translatica/
po-polsku/gig;387001 .html

4 M . Kowalówka, Ekonomia na żądanie nadaje rynkowi pracy nowy kształt, 2015, https://www .
kadry .abc .com .pl/artykuly/ekonomia-na-zadanie-nadaje-rynkowi-pracy-nowy-ksztalt,71328 .html

5 Money .pl, Gig ekonomia, czyli praca na żądanie, od projektu do projektu, 2016, https://msp .money .
pl/intel/inne/gig-ekonomia-czyli-praca-na-zadanie-od,254,0,2268414 .html

6 M . Rouse, Definition – Gig Economy, 2016, http://whatis .techtarget .com/definition/gig- economy
7 T . Spiggle, The Rights of Workers in the “Gig Economy", 2017, https://www .spigglelaw .com/employ-

ment-blog/the-rights-of-workers-in-the-gig-economy-part-1
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wyzwania i zagrożenia może nieść ze sobą gig economy. Kluczową różnicą może 
być fakt, że większość osób aktywnych w tym sektorze gospodarki jest niezależna 
tylko pozornie, co będzie dokładniej opisane w dalszej części artykułu .

W ślad za Valerio De Stefano8 można zatem uznać gig economy za zjawisko, 
które łączy zarówno crowdwork – pracę tłumną (inna nazwa to crowdsourcing), jak 
i „pracę na żądanie” wykonywaną za pomocą aplikacji . Taka definicja nie obejmuje 
wspomnianych wyżej wszystkich freelancerów i przedstawicieli wolnych zawo-
dów, co znacznie pomaga w analizie zjawiska . Jednocześnie zjawiska te są na tyle 
podobne, by w pełni usprawiedliwione było analizowanie ich razem .

Crowdwork (z ang . crowd – tłum, stąd polski odpowiednik – praca tłumna) 
to forma zatrudnienia, która za pomocą platform online umożliwia zleceniodaw-
com dostęp do grupy osób gotowych rozwiązać określony problem lub wykonać 
określone zadanie w zamian za zapłatę . Praca tłumna pozwala organizacji na łatwe 
oddelegowanie pojedynczych zadań do znacznej puli „wirtualnych pracowników”9 . 
Takie zadania mogą obejmować m .in . projektowanie logotypu, aplikacji, tworze-
nie krótkich tekstów, lecz także tak zwane mikrozadania (microtasks) – wypełnianie 
ankiet, zbieranie danych lub oznaczanie obrazów10 . Typową platformą online ofe-
rującą pracę tego typu jest Amazon Mechanical Turk, uruchomiony przez medial-
nego giganta – Amazona .

Praca na żądanie za pomocą aplikacji odnosi się zazwyczaj do zajęć związa-
nych z transportem, sprzątaniem lub branżą kurierską . Typowe aplikacje funkcjo-
nujące w ten sposób to m .in . Uber, Lyft, Handy, Postmates lub Dailivery . Niekiedy 
niesłusznie włączane są one do analiz sektora sharing economy – ekonomii współ-
dzielenia . W tym sektorze kluczowe znaczenie ma wykorzystanie „wolnych zaso-
bów” – posiadanych, lecz nieużywanych w danej chwili przez właściciela aktywów . 
Nieporozumienie związane z włączaniem do sektora ekonomii współdzielenia 
np . Ubera pochodzi z przekonania, że w podobny sposób można dzielić zasoby 
ludzkie . Gdy pracownik akurat jest „nieużywany”, może przecież na przykład 
rozwozić paczki, dzieląc się swoim czasem . To wyraźny przykład utowarowienia 

8 V . De Stefano, The Rise of the "Just-in-time Workforce": On Demand Work, Crowdwork and Labour 
Protection in the “gig-economy”, International Labour Office, Geneva 2016, s . 1 .

9 A . Green, S . A . Barnes, CrowdEmploy Part I: Crowdsourcing for Paid Work. An Empirical Investi-
gation into the Impact of Crowdsourcing for Paid Work on Employability, Warwick Institute for Employ-
ment Research/Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Warwick/Seville, 2013, a także: 
G . D . Saxton, O . Oh, R . Kishore, Rules of Crowdsourcing: Models, Issues and Systems ofControl, “Infor-
mation Systems Management” 2013, Vol . 30, No . 1, s . 2–20 .

10 A . Kittur et al ., The Future of Crowd Work, Stanford University, Stanford 2013 .
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pracy ludzkiej i zakwestionowanie potrzeby czasu wolnego11 . De Stefano nazywa 
to (w ślad za CEO Amazona) Humans-as-a-Service12 . Ta nazwa bardzo dobrze 
oddaje ekstremalną ideę utowarowienia pracowników, która jest bardzo silnie zwią-
zana z gig economy13 .

Warto również nadmienić, że wzrost popularności gig economy umożliwił nie 
tylko rozwój nowych technologii . Szlaki dla „pracowników na żądanie za pomocą 
aplikacji” przetarł wzrost znaczenia niestandardowych form zatrudnienia, obejmu-
jących m .in . tak zwane umowy zero godzin (zero-hour contracts) czy też wymu-
szone samozatrudnienie .

Ostatnie dekady przyniosły bowiem wyraźny wzrost nowych i nietypowych 
form zatrudnienia14 . Było to spowodowane zarówno zmianami społeczno-eko-
nomicznymi, jak i szybkim rozwojem technologii komunikacyjnych . Te procesy 
znacznie przyśpieszył kryzys z 2008 roku . Pojawił się wówczas – zarówno ze strony 
pracodawców, lecz także części pracowników – nacisk na zwiększenie możliwości 
niestandardowego zatrudnienia15 . Nowe formy zatrudnienia miały być lekarstwem 
na bezrobocie i ułatwieniem choćby częściowego uczestnictwa w rynku pracy .

Formą zatrudnienia, którą można uznać za protoplastę gig economy, jest zjawi-
sko opisane przez Eurofound jako „praca na żądanie”, czyli on-call work16. Obej-
muje ona ciągły stosunek pracy między danym pracownikiem a pracodawcą, lecz 
nie zapewnia ciągłości zadań dla pracownika . Niektóre kontrakty definiują mini-
malną lub maksymalną liczbę godzin, które pracownik musi przepracować, lecz 
istnieją również tak zwane „umowy zero godzin” (zero-hours contracts), które nie 
gwarantują pracownikowi żadnego zlecenia – i żadnej wypłaty – w ciągu miesiąca .

Wzrost popularności niestandardowych form zatrudnienia i umów w wymiarze 
zero godzin bezspornie utorował drogę platformom takim jak Uber, jednak poja-
wienie się gig economy (w takim rozumieniu jak zaprezentowane powyżej) byłoby 
niemożliwe bez rozpowszechnienia się technologii komunikacyjnych i  inter-
netu . Parafrazując Davida Harvey’a, internet sprawił, że zdezaktualizowało się 

11 V . De Stefano, op .cit, s . 2 .
12 Ibidem, s . 4 . Ta nazwa oczywiście nawiązuje do konwencji nazywania nowoczesnych modeli 

biznesowych, jak na przykład software-as-a-service albo infrastructure-as-a-service .
13 B . Bergvall‐Kåreborn, D . Howcroft, Amazon Mechanical Turk and the Commodification of Labour, 

“New Technology, Work and Employment” 2014, Vol . 29, No . 3, s . 213–223 .
14 Eurofound, op .cit ., s . 25 .
15 Ibidem, s . 4 .
16 Ibidem, s . 46 .
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przekonanie, iż „praca musi codziennie iść do domu”17 . To właśnie internet pozwala 
na szybkie dopasowywanie popytu na pracę do jej podaży w wysoce elastycznym 
stopniu, który jeszcze dwie dekady temu był nie do pomyślenia . Podkreśla to CEO 
CrowdFlower, mówiąc: „Przed pojawieniem się internetu byłoby naprawdę ciężko 
znaleźć kogoś, kazać mu usiąść na 10 minut, by wykonał swoje zadanie, a potem go 
zwolnić – a właśnie to robisz dziś dzięki technologii . Znajdujesz ich, dajesz jakieś 
małe zadanie, a potem, gdy ich już nie potrzebujesz, po prostu się ich pozbywasz”18 .

Gig economy jest zatem ściśle powiązana z rewolucją technologiczną i rozwo-
jem technologii komunikacyjnych . Takie formy pracy mogą z  łatwością łączyć 
popyt na pracę z jej podażą oraz ułatwić elastyczne tworzenie własnego grafiku 
pracy . Niestety, sprawiają one także liczne problemy – zarówno pracownikom, jak 
i całemu rynkowi pracy . Celem niniejszego artykułu jest analiza zagrożeń związa-
nych z tak zdefiniowaną gig economy z perspektywy ochrony praw pracowniczych .

2. Problemy gig economy. „Every Uber has an Unter”19

Dużym wyzwaniem stojącym przed osobą zajmującą się prawami pracowniczymi 
pracowników w gig economy jest fakt, że te zajęcia nie są często nawet rozpozna-
wane jako praca20 . Opisuje się je często, używając takich terminów jak „przy-
sługi”, „zadania”, „usługi”, a także „elastyczność” i „niezależność”. Starannie omija 
się takie pojęcia jak „praca” lub „pracownik”, za czym idzie założenie, że w takim 
razie do tego zjawiska nie mogą odnosić się prawa pracownicze21. Nie pomaga 
w tym również narosła wokół gig economy otoczka innowacyjności i nowatorstwa, 

17 D . Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, John 
Wiley and Sons Ltd, London 1989 . Oryg .: “Unlike other commodities, labour has to go home every 
night” . Miał to być dowód na to, że praca nigdy nie będzie tak mobilna jak kapitał, nawet za sprawą 
zaawansowanej globalizacji .

18 M . Z . Marvit, How Crowdworkers Became the Ghosts in the Digital Machine, 2014, https://www .
thenation .com/article/how-crowdworkers-became-ghosts-digital-machine/ . Tłumaczenie własne, 
oryg .: “Before the Internet, it would be really difficult to find someone, sit them down for ten minutes 
and get them to work for you, and then fire them after those ten minutes . But with technology, you 
can actually find them, pay them the tiny amount of money, and then get rid of them when you don’t 
need them anymore” .

19 Gra słów zapożyczona od Trebora Scholza . Über to po niemiecku m .in . „ponad”, „powyżej” . 
Unter to antonim tego słowa, oznaczający „pod” – tutaj występuje również w znaczeniu „wada”, której 
angielska nazwa również kojarzy się z dołem (downside) . 

20 V . De Stefano, op .cit ., s . 5 .
21 Ibidem, s . 6 .
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które miałyby usprawiedliwiać brak pewnych „przywilejów”22 (które, dla kontrastu, 
opisywane są jako coś nieprzystającego do współczesnych warunków i niemogą-
cego konkurować z innowacyjnością) . Często podkreśla się aspekt niezależności, 
a o użytkownikach platform takich jak Uber mówi się jak o mikroprzedsiębior-
cach, którzy wreszcie „mogą być swoim własnym szefem” . Podkreślają to również 
klauzule zawarte w regulaminach tego typu platform23 .

Nietrudno się jednak przekonać, że takie stwierdzenie to czysta retoryka . Obok 
wielu zapewnień o samodzielności użytkownika platformy można znaleźć takie, 
które w znacznym stopniu dyktują warunki transakcji zawartej między stronami 
i określają stosunki między nimi . W niektórych platformach istnieją zapisy pozwa-
lające odbiorcom zleceń odmówić zapłaty za zlecenie bez podawania przyczyny24 . 
Regulaminy większości platform są zatem wysoce niespójne i niekonsekwentne, 
co potwierdzają badacze25, jak również wyroki sądów26 .

Wyroki sądów dotyczące sektora gig economy często reklasyfikują stosunki 
pomiędzy użytkownikiem platformy a platformą . Odwołując się do zasady „prymatu 
faktów” (primacy of facts), sądy stwierdzają, że rzeczywiste relacje między stronami 
różnią się od klasyfikacji przyjętej przez strony . Określa to również 9 pkt Zalece-
nia nr 198 dotyczącego stosunku pracy z 2006 r ., wydanego przez Międzynaro-
dową Organizację Pracy27 . Wyroki oparte na takiej reklasyfikacji zostały wydane 
np . w sprawach Ubera28 i Lyfta29 przez Sąd Dystryktowy dla Północnego Dystryktu 
Kalifornii . W obu wypadkach sąd stwierdził, że platformy nie są jedynie pośred-
nikiem pomiędzy kierowcą a osobą szukającą przewozu, lecz firmą transportową, 
choć nieco bardziej zaawansowaną technologicznie .

22 Chodzi np . o płatny urlop zdrowotny, rodzicielski lub też 40-godzinny tydzień pracy, których 
gwarancja wynika z prawa pracy .

23 Przykładowe klauzule można znaleźć m .in . https://www .mturk .com/mturk/conditionsofuse, 
https://sweeps .jobs/terms

24 A . Felstiner, Working the Crowd: Employment and Labor Law in the Crowdsourcing Industry, “Ber-
keley Journal of Employment and Labor Law” 2011, Vol . 32, No . 1, s . 143–204 .

25 V . De Stefano, op .cit ., s . 14 .
26 Przykładowe wyroki wydano w Stanach Zjednoczonych w sprawach: Cotter et al. v. Lyft Inc. 

oraz O’Connor et al. v. Uber Technologies, Inc., et al., oba wydane przez Sąd Dystryktowy USA dla Pół-
nocnego Dystryktu Kalifornii .

27 http://www .dialog .gov .pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/6890/1/1/zalecenie_198_pl_
weryf .pdf

28 Streszczenie wyroku w sprawie O’Connor et al. v. Uber Technologies, Inc., et al., http://digitalcom-
mons .law .scu .edu/cgi/viewcontent .cgi?article=1935&context=historical

29 Streszczenie wyroku w sprawie Cotter et al. v. Lyft Inc., http://adapt .it/adapt-indice-a-z/wp-con-
tent/uploads/2015/06/Cotter_Lyft .pdf
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Innym argumentem, którym posługują się sądy, by wykazać, że w gig economy 
zachodzą faktycznie stosunki pracy, jest kontrola, którą platformy mają nad wyko-
nawcami zadań . Przywołuje się zazwyczaj w tym wypadku wiele zaleceń i regulacji, 
których muszą przestrzegać np . kierowcy Lyfta, Ubera30 oraz serwisu Handy, który 
oferuje swoim zleceniobiorcom dokładne zalecenia, jak się zachowywać – jak słu-
chać muzyki (w słuchawkach) lub używać łazienki w domu klienta (dyskretnie)31 .

Do obrazu kontroli platformy nad wykonawcami zadań należy również dodać 
system oceny tych drugich . Służy on nie tylko do informowania potencjalnych klien-
tów o jakości oferowanych przez daną osobę usług, lecz również do kontrolowania 
przez platformę jakości pracy użytkowników . Platformy regularnie uprzedzają użyt-
kowników, że mogą oni być zdezaktywowani w wyniku niewystarczająco wysokiej 
oceny32 . Platformy z sektora gig economy zachowują się zatem w dużej mierze jak 
technologiczni feudałowie – wprawdzie umożliwiają podjęcie pracy, ale jednocze-
śnie dyktują wszystkie jej warunki i nie biorą na siebie żadnej odpowiedzialności33 .

Oczywiście, kwestia tego, czy w gig economy zachodzą stosunki pracownicze 
czy nie, nie jest wyjaśniona raz na zawsze . Sądy nie zawsze są co do tego zgodne . 
Istnieją również wyroki stwierdzające, że osoby pracujące dla platform w gig eco-
nomy są de facto samozatrudnione i nie występują tam stosunki pracy34 .

Niemniej jednak, pozwów dotyczących tego rodzaju platform przybywa w szyb-
kim tempie . Ich użytkownicy wychodzą również na ulice35 oraz piszą listy otwarte 
do szefów przypominające, że są ludźmi, nie algorytmami36 . Niższe koszty pracy 
to dla tych platform duża przewaga konkurencyjna, która może pozwolić osiągnąć 

30 Cotter et al. v. Lyft Inc ., op .cit ., s . 7 .
31 C . Said, 2014, Handy.com Housecleaners’ Lawsuit Could Rock On-demand Companies, http://www .

sfgate .com/business/article/Handy-com-housecleaners-lawsuit-could-rock-5891672 .php
32 O’Connor et al. v. Uber Technologies, Inc., et al ., op .cit ., s . 12, gdzie nadmienia się również, że 

menedżerowie Ubera instruują, by usuwać z aplikacji kierowców, którzy mają niższą ocenę niż 4,5/5 .
33 O feudalizmie technologicznym mówi się obecnie głównie w kontekście prywatyzacji danych 

osobowych przez firmy takie jak Google, Facebook czy Microsoft . Traktuje o tym rozdział tej pracy 
autorstwa Konrada Grabowicza . Zobacz też: E . Morozov, Tech Titans are Busy Privatising Our Data, 
2016, https://www .theguardian .com/commentisfree/2016/apr/24/the-new-feudalism-silicon-valley-
-overlords-advertising-necessary-evil

34 J . Weinberg, Gig News: Uber Successfully Pursuing State Legislation on Independent Contractor Sta-
tus, 2015, https://onlabor .org/gig-news-uber-successfully-pursuing-state-legislation-on-independen-
t-contractor-status/

35 P . Kulp, Uber Drivers Protest Outside Company Headquarters in San Francisco, 2014, http://mash-
able .com/2014/10/23/uber-san-francisco-protest/#GVOjOafCf8qg

36 Chodzi o list pracowników Mechanical Turka do szefa Amazona Jeffa Bezosa, poprzedzony 
akcją pracowniczą na portalu Dynamo, https://www .theguardian .com/technology/2014/dec/03/ama-
zon-mechanical-turk-workers-protest-jeff-bezos
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im pozycję monopolisty . Wycena Ubera sięga prawie 70 mld USD37, może się jed-
nak okazać, że to kolos na glinianych nogach . Kolejne pozwy, protesty i akcje pra-
cownicze, a także interwencje organów regulacyjnych mogą w niedługim czasie 
doprowadzić do upadku gig economy . Platformy mogą tego uniknąć tylko wtedy, gdy 
otworzą się na dialog i pozwolą na redefinicję pracownika tak, by z jednej strony 
zapewniała ona bezpieczeństwo socjalne, a z drugiej pozwalała na wysoki stopień 
elastyczności w wyborze czasu i miejsca pracy38 .

Warto zwrócić również uwagę na jeszcze jeden ważny element tego zjawiska . 
Powstanie takich platform nie należy wyłącznie do historii transformacji techno-
logicznej czy postępu . Cyfrowa fragmentacja i kontrola pracy są możliwe w dużej 
mierze dzięki spadkowi uzwiązkowienia i negocjacji zbiorowych w ciągu ostatnich 
30 lat, które naznaczył neoliberalny zwrot w polityce gospodarczej . Zwrot ten przy-
niósł ze sobą m .in . powrót zjawiska „pracujących biednych” . Termin ten oznacza 
osoby, których główne źródło utrzymania przynosi niewystarczający dochód, by 
zapewnić im godziwe życie39 . Pracujący biedni są więc zmuszeni do poszukiwania 
dodatkowego źródła dochodów, co skutkuje zwiększonym zainte resowaniem nie-
standardowymi formami pracy, w tym gig economy. Można wskazać zatem na fakt, 
że platformy polepszają sytuację pracujących biednych . Wydaje się jednak, że jako 
społeczeństwo zbyt łatwo po prostu zaakceptowaliśmy sytuację, w której pracow-
nik nie otrzymuje za swoją pracę godziwej płacy i musi poszukiwać dodatkowych 
źródeł dochodu, by godnie żyć .

Elastyczność, którą tak lubią podkreślać platformy gig economy, jest częścią 
współczesnych stosunków pracy także w tradycyjnej gospodarce . Przez pracowni-
ków postrzegana jest często jako dodatkowe narzędzie w rękach menedżerów usta-
lających grafiki zadań, ale także jako przeszkoda na drodze do osiągnięcia balansu 
między życiem prywatnym a zawodowym40 . Pozorna innowacyjność takich plat-
form nie może zatem przesłonić ich częściowo niekorzystnego wpływu na jakość 
rynku pracy i jakość życia pracowników .

37 L .  Abboud, Uber's $ 69 Billion Dilemma, 2017, https://www .bloomberg .com/gadfly/arti-
cles/2017–03–16/uber-needs-to-get-real-about-that-69-billion-price-tag

38 S . Kessler, The Gig Economy Won’t Last Because It’s Being Sued to Death, 2015, https://www .fast-
company .com/3042248/the-gig-economy-wont-last-because-its-being-sued-to-death

39 Eurofound, Working Poor in Europe, 2010, https://www .eurofound .europa .eu/sites/default/files/
ef_files/docs/ewco/tn0910026 s/tn0910026 s .pdf

40 A . J . Wood, Flexible Scheduling, Degradation of Job Quality and Barriers to Collective Voice, “Human 
Relations” 2016, Vol . 69, No . 10, s . 1989–2010 .
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3. Organizacja niezorganizowanych

Można sądzić, że firmy z czasem zrozumieją niebezpieczeństwo związane 
z niekorzystną sytuacją swoich zleceniobiorców . Historia uczy jednak, że jeśli 
chodzi o prawo pracy, postęp osiągnięty wyłącznie dzięki woli pracodawców był 
nieznaczny – tylko zorganizowani pracownicy wywierający presję na pracodawcę 
są w stanie faktycznie zmienić warunki swojego zatrudnienia41 . Niektórzy ekono-
miści, jak np . Robert Reich, wprost porównują sytuację ludzi pracujących na takich 
platformach do sytuacji pracowników w XIX w ., zanim powstały pierwsze związki 
zawodowe . Reich podkreśla brak bezpieczeństwa, brak przewidywalności oraz 
wyraźny brak balansu sił między platformami a zleceniobiorcami42 . Organizacja 
pracowników gig economy powinna być zatem jednym z najważniejszych celów 
ruchu związkowego w nadchodzącej dekadzie .

Otwartą kwestią pozostaje pytanie, jak taka organizacja powinna wyglądać . 
Czy należy szukać sposobów na włączenie takich osób do istniejących związków 
zawodowych43, czy należy przemyśleć kształt „związku zawodowego przyszłości”, 
który będzie w stanie włączyć pracowników sektora gig economy, nawet mimo nie-
korzystnego otoczenia legislacyjnego .

Nie ulega wątpliwości, że dużą przeszkodą w zrzeszaniu takich osób jest wysoki 
stopień ich rozproszenia i dezintegracji . Pojedynczy pracownik w starciu z plat-
formą i bez wsparcia prawnego jest z góry na straconej pozycji . Osoba krytyku-
jąca platformę lub publicznie wysuwająca wobec niej oskarżenia może być z niej 
natychmiastowo usunięta . By móc głosić zbiorowo skuteczną krytykę, niezbędna 
jest zatem integracja zleceniobiorców .

Autorka raportu dla The Roosevelt Institute, Michelle Miller, w swoim rapor-
cie The Union of the Future44 prezentuje wizję sposobu organizacji pracowników 
sektora gig economy. Według niej, kluczowa będzie właśnie technologia działająca 

41 E . Hobsbawm, Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie, Politeja, Warszawa 1999, 
s . 253 .

42 S . Kessler, op .cit .
43 Na przeszkodzie stoi oczywiście m .in . prawo – w Polsce wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

z 2 .06 .2015 r . stwierdza wprawdzie, że osoby niepozostające w stosunku pracy również powinny mieć 
prawo do zrzeszania się w związki zawodowe, lecz wyroku jak dotąd (do lipca 2017 r .) nie zrealizowano .

44 M . Miller, The Union of The Future, The Roosevelt Institute, New York 2015, http://rooseveltin-
stitute .org/wp-content/uploads/2015/10/Miller-The-Union-of-the-Future .pdf
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w chmurze i platformy na niej oparte . Ta sama technologia, która pomaga pracow-
nikom zdobyć zlecenia, może się okazać również bardzo pomocna w ich integracji .

Według Miller, w przyszłości gig economy rozwinie się i  rozszerzy również 
na inne sektory . Ludzie będą mogli łączyć się ze sobą za pomocą platform, których 
użytkownikami będą również pracodawcy lub też szerzej – zleceniodawcy . W ten 
sposób zdobywać będą zadania i zlecenia . Jednocześnie powstaną platformy zrze-
szające pracowników/zleceniobiorców, którzy będą wykonywali podobne zada-
nia i zawody . Ta przestrzeń będzie też funkcjonowała jako pole do dyskusji, gdzie 
można swobodnie publikować komentarze (także te krytyczne) i oceniać zlece-
niobiorców . W razie konfliktu z pracodawcą, za pomocą takiej platformy będzie 
można uruchomić kampanię informacyjną oraz pozyskać dla niej wsparcie . Takie 
akcje może wspierać i koordynować zespół ekspertów czy organizatorów, którzy 
także będą dostępni na tego typu platformach . Platforma oraz powiązana z nią 
sieć kontaktów byłyby oczywiście globalne, co oznacza, że kampania wytoczona 
np . przeciwko Uberowi odbije się echem wszędzie tam, gdzie Uber działa .

Na takiej zasadzie działa platforma Coworker .org45, której współzałożycielką 
jest Miller . Pozwala ona na zgromadzenie dużych grup pracowników z całego 
świata, pracujących dla jednego pracodawcy (np . Starbucks) lub zleceniodawcy 
(Uber) . Umożliwia ona również dzielenie się informacjami, jakie są warunki pracy 
w różnych miejscach oraz informowanie o wypadkach wyraźnego nadużycia siły 
ze strony firmy . Jedną z najskuteczniejszych batalii przeprowadzonych za pomocą 
Coworker .org była kampania skierowana przeciw Starbucksowi, który zabraniał 
pracownikom odkrywania swoich tatuaży . Do akcji udało się zrekrutować baristów 
z 17 krajów oraz dotrzeć do dziennikarzy . Kampania wpłynęła na kierownictwo 
Starbucksa, które nakazało uaktualnić zasady dress code’u . Inicjatorce akcji udało 
się zebrać w jednym miejscu około 18 tys . pracowników sieci kawiarni, co globalnie 
stanowi 7 proc . ich siły roboczej . Dziś ta siła nadal pracuje nad kolejnymi postu-
latami – np . żądaniem benefitów analogicznych do tych, które otrzymują biurowi 
pracownicy sieci, lepszego systemu tworzenia grafików pracy i podwyżek . Siłą 
platformy Coworker .org jest wsparcie ekspertów i sprawnie działająca sieć, która 
łączy pracowników . Może ona służyć nie tylko osobom działającym w sektorze 
gig economy, lecz wszędzie tam, gdzie nie funkcjonuje przetarg zbiorowy, brakuje 
związków zawodowych, a prawa pracownicze są łamane .

45 https://home .coworker .org/
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Istnieją również pomysły na to, jak organizować takich pracowników w tra-
dycyjnych strukturach związkowych, również wykorzystując technologię . Według 
Miller związki zawodowe mogłyby tworzyć sieci informacji o pracodawcach, uła-
twiać pracownikom nawiązywanie ze sobą kontaktu, a także zapewniać sieć eksper-
tów, która byłaby dostępna w razie potrzeby . Miller postuluje również utworzenie 
przestrzeni coworkingowych, organizowanych przez związki, mających ograniczyć 
poczucie społecznej izolacji, częste wśród „wolnych strzelców” .

Istniejące związki zawodowe również starają się w skuteczny sposób zrzeszać 
osoby samozatrudnione, także te pracujące w gig economy. W USA istnieje zwią-
zek zawodowy Freelancers Union . Dołączenie do niego jest darmowe i obecnie 
zrzesza on ok . 350 tys . wolnych strzelców . Związek służy poradą prawną, ofe-
ruje pakiety ubezpieczeń zdrowotnych i innych benefitów, zachęca do budowania 
sieci kontaktów . Wszystko obudowane jest w bardzo nowoczesną formę i oparte 
na nowych technologiach (czego wyrazem jest akcja zachęcająca do korzystania 
z aplikacji związkowej pod hasłem „Solidarność? Jest od tego apka”) . Związek 
finansowany jest wyłącznie z dobrowolnych dotacji46 . Warto również wspomnieć 
o strajku kurierów Deliveroo47, w organizacji którego pomógł w dużym stopniu 
IWGB, czyli Związek Niezależnych Pracowników Wielkiej Brytanii48 . Związek 
zapewnił pracownikom zasoby organizacyjne oraz wiedzę, włączył protestujących 
kurierów w swoje szersze sieci . Według Alexa Wooda sieci społeczne są niezbędne 
pracownikom pozbawionym praw pracowniczych49, a internet znacznie ułatwia ich 
powstawanie . Niemniej jednak, potrzebują one pewnego stopnia sformalizowania, 
które zapewnia ich solidność – w tym wypadku może to być właśnie tradycyjny 
związek zawodowy .

Wood zwraca również uwagę, że silniejsze połączenie między sobą poszcze-
gólnych podmiotów gospodarczych zmienia kapitalizm poprzez fragmentaryza-
cję i uelastycznienie pracy . Związki nie mogą się temu biernie przyglądać, lecz 
muszą w wysokim stopniu zdigitalizować swoje działania i oprzeć tworzenie 
nowych sieci na nowych technologiach . Wood wysuwa tezę, że internet może być 

46 Strona internetowa związku Freelancers Union: https://www .freelancersunion .org . Oryginalne 
hasło kampanii brzmi: “Solidarity? There’s an app for that” .

47 To aplikacja oferująca „pracę na  żądanie”, gdzie kurierzy zajmują się dowozem posiłków 
z  restauracji .

48 Oryg . Independent Workers of Great Britain Union .
49 A . J . Wood, It’s a Matter of Time: Can Deliveroo Deliver Collective Bargaining for the Gig  Economy?, 

2016, http://cii .oii .ox .ac .uk/2016/08/16/its-a-matter-of-time-can-deliveroo-deliver-collective-bargain-
ing-for-the-gig-economy/
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głównym narzędziem w walce o lepsze warunki pracy w XXI wieku . By jednak 
tak się stało, potrzebna jest stała i długofalowa współpraca związków zawodowych 
i innych ruchów społecznych – nawet w sprawach, które mogą wydawać się dale-
kie od raison d'être związków zawodowych . Wood ma na myśli m .in . platformowy 
kooperatyzm (platform cooperativism) oraz kwestię ochrony danych w internecie . 
Warto poświęcić chwilę na tę pierwszą koncepcję .

Platformowy kooperatyzm to termin ukuty przez profesora Trebora Scholza 
z The New School50 . Miałby on przeciwstawiać się tak platformowemu kapitali-
zmowi, czyli systemowi opartemu na pracy na platformach online (jest to tożsame 
z gig economy w sensie, jaki przedstawia ten artykuł)51 . Platformowy kooperatyzm 
miałby pomóc w budowie internetu, który działa dla wszystkich, nie tylko dla nie-
licznych . Idea ta powstała z zamiaru przełożenia ideałów spółdzielczości na język 
i warunki typowe dla XXI wieku52 . Opiera się ona na kilku założeniach . Po pierw-
sze, platformowe kooperatywy mają opierać się na technologii bardzo podobnej 
do tej użytej w Uberze, Airbnb czy Task Rabbit, lecz posiadać odmienny model 
własności – demokratyczny i wspólnotowy . Zyski powinny być dzielone solidar-
nie między członków . Właścicielami takich platform mogą być freelancerzy, ofe-
rujący swoje usługi lub dzieła, ale także związki zawodowe lub nawet miasta53 . 
Takie kooperatywy działające na podstawie platform już istnieją – przykładami 
są Loconomics, gdzie można zamówić usługę w swojej okolicy lub Stocksy, który 
jest kooperatywą łączącą fotografów54 .

Podsumowanie

Chociaż technologia zmienia świat w szybkim tempie, to warto pamiętać, że 
podstawowe powody, dla których powstało prawo pracy – zapewnienie bezpiecz-
nego i zdrowego miejsca pracy, udzielenie pracownikom prawa głosu, zapewnienie 
ochrony przed chciwością pracodawcy poprzez regulację czasu pracy i zarobków 

50 T . Scholz, Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy, 2014, https://medium .com/@trebors/
platform-cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad# .575nndfdq

51 Więcej o platformowym kooperatyzmie: https://platform .coop/about
52 John Duda, promotor i entuzjasta kooperatyw, w wideo pt . Platform Cooperativism: The Internet, 

Ownership, Democracy, https://vimeo .com/149401422
53 T . Scholz, Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy, Rosa Luxemburg 

Stiftung, New York 2016, s . 14 .
54 https://loconomics .com/, https://seed .coop/p/V1RtF0JQe/more?wrap=true
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– pozostają wciąż aktualne i są niezbędne w każdym społeczeństwie . Postęp tech-
nologiczny może znacznie przyczynić się do poprawy jakości życia współczesnych 
społeczeństw, ale w jego imię nie można zgodzić się na oddanie praw pracowni-
czych, za które związkowcy ginęli niegdyś na ulicach miast . Dziś świat gig economy 
to świat sprzed Roosweltowskiego Nowego Ładu, gdzie nie ma mowy o balansie 
sił aktorów społecznych, a kolektywny głos pracowników nie istnieje .

Organizacja pracowników w celu regulacji gig economy w sposób bardziej przy-
jazny dla zleceniobiorców to duże wyzwanie, lecz tylko w ten sposób będzie można 
zapewnić dobrej jakości i godziwe stanowiska . Cytując respondenta z badania Janine 
Berg: „ten sposób pracy z pewnością będzie zdobywał na popularności w przyszło-
ści . Jeśli zapewnimy mu uczciwość już na początku, zaowocuje to w przyszłości”55 . 
Otwartą kwestią pozostaje, jak tę uczciwość zapewnić .

Związek przyszłości, oparty na nowych technologiach, musiałby wyrosnąć 
z zupełnie innego rozumienia stosunków i natury pracy . Globalne zmiany form 
zatrudnienia wymagają również nowych struktur, instytucji, a także prawodaw-
stwa, które będzie w stanie zrównoważyć interesy pracownicze w tym pojedynku . 
Wydaje się, że nie wystarczy starać się włączyć ten nowy rodzaj pracownika w ist-
niejące struktury związkowe . Potrzeba nowych pomysłów, jak zagwarantować takim 
zleceniobiorcom poczucie siły i ułatwić im zgłaszanie ważnych problemów, które 
będą mogły odbić się echem dzięki mediom . Związki ze swojej strony mogłyby 
takie platformy tworzyć, jednocześnie zapewniając bazę ekspercką i pomoc bie-
żącą . Z drugiej strony, warto również zostawić takim osobom, przyzwyczajonym 
przecież najczęściej do dużej dawki samodzielności, wystarczająco dużo swobody, 
by nie czuły się przytłoczone sformalizowaniem instytucji .
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Rozdział 3

Feudalizm technologiczny jako źródło 
sekularnej stagnacji w późnym kapitalizmie

Konrad Grabowicz1

Wprowadzenie

Stagnacja w krajach wysoko rozwiniętych jest jednoznacznie kojarzona z cał-
kowitą porażką polityki gospodarczej, obrazem ekonomicznej nieudolności . Jest 
to spowodowane wysoką świadomością ekonomiczną obywateli oraz ich oczeki-
waniami względem decydentów gospodarczych, którzy mają umiejętnie kiero-
wać gospodarką tak, by wzrastał ogólny dobrobyt . W konsekwencji przyjęło się 
traktować wzrost gospodarczy i jak najwyższe jego tempo jako sukces, niezależ-
nie od rozpoznania motorów tej dynamiki czy pogłębionej analizy jego skutków . 
Dynamika wzrostu liczona jest najczęściej z użyciem Produktu Krajowego Brutto, 
który to wskaźnik krytykowany był już wielokrotnie, jednak w bezkompromisowy 
sposób dokonał tego noblista Joseph Stiglitz2 . Autor zwracał uwagę m .in . na nie-
równą dystrybucję korzyści płynących z tego wzrostu czy występowanie efektów 
zewnętrznych . Próby określenia beneficjentów i stratnych należy jednak dokonać 
również w realiach, w których dynamika wzrostu uległa osłabieniu . To zagadnie-
nie, wraz z omówieniem szczególnej roli, jaką odgrywają w dzisiejszych czasach 
rynek pracy oraz postęp, jest przedmiotem tego rozdziału .

1 Konrad Grabowicz – student II roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku 
Ekonomia .

2 J . Stiglitz, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2013 .
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1. Zastosowane definicje

Sam tytuł niniejszego rozdziału może wywołać pewną konsternację bądź brak 
pewności co do intencji autora (trzy terminy oraz ich wzajemne powiązania nie 
są obecne w literaturze głównego nurtu), zatem Czytelnikowi należy się stosowne 
wyjaśnienie .

Feudalizmem technologicznym będę określał silną stratyfikację społeczną 
oraz względną petryfikację jej struktury spowodowaną charakterem dzisiej-
szych innowacji, w tym sposobem dystrybucji jej efektów . Coraz więcej przesła-
nek świadczy o tym, że społeczeństwa państw wysoko rozwiniętych wracają do 
takiego stanu skupienia własności (w tym wypadku główną rolę będzie odgry-
wała własność niematerialna), który wytwarza własną hierarchię i relacje dostępu/
pracy za dostęp . Wiąże się to z obniżoną mobilnością społeczną dla tych, któ-
rych początkowe położenie społeczne dalekie jest od źródeł własności kapitału 
intelektualnego . Dostęp do niezbędnych w dzisiejszym życiu platform, portali 
społecznościowych, systemów operacyjnych może być łatwo ograniczany, a pod-
mioty mające nad nimi bezpośrednią kontrolę coraz bardziej ugruntowują swoją 
hegemoniczną pozycję .

Definiując sekularną stagnację odwołuję się do myśli badacza, któremu przy-
pisuje się rozwój tej teorii w latach 30 . ub .w ., czyli Alvina Hansena . Zacytujmy 
najbardziej referencyjny fragment jego dzieł poświęcony tej tematyce:

„To stanowi istotę sekularnej stagnacji – szybko przemijające, mizerne oży-
wienia oraz długotrwałe depresje, które zostawiają po sobie znaczny i prawdopo-
dobnie ciężko usuwalny ślad bezrobocia”3 .

Warto nadmienić, że przyjęło się dzisiaj warunkować sekularną stagna-
cję brakiem społecznie odczuwalnej dynamiki gospodarczej w okresie jednego 
pokolenia . Uznając za rok odniesienia początek kryzysu finansowego pierwszej 
dekady XXI w . (rok 2007) i obserwując dane makroekonomiczne napływające 
z wielu części świata, podejrzenie występowania tego zjawiska należy uznać za 
uzasadnione .

3 A .  Hansen, Economic Progress and Declining Population Growth, w:  The American Economic 
Review, 1939, tekst oryginalny: “This is the essence of secular stagnation – sick recoveries which die 
in their infancy and depressions which feed on themselves and leave a hard and seemingly immovable 
core of unemployment” .
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Pogłębiając opis sekularnej stagnacji, można wskazać dwie cechy konstytutywne:
1) “trwałą utratę możliwości adaptacji systemu społeczno-gospodarczego do posia-

danych zasobów rzeczowych, finansowych i zasobów pracy oraz do potrzeb 
rozwojowych kraju,

2) bariery popytu, zahamowanie wzrostu gospodarczego i rozwoju oraz narastającą 
rozpiętość między potencjalnym i rzeczywistym rozwojem oraz wzrostem PKB”4 .
Sam Hansen wskazywał na dwie kluczowe cechy tego zjawiska, to znaczy:

1) wzrastającą monopolizację,
2) mniejszą ilość przełomowych innowacji, które generowałyby dynamikę gospo-

darczą i pozytywne sprzężenia zwrotne5 .
Jak pokaże dalsza część pracy, wiele przesłanek skłania do myślenia, że te dwa 

czynniki obecne są również w dzisiejszych czasach, zatem podejrzenie występowa-
nia sekularnej stagnacji jest uzasadnione6 . Wart uwagi jest fakt, że nawet w środo-
wisku ekonomistów heterodoksyjnych, z których poglądami ta praca jest wysoce 
tożsama, nie ma pełnej zgody, czy takie zjawisko obecnie występuje . Co najmniej 
równie popularną koncepcją są długie fale (cykle Kondratiewa) oraz paradygmaty 
technologiczne .

Posługując się terminem późnego kapitalizmu, chciałbym uniknąć wyłącz-
nie neomarksistowskich skojarzeń, które częściowo uniemożliwiałyby stosowanie 
eklektycznego podejścia oraz czerpania z dorobku i ujęć wielu różnych szkół eko-
nomii . Jest to raczej retoryczna ucieczka w kierunku łatwiejszego formułowania 
myśli, a termin postrzegam jako równoznaczny z “dojrzałym kapitalizmem” czy 
po prostu współczesną jego formą . Krytyczne refleksje nad nią w dużej mierze 
dzielę z przedstawicielami wcześniej wspomnianego nurtu7, jak i paradoksalnie 
jego opozycjonistami, czyli przedstawicielami austriackiej szkoły ekonomii8 . Późny 
kapitalizm zgodnie z przyjętą konwencją rozpoczął się wraz z końcem drugiej 
wojny światowej, jednak na potrzeby tej pracy wyznaczę jego umowny początek 

4 E . Mączyńska, http://www .pte .pl/pliki/1/282/Potencjal_rozwojowy_E_Maczynska .pdf
5 A . Hansen, Economic Progress and Declining Population Growth, 1939 .
6 L . Summers, Reflections on the ‘New Secular Stagnation Hypothesis’, w: Secular Stagnation: Facts, 

Causes and Cures, Centre for Economic Policy Research, London 2014, s . 41 .
7 Głównie, jeśli chodzi o skutki społeczne, jakie powoduje – polaryzację, skrajną biedę w wielu 

częściach świata itd .
8 Poprzez zwrócenie uwagi na fakt, że system, który przyjęło się nazywać „rynkowym”, w dzisiej-

szych czasach całkowicie pozbawia swój krwiobieg, czyli system pieniężny, weryfikacyjnych sił rynku . 
Według ich interpretacji dzisiejsze społeczeństwa mają do czynienia z zinstytucjonalizowanymi mono-
polami w formie banków centralnych, które dyskrecjonalnie regulując podaż pieniądza, doprowadzają 
do zaniku alokacyjnej roli mechanizmu cenowego i powstawania baniek czy bąbli spekulacyjnych .
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jako oficjalne zawieszenie wymienialności dolara na złoto, czyli rok 1932 . Pozostałe 
dwa, kluczowe dla zrozumienia tej epoki, wydarzenia to upadek systemu z Bretton 
Woods9 (rok 1972) oraz ostatni kryzys finansowy (2007) . Przedstawiciele austriac-
kiej szkoły ekonomii przyczyn kryzysów upatrują głównie w ingerowaniu rządów 
bądź banków centralnych w sposób powstawania pieniądza . Monopol na  jego 
emisję, połączony z zadekretowaniem jego fiducjarnej formy oraz upowszechnie-
niem się systemu rezerw cząstkowych (banki nie mają obowiązku utrzymywania 
rezerw odpowiadających depozytom swoich klientów, a jedynie drobnej, zazwy-
czaj kilku lub kilkunastoprocentowej, części) . Ma to prowadzić do powstawania tak 
zwanego efektu Cantillona10 oraz bezprecedensowego wzrostu wskaźników CPI11, 
który do lat 40 . XX wieku pozostawał we względnej stagnacji; wzrosty dynamiki 
obserwowane są od powstania FEDu12 oraz upadku systemu z Bretton Woods . 
Efekt Cantillona powoduje, że wbudowana na stałe w realia społeczne inflacja jest 
odczuwalna znacznie mniej boleśnie przez podmioty gospodarcze, które znajdują 
się „najbliżej” źródła nowego pieniądza zasilającego rynek (instytucje finansowe) 
oraz te, które mogą z  racji efektów skali odpowiednio się przed spadkiem siły 
nabywczej pieniądza zabezpieczać (międzynarodowe korporacje, o których będzie 
jeszcze nieraz mowa w dalszej części rozdziału) . Spadek siły nabywczej pieniądza 
godzi natomiast w uboższą część społeczeństwa .

2. Partycypacja w postępie technicznym

W okresie sprzed nowoczesnych reform organizacji pracy wiązki innowa-
cji rewolucjonizujące sposoby produkcji znajdowały swój nośnik w, coraz liczniej 
obecnych w manufakturach, maszynach . W obliczu braku mechanizmów społecz-
nych gwarantujących partycypację robotników w efektach postępu technicznego 

9 Wyjątkowo ciekawą interpretację tego wydarzenia dostarcza: J . Warufakis, Globalny Minotaur. 
Europa, Ameryka i przyszłość światowej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015 .

10 Mówi on o nierównej dystrybucji nowo wykreowanych pieniędzy zasilających obieg gospodar-
czy . W pierwszej kolejności nowymi środkami dysponuje sektor finansowy, później w formie kredy-
tów trafia on do przedsiębiorstw, by wreszcie zasilić budżety gospodarstw domowych . Przekłada się 
to na nierówny w czasie wzrost cen różnych grup towarów, zmianę realnej majętności poszczególnych 
grup podmiotów oraz wypaczenia informacyjnej roli mechanizmu cenowego .

11 Akronim od Consumer Price Index – typ mierników inflacji wśród dóbr wchodzących w skład 
danego koszyka konsumenckiego .

12 System Rezerwy Federalnej – bank centralny Stanów Zjednoczonych, utworzony w 1913 r .
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jego skutki były dla sporej części społeczeństwa w najlepszym razie neutralne, 
w wielu wypadkach wręcz negatywne, bo pogarszały pozycję przetargową robot-
nika na rynku pracy . Dziś zauważalna jest dominacja pozytywnych interpretacji 
społecznych skutków postępu technicznego, szczególnie jeśli chodzi o poglądy 
ekonomistów głównego nurtu13 .

Lata gwałtownej industrializacji były okresem radykalnych zmian w postrze-
ganiu wielu zagadnień społecznych na polu naukowym . Marks na kartach Kapitału 
przytacza zdziwienie innego wybitnego ekonomisty, Johna Stuarta Milla, faktem, 
że wynalazki maszynowe, rzekomo zaprojektowane do złagodzenia trudów pracy, 
nie dokonały niczego w tym zakresie14 . Z czasem jednak konstatacja stawała się 
coraz jaśniejsza – maszyna, będąca ucieleśnieniem postępu technicznego, jest 
kapitałem stałym (pracą martwą), nie wytwarza zatem wartości w sposób bezpo-
średni, może jednak służyć do jej wytworzenia, innymi słowy, być jej źródłem . Jest 
to jednocześnie jej jedyny cel, nigdy nie miało być nim odciążenie pracowników . 
Maszyny przyniosły ludowi pracującemu poważne konsekwencje . Nastąpiło zastą-
pienie tak zwanej płacy rodzinnej – wynagrodzenia wypłacanego jednemu pracow-
nikowi danego gospodarstwa domowego (najczęściej mężczyźnie), które powinno 
wystarczać na utrzymanie całego domu – płacą indywidualną . W efekcie praco-
wać musiały co najmniej dwie osoby, by łącznie gospodarstwo domowe otrzymy-
wało podobny do dotychczasowego dochód15 . Maszyny, co do których zakładałoby 
się, że ich zadaniem było ominięcie konieczności zwiększania liczby godzin dnia 
roboczego, w rzeczywistości stymulują potrzebę dalszego wydłużania go16 . Urzą-
dzenia nieużywane amortyzują się, ulegają zniszczeniu, zużywają się „moralnie”17, 
zatem muszą być wciąż obsługiwane, by wyeliminować koszty tej bezczynności . 
Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że Marks przypisuje intencjonalność nie-
którym zjawiskom w relacji pracy i kapitału: „Kapitaliści świadomie konstruują 
nowe technologie jako narzędzia walki klasowej . Technologie nie służą tylko do 

13 Chociażby zbiór kilkunastu wizji przyszłości ekonomii i gospodarek, w których podkreślane 
są niemal wyłącznie pozytywne wymiary dalszego pochodu inwencji gatunku ludzkiego: I . Palacios -
-Huerta, Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, Kurhaus Publishing, 
Warszawa 2014, s . 56 .

14 D . Harvey, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, 
Warszawa 2017, s . 242 .

15 Ibidem, s . 250 .
16 Ibidem, s . 252 .
17 „Zużycie moralne” to termin określający spadek wartości wytwórczych środków trwałych spo-

wodowany postępem technicznym i pojawieniem się na  rynku nowocześniejszych, wydajniejszych 
środków wytwórczych .
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dyscyplinowania robotnika na gruncie procesu pracy, ale również pomagają two-
rzyć nadwyżkę pracy, która obniża płace i aspiracje robotników”18 . Jak ustosunko-
wać się jednak do często podnoszonego przez liberałów argumentu, że pracownicy 
znajdą szybko pracę w innym sektorze? Według „teorii kompensacji robotników 
wypieranych przez maszyny” autorstwa Davida Ricardo, nie należy traktować bez-
robocia strukturalnego jako długofalowego problemu . Pomijane są jednak pewne 
pryncypialne kwestie, czyli fakt, że ludzie „marnieją” w okresie przejściowym, 
a w kontekście coraz większej specjalizacji miejsc pracy wymuszonej postępem 
technologicznym pojawia się problem z adaptacją do nowych form zatrudnienia . 
Luddyzm, wbrew mijającym się z prawdą interpretacjom historycznym19, nie był 
histerycznym i bezcelowym precedensem, a w pełni zrozumiałą i naturalną reak-
cją mas na kryzys społeczny wywołany bezrobociem . Dodatkowo stał się ważną, 
choć brutalną lekcją, jeśli chodzi o potrzebę budowania społeczeństwa godnego, 
w którym żadna grupa społeczna nie podlega wykluczeniu .

Postulowany przez niektórych komentatorów życia gospodarczego powrót lud-
dyzmu (lub pojawienie się neoluddyzmu) jest według mnie mało prawdopodobny 
– zmieniły się oczekiwania obywateli, również tych przejściowo poszkodowanych 
postępem technicznym i dostosowaniami na rynku pracy . Teraz to państwo, rozu-
miejąc potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zjawisk, powinno 
wziąć na siebie obowiązek tworzenia socjalnej siatki bezpieczeństwa .

3. Źródła sekularnej stagnacji

W poszukiwaniu źródeł zjawiska należy zacząć od teorii znanego amerykań-
skiego ekonomisty Paula Sweezy’ego, czyli „problemu nadakumulacji w rozwi-
niętym kapitalizmie”, który według autora powodowany był trzema czynnikami:
1) rosnącą monopolizacją na poziomie światowym z towarzyszącą jej ekspansją 

korporacji międzynarodowych,
2) spowolnieniem (lub pogłębieniem) stagnacji w krajach Triady,
3) „finansjalizacją procesu akumulacji”20 .

18 Ibidem, s . 263 .
19 H . Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Misesa, Warszawa 2012, s . 33–44 .
20 P . Sweezy, More (or Less) on Globalization, “The Monthly Review” 1997 .
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3.1.  Konsolidacja branż – wzrost znaczenia korporacji 
międzynarodowych

Warunkiem sine qua non  feudalizmu technologicznego jest oligopolizacja 
gospodarki . W samej swej istocie nie musi ona być szkodliwa dla społeczeństwa . 
Model konkurencji doskonałej jako próba oddania rzeczywistości czy nawet mate-
riał porównawczy z innymi formami rynku był już wielokrotnie atakowany21 . Prze-
grywa szczególnie na polu efektywnego kosztowo komercjalizowania innowacji, 
któremu sprzyja konsolidacja wielu branż gospodarki .

W gospodarce rynkowej istnieją dwa sposoby koordynowania działań: jest 
to mechanizm cenowy oraz planowanie22 (jednak nie w rozumieniu centralnego 
planowania) . Póki wielkość/liczba firm na rynku wzrasta, jest to oznaką, że korzy-
ści z pozacenowej koordynacji wewnątrz firmy, czyli właśnie planowania pewnych 
decyzji przez przedsiębiorcę, są większe niż korzyści z koordynacji na rynku (naby-
wania pewnych usług lub czynników wytwórczych od innych podmiotów) . Korzyść 
z włączenia pewnych działań wewnątrz firmy pozwala ominąć część kosztów 
transakcyjnych . Granicą tego procesu będzie moment, w którym „rosnące koszty 
zarządzania”23 przeważą nad wartością zaoszczędzonych kosztów transakcyjnych . 
Od tego momentu łatwiej będzie już zaopatrzyć się w niezbędne produkty czy 
usługi na rynku, nawet ponosząc koszty związane z finalizacją umowy, niż włączać 
kolejne funkcje do procesu produkcyjnego organizacji . Skoro międzynarodowe 
koncerny wzrastają, oznacza to niechybnie, że jest to związane z dalszym zwięk-
szaniem efektywności ich działania . Większa firma może oznaczać korzyści skali 
i większą efektywność produkcji24 . Nie oznacza to jednak, że w obliczu  wzrostu 

21 J . A . Schumpeter, Kapitalizm, Socjalizm, Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1995, s . 130; M . Machaj, Pod prąd głównego nurtu ekonomii, Instytut Misesa, Warszawa 2011, s . 31–45 .

22 Które odbywa się wewnątrz firm, kiedy każde działanie nie jest analizowane pod kątem indy-
widualnego rachunku zysków i strat tylko intuicji przedsiębiorcy, który raz nabywając dany czynnik 
produkcji (na przykład zatrudniając pracownika), dalej podejmuje już w dużej mierze arbitralne decy-
zje odnośnie do działu, do którego będzie przydzielony czy dobra, które będzie produkował .

23 R . Coase, Firma, rynek, prawo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013 .
24 Należy jednak nadmienić, że w ostatnich dekadach oligopolizacja zachodzi nawet bez zwięk-

szania skali działania, a wręcz przy „wysmuklaniu” korporacji (lean management, strategia downsize and 
distribute itp .) . Innymi słowy następuje monopolizacja wiedzy, technologii i dostępu do kluczowych 
aktywności ze strony korporacji, a nierentowne etapy łańcuchów wartości oraz duża część ryzyka prze-
noszone są na poddostawców . Warto też dodać, że zagadnienie wyższej efektywności oligopolu nie 
jest tak jednoznaczne . Istnieje ryzyko osłabienia motywacji zoligopolizowanego sektora do wdrażania 
postępu spowodowane wytworzonymi barierami wejścia .
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społecznego znaczenia międzynarodowych korporacji powinno się poniechać ana-
lizy konsekwencji innych niż sam wzrost produktywności .

Jednym z obliczy feudalizmu technologicznego jest pogarszanie pozycji pracow-
nika na rynku pracy i brak ekwiwalentnego wzrostu wakatów do objęcia w innych, 
niedoświadczonych postępem technicznym branżach . Istnieje uzasadnione ryzyko, 
że spadek miejsc pracy będzie postępował i będzie związany z przechodzeniem 
z trzeciej do czwartej rewolucji przemysłowej25, która odbywa się na następują-
cych polach:
1) inteligentny software,
2) robotyzacja na szeroką skalę,
3) inżynieria materiałowa,
4) druk trójwymiarowy,
5) usługi internetowe26 .

Innym, coraz mocniej przebijającym się do społecznej świadomości kosztem 
feudalizmu technologicznego są chociażby zmiany w prawie patentowym . Uści-
ślając, chodzi o jego liberalizację, której największa fala przypadła na lata 70 . i 80 . 
XX wieku . Badacze27 wskazują na bezprecedensowe przyspieszenie dynamiki przy-
znawania patentów, ze wzrostu o 1 proc . rocznie w USA w latach 1930–1982, do 
5,7 proc . rocznie w latach 1983–200228 . Naturalnie innowacyjność Amerykanów nie 
wzrosła w tym okresie pięciokrotnie . Dane te są powodem do niepo koju, ponieważ 
mogą potencjalnie prowadzić do wielu patologii . Umożliwiono nadawanie patentów 
na metody badawcze, co znacząco spowalnia dalszy proces powstawania innowacji, 
a na pewno oddaje kontrolę nad kierunkiem powstawania kolejnych właśnie kon-
cernom technologicznym, co prowadzi do konserwowania ich hegemonii w tym 
zakresie . W czysto hipotetycznym przypadku, kiedy w zasięgu ludzkiego intelektu 
byłoby opracowanie leku, który szybciej leczyłby przewlekłą chorobę niż dotych-
czasowe, wieloletnie terapie, koncernowi bardziej opłacałoby się, by ta technolo-
gia nie powstała . W jego interesie byłoby kupić dany patent i potem go zamrozić, 
by nigdy nie ujrzał światła dziennego, a chorzy byli leczeni w przestarzały sposób 
– dłużej i kosztowniej . Powstaje zatem błędne koło, w którym firmy już posiadające 

25 Special Report: Manufacturing and Innovation. A Third Industrial Revolution, “The Economist” 
2012 .

26 G . Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński Media, Warszawa 
2013, s . 302 .

27 H .-J . Chang, Źli Samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2016 .

28 Ibidem .
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przewagę technologiczną są w stanie, korzystając z dużej ilości środków finanso-
wych, lobbować na rzecz dalszej liberalizacji prawa patentowego, co pozwala im 
dłużej kontrolować już zdobytą wiedzę i podtrzymywać feudalne stosunki .

3.2. Spowolnienie gospodarcze w krajach Triady

Po okresie znacznego pogorszenia wskaźników makroekonomicznych spowo-
dowanego kryzysem finansowym, zadłużeniowym i w wypadku niektórych państw 
kryzysem strefy euro, poszczególne wskaźniki zanotowały znaczące odbicie . Należy 
do nich chociażby stopa zatrudnienia, która dla Unii Europejskiej według danych 
za rok 2016 wynosi 71,1 proc .29 . Niestety inne mierniki, takie jak bezrobocie wśród 
młodych (2017) cały czas plasują się wyjątkowo niekorzystnie: Grecja – 43,3 proc ., 
Hiszpania – 38,7 proc ., Włochy – 35,1 proc .30 . Idealnie sytuację opisał wybitny pol-
ski socjolog Zygmunt Bauman:

„Paradoks: młodzi dziś ludzie, między 16 . a 25 . rokiem życia, są pierwszą naj-
bardziej wykształconą generacją w historii, a zarazem najbardziej bezrobotnym 
pokoleniem w dziejach ludzkości . To wielkie nieszczęście . Miliony młodych, którzy 
nie wiedzą, co ze sobą zrobić, czują się zbędni i zaciągają się na służbę dla prze-
mocy . To się w ostatnich latach nasila”31 .

Analizując stopę wzrostu w krajach uprzemysłowionych (liczoną pięcioletnią 
średnią kroczącą) dochodzi się do jednoznacznego wniosku, że jest ona malejąca: 
w szczycie cyklu w roku 1988 wynosiła ponad 4 proc ., w roku 2000 obniżyła się do 
3,4 proc ., w 2004 r . nie przekroczyła 2,7 proc . W kryzysowych latach 2009–2011 
przeciętny wzrost pozostawał na poziomie 1 proc .32 . Tę tendencję widać również 
w spadku prywatnych inwestycji netto w środki trwałe w Stanach Zjednoczo-
nych z poziomu 4 proc . PKB w latach 70 . ub .w . do 3,8 proc . w latach 80 . i 3 proc . 
w pierwszej dekadzie obecnego wieku33 . Aktualnie wskaźniki wzrostu gospodar-

29 EU Labour force survey (LFS), 2016 .
30 http://ec .europa .eu/eurostat/documents/2995521/8266821/3–02102017-AP-EN .pdf/be6fb31a-

cc00-44fa-9944-39b4616ebe81
31 Z . Bauman, Nieśmiertelność nadziei, 28 czerwca 2013, krytykapolityczna .pl
32 W . Streeck, Co teraz, Europo?, „Krytyka Polityczna” 2013, nr 34, s . 71 .
33 J . B . Foster, R . W . McChesney, Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finansowy wywołuje 

stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 
2014, s . 42–43 . Dane Biura Analiz Ekonomicznych, www .bea .gov, tab . 1 .1 .5 .
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czego osiągają dla Unii Europejskiej dodatnie, choć niewielkie i pozostające poni-
żej poziomu sprzed kryzysu wartości34 .

Dane dotyczące stopnia nierówności społecznych od wielu lat pozostają nie-
pokojące . Nie ma sensu przytaczać tutaj już wielokrotnie interpretowanych sta-
tystyk35 . Do najczęściej trafiających do dyskursu społecznego należą niewątpliwie 
te odnoszące się do „pierwszego promila”, czyli globalnej elity . Rzeczywiście, w ciągu 
ostatniego trzydziestolecia wypłata amerykańskiego dyrektora generalnego wzro-
sła o 725 proc . w porównaniu z 6 proc . przeciętnego pracownika . Ten pierwszy 
otrzymywał w 2011 r . pensję o 210 razy wyższą niż przeciętne wynagrodzenie, 
podczas gdy w 1978 r . stosunek ten wynosił 27:136 . Kolejnymi są te publikowane 
przez Oxfam, chociażby przedstawiające osiem najbogatszych osób na świecie, 
które posiadają majątek równy połowie biedniejszej części światowej populacji .

Dane nie pozwalają na pozbawione wątpliwości i w pełni stanowcze stwierdze-
nie, że gospodarki krajów wysoko rozwiniętych już znajdują się w okresie sekularnej 
stagnacji . Widoczne są jednak na przestrzeni ostatnich dekad wyraźne tendencje 
w spadku tempa wzrostu mierzonego PKB, spadku udziału inwestycji oraz wzro-
ście nierówności . Utrwalają się również niektóre niekorzystne zjawiska na rynku 
pracy, takie jak bezrobocie wśród młodych . W moim odczuciu przytoczone dane 
wskazują, że gospodarki krajów uprzemysłowionych zbliżają się nieuchronnie do 
stanu stagnacyjnego .

3.3. Finansjalizacja procesu akumulacji

Ostatni punkt koncepcji Sweezy’ego został niedawno podjęty przez dwóch 
amerykańskich badaczy: Johna B . Fostera oraz Roberta W . McChesney’a, któ-
rzy posługują się terminem pułapki stagnacji-finansjalizacji (stagnation-financia-
lization trap)37 . Jedno zjawisko jest, ich zdaniem, sprzężone z drugim . Malejąca 
rentowność kapitału powoduje potrzebę znajdowania nowych jego ujść, do czego 
idealnie nadaje się zderegulowany system finansowy . Zyski w sferze realnej ustępują 

34 http://ec .europa .eu/eurostat/documents/2995521/8057546/2–08062017-AP-EN .pdf/8321df8a-
-ba1b-433e-9cdc-bfd81e3f4a45

35 Wnikliwe analizy: J . Stiglitz, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagra-
żają naszej przyszłości?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015; G . Therborn, Nierówność, 
która zabija. Jak globalny wzrost nierówności niszczy życie milionów i jak z tym walczyć?, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2015 .

36 G . Standing, Karta Prekariatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 .
37 J . B . Foster, R . W . McChesney, op .cit ., s . 19 .
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tym, które pozwalają generować instrumenty pochodne (również, a może w szcze-
gólności te toksyczne, chociażby CDS-y – credit default swap, które były jednym 
z elementów kryzysu finansowego) . Dodatkowo poddane stagnacji wynagrodze-
nia realne (w kontekście Stanów Zjednoczonych mówi się o braku ich znaczącego 
wzrostu dla większości Amerykanów od ponad 30 lat) i nienaturalnie tani kredyt 
powodują, że system kredytowy „stał się obecnie (…) główną nowoczesną dźwi-
gnią wydobywania przez kapitał finansowy bogactwa od reszty ludzi”38 .

Istnieją wysoce uzasadnione przesłanki do upatrywania większej kryzysogen-
ności dzisiejszej globalnej gospodarki w  jej zawrotnej finansjalizacji wywołanej 
kreowaniem niebotycznej liczby instrumentów pochodnych związanej z savings 
glut39 i nadmiarem środków w posiadaniu osób najbardziej majętnych, które nie 
są w stanie, nawet nabywając dużą ilość dóbr luksusowych, w pełni „zwrócić” je do 
obiegu gospodarczego . Rozwiązaniem tego problemu, co prawda w bardzo dale-
kim horyzoncie czasowym i pozostającym, póki co, w sferze życzeń, byłoby poja-
wienie się kolejnego międzynarodowego systemu walutowego (następcy systemu 
z Bretton Woods) . Miałby on na celu ograniczenie przedziałów wahań kursowych, 
co w znaczący sposób ograniczyłoby spekulację na  rynkach finansowych oraz 
zawróciło część kapitału do sfery realnej . Porównania amplitudy wahań wskaźnika 
inflacji, wzrostu PKB oraz przeciętnej wartości wzrostu PKB i inflacji jednoznacz-
nie wskazują, że okres do upadku porozumienia z Bretton Woods był dla świata 
zachodniego gospodarczo dużo bardziej fortunny niż ten od wczesnych lat 70 .40 .

4. Postęp techniczny a sekularna stagnacja

Rolą, którą odgrywa w analizie sekularnej stagnacji postęp techniczny, jest obni-
żanie pozycji przetargowej pracownika oraz coraz bardziej pogłębiająca się zmiana 
„pokrewności” obu czynników wytwórczych . Gałęzie powstające z udziałem nowych 
technologii coraz rzadziej pozwalają wygenerować taką ich liczbę, która pozwoli 
na zrekompensowanie tych, które wcześniej zostały poddane „twórczej destrukcji” . 
Jest to niejako jednym z argumentów przemawiających za silnie obecnym w dzisiej-
szych czasach destrukcyjnym charakterem innowacji (disruptive technologies) . Nie 

38 D . Harvey, The Enigma of Capital, op .cit ., 245 .
39 Stan, w którym oszczędności przewyższają poziom inwestycji .
40 Więcej w: D . Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011 .
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sposób oprzeć się wrażeniu, że dochodzi do całkiem innego modelu robotyzacji 
gospodarki niż do tej pory . Stosunki komplementarności z czasów minionych stają 
się coraz mniej osiągalne, zamiast tego rośnie substytucyjność nowych technolo-
gii względem siły roboczej . Najbardziej obiegowym przykładem są autonomiczne 
samochody, jednak badacze tej materii dostarczają dużo więcej przykładów41 .

5. Możliwości zapobiegania negatywnym tendencjom

Państwo w obliczu wspomnianych przemian jest mniej zdolne walczyć z tymi 
trendami niż do tej pory . Zmienił się kontekst, dlatego rozwiązania rodem z kapi-
talizmu przemysłowego nie sprawdzą się w zglobalizowanym świecie, gdzie „wyścig 
do dołu”42 uniemożliwia korygowanie nierówności za pomocą klasycznych narzędzi 
pokroju podatków, subwencji i regulacji . Społeczeństwa stają w obliczu nowych form 
zatrudnienia, takich jak „praca tłumna” – rodzaj pracy najemnej online, w wypadku 
której „zleceniodawcy” zamieszczają oferty adresowane do globalnej, dostępnej przez 
cały czas siły roboczej . Praca jest nisko wynagradzana, akordowa i wysoce angażu-
jąca, dzięki skrajnej elastyczności osób pracujących w domu . Nastąpiło „unowocze-
śnienie” Smithiańskiego podziału pracy, niektórzy badacze wskazują, że do 2020 r . 
jedna trzecia globalnej siły roboczej będzie wynajmowana online43 . Można jednak 
próbować temu przeciwdziałać za pomocą progresywnych, testowanych dopiero, 
form interwencjonizmu państwowego .

5.1. Gwarantowany dochód podstawowy

Z uwagi na względnie najwyższą w debacie publicznej popularność tego tematu 
zacznę od opisu tego narzędzia . W moim odczuciu najlepszy jego opis przedsta-
wił Guy Standing, który proponuje jego działanie również w formie automatycz-
nego stabilizatora koniunktury (ASK) . Konstrukcja miałaby być trójwarstwowa:

41 Pogłębiona analiza w: E . Brynjolfsson, A . McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa 
napędza innowacje, zwiększa wydajność i  w  nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy?, Kurhaus 
Publishing, Warszawa 2015 .; E . Brynjolfsson, A . McAfee, Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobro-
byt w czasach genialnych technologii, MT Biznes, Warszawa 2015; M . Ford, Świt robotów. Czy sztuczna 
inteligencja pozbawi nas pracy?, cdp .pl, Warszawa 2016 .

42 Więcej w: D . Rodrik, 2011, Jedna ekonomia…, op .cit .
43 G . Standing, Karta prekariatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 .

099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   60 18/12/2017   12:26



Rozdział 3.  Feudalizm technologiczny jako źródło sekularnej stagnacji w późnym kapitalizmie 61

1) stała kwota określana przez potrzebę utrzymania się i dostosowywana jedynie 
do zmian w dochodzie narodowym per capita,

2) ekonomiczny grant stabilizujący, który rósłby w trakcie recesji i spadał pod-
czas ożywienia,

3) warstwa oparta na zwiększonych kosztach związanych z dodatkowymi potrze-
bami osób z niepełnosprawnością umysłową lub fizyczną44 .

5.2. Suwerenne fundusze majątkowe

Pozostawałyby one w posiadaniu państwa lub jednostek samorządów teryto-
rialnych . Byłby to system dystrybucji, który gwarantowałby wszystkim członkom 
społeczeństwa udział w bogactwie finansowym państwa, dywidendach społecz-
nych z  surowców naturalnych oraz innowacji technologicznych . Te założenia 
są w zasięgu narodowych funduszy kapitałowych45, natomiast samo rozwiązanie 
jest już przetestowane – Stały Fundusz Alaski działa dobrze od czterech dekad . 
Tworzone w przyszłych latach fundusze mogłyby też być zasilane akcjami banków, 
które w wypadku pojawienia się następnych kryzysów finansowych zasilałyby ich 
konto jako rekompensata dla społeczeństwa w zamian za bail-out .

5.3. Vouchery

Kolejnym z rozwiązań wartych rozważenia jest powrót do propozycji Johna 
Roemera . Każdy obywatel państwa cieszyłby się nabytym z chwilą przyjścia na świat 
uprawnieniem do udziału per capita w całkowitych aktywach kapitałowych pań-
stwa . Taki obywatel może handlować na giełdzie voucherami poświadczającymi 
jego udziały i w ten sposób, przy odpowiednich umiejętnościach i odrobinie szczę-
ścia, zapewnić sobie więcej akcji lub większy dochód z dywidendy niż inni . Jed-
nak nie wolno mu konwertować udziałów na dobra konsumpcyjne, nie można też 
kupować innych voucherów za pieniądze . Po śmierci posiadacza aktywa wracają 
do skarbu państwa, dzięki czemu można tworzyć nowe, znów nabywane przy uro-
dzeniu, uprawnienia do aktywów kapitałowych46 .

44 Ibidem .
45 Ibidem .
46 J . Roemer, A Future for Socialism, Harvard University Press, Harvard 1994 .
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5.4. Przedsiębiorcze państwo

Ostatnim postulatem, który zostanie rozważony, jest tak zwana „przedsię-
biorczość państwa” . W dzisiejszych czasach następują: dynamiczna mechanizacja 
postępu, zanik kreatywnej funkcji przedsiębiorcy oraz przeniesienie się ośrodka 
generowania wiązek innowacyjności do zespołów odpowiednio wyszkolonych 
specjalistów . Nie należy w tej sytuacji upatrywać końca kapitalizmu . Daleko jesz-
cze (przy założeniu, że taki stan kiedykolwiek zostanie osiągnięty) do oddzie-
lenia klasy posiadaczy czynników wytwórczych od przedsiębiorców, co miałoby 
skutkować stratą społecznej akredytacji tych pierwszych (według Schumpetera) . 
Jednakże „teoria zanikających możliwości inwestycyjnych” znajduje swoje potwier-
dzenie w dzisiejszych czasach . Na szczęście można zaobserwować również wzra-
stającą zdolność do kierowania zmian technologicznych ku sektorom, produktom 
i czynnikom produkcji, które najbardziej skorzystają z udoskonaleń47 . Mozaika 
narodowych wysiłków proinnowacyjnych zaskakuje swoją różnorodnością48 . Jed-
nak to, co w fazie późnego kapitalizmu będzie decydowało o stopniu przełożenia 
tych twórczych wysiłków naukowców na wzrastający dobrobyt społeczny, to umie-
jętność pokonywania „Knightowskiej niepewności”, swoistego ryzyka niekalku-
lowanego, a zatem często niepodejmowanego przez sektor prywatny . Nie brakuje 
w literaturze przedmiotu opracowań wskazujących na wzrastający udział państwa 
w forsowaniu badań podstawowych, które z małą szansą powodzenia i początkowo 
niską monetyzowalnością, są  jednak niezbędne do odnoszenia bardziej znaczą-
cych sukcesów na polu innowacji . Współczesny nurt neoschumpeterowski dostar-
cza nam wielu tego przykładów, nierzadko zbytnio ekstrapolując udział państwa 
na całą przyszłość gospodarki rynkowej, jednak nie ulega wątpliwości, że w niemal 
każdej większej innowacji ostatnich dekad udział ten był większy niż kiedykol-
wiek wcześniej, a idzie tu między o: energię atomową, energię zieloną, nowocze-
sne technologie komunikacyjne, biotechnologię czy nanotechnologię49 . Zwraca 
się również uwagę na, wbrew pozorom, nikłą rolę instytucji rynkowych, takich 
jak business angels czy venture capital w generowaniu innowacji . Dofinansowanie 
różnych projektów zazwyczaj pojawia się dopiero w stosunkowo późnej, bliskiej 
komercjalizacji fazie . O potrzebie jakościowych i ukierunkowanych na osiąganie 

47 D . Acemoglu, Direct Technical Change, “Review of Economic Studies” 2002, No . 69, s . 781–809 .
48 M . A . Weresa, Polityka innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s .193–231 .
49 M .  Mazzucato, Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o  relacji sektora publicznego i  prywatnego, 

Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, Warszawa 2016 .
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konkretnych celów gospodarczych regulacji pisano już nieraz50 . Jednym z palą-
cych problemów jest również znikomy zwrot z podejmowanych przez publiczne 
agencje wysiłków innowacyjnych, po przekazaniu nowych technologii do sektora 
prywatnego . Mimo bycia jawnym beneficjentem tego stanu rzeczy międzyna-
rodowe korporacje unikają opodatkowania . wykorzystując coraz bardziej zawiłe 
metody optymalizacji i ucieczki do rajów podatkowych, warto tu chociażby wspo-
mnieć o niesławnej metodzie „Double Irish with a Dutch Sandwich” . Jej działa-
nie na dobrą sprawę opisuje sama nazwa – zyski najpierw przerzucane są do firmy 
mieszczącej się w Irlandii, później do firmy duńskiej, by finalnie skończyć znów 
w siedzibie irlandzkiej firmy, położonej w raju podatkowym . Pora zadbać o to, by 
wreszcie społecznie indukowane inwestycje spowodowały, że „przypływ podniesie 
wszystkie łodzie” (rising tide will lift all boats) .

6. Funkcjonowanie gospodarek w stanie sekularnej stagnacji

Hamowanie dynamiki wzrostu w państwach wysoko rozwiniętych rozpoczęło 
się w latach 70 . XX wieku . Nic nie wskazuje na to, by gospodarka rynkowa w tym 
wydaniu kapitalizmu nie mogła dalej funkcjonować . Częstotliwość kryzysów może 
narastać wraz z dalszym gromadzeniem się kapitału spekulacyjnego, jednak ryn-
kowe mechanizmy samooczyszczające wciąż będą korygowały załamania koniunk-
tury . Czynnikiem, który może zmienić ten stan, jest natomiast spójność społeczna, 
której spadek jest obserwowalny wraz z narastaniem nierówności . Thomas Piketty 
wskazywał51, że połączenie braku obserwowalnej poprawy stanu życia mas wraz 
z rażącymi dysproporcjami w dochodzie zawsze prowadziły do niepokojów spo-
łecznych52, które niejako „resetowały” dotychczasowe stosunki kapitału i pracy . 
W wyniku braku działań zaradczych prawdopodobna jest dalsza konsolidacja siły 
ekonomicznej po stronie międzynarodowych korporacji, co będzie prowadziło do 
stagnacji wynagrodzeń realnych oraz w obliczu presji na elastyczność – dalszego 
rozmontowywania państw dobrobytu wraz ze wszystkimi osiągnięciami cywili-
zacyjnymi ostatnich dekad . Istnieje również realna obawa o dalsze powiększanie 
się luki PKB oraz spadku popytu efektywnego . Stawia to pod znakiem zapytania 

50 Chociażby: H .-J . Chang, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2013, s . 248–258 .

51 T . Piketty, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015 .
52 Jako przykład podawane są rewolucja francuska oraz rewolucja październikowa .
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możliwość utrzymywania pełnego zatrudnienia (tym bardziej w obliczu poja-
wienia się swoistej „rezerwowej armii pracy” w postaci rynków gospodarki Chin, 
Indii i innych, otwartych w wyniku globalizacji) . Zagrożona jest również dalsza 
dynamika innowacji . Dodatkowo istnieje realna obawa o to, że większość korzyści 
ewentualnego dalszego postępu będą przechwytywały koncerny technologiczne .

Podsumowanie

Wiele wskazuje na to, że „normalnym stanem dojrzałej gospodarki kapitali-
stycznej, zdominowanej przez kilka gigantycznych korporacji monopolistycznych, 
jest (…) stagnacja”53 . Feudalizm technologiczny, który jest bezpośrednią przyczyną 
sekularnej stagnacji przyjmuje wiele form, takich jak przejmowanie owoców postępu 
technicznego przez międzynarodowe korporacje, tworzenie relacji dostępu/pracy 
za dostęp, wywierania wpływu na kształt systemu patentowego czy erodowanie 
stabilności rynku pracy . Ta ostatnia z cech prowadzi do spadku pozycji przetargo-
wej pracownika oraz obniżania się poziomu popytu efektywnego, a w konsekwen-
cji narastania zjawisk recesyjnych . Ten stan nie musi być jednak scenariuszem dla 
państw rozwiniętych na kolejne lata . Należy zabiegać o zwiększanie inkluzywności 
systemu społeczno-ekonomicznego, co może być osiągnięte przy wykorzystaniu 
niektórych, zaproponowanych wcześniej, progresywnych narzędzi redystrybucyj-
nych . Dodatkowo powinno się dbać o to, by proces „elitaryzacji pracy ludzkiej” 
postępował, ponieważ będzie to w długim okresie jednym z niewielu gwarantów 
pozycji przetargowej pracownika w starciu z kapitałem .
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Rozdział 4

Bezrobocie technologiczne 
a bezwarunkowy dochód podstawowy

Filip Lubiński1

Wprowadzenie 
Przepowiednia Domina

Mało komu znany jest fakt, że kojarzące się nam z rozwiniętymi państwami 
Zachodu słowo „robot” ma w rzeczywistości zachodniosłowiańską genezę . Jego 
twórcą i popularyzatorem jest piszący w XX wieku czeski prekursor fantastyki 
naukowej Karel Čapek . W swoim najsłynniejszym dramacie R. U. R. (Rossum’s 
Universal Robots) opisuje on od początku do końca dzieje przedsięwzięcia pole-
gającego na stworzeniu istot będących źródłem taniej i niezawodnej siły roboczej . 
Postawiony przed faktem powodowanego przez roboty bezrobocia wśród robot-
ników Harry Domin, dyrektor naczelny firmy Rossum, opowiada:

„W ciągu dziesięciu lat Rossumowskie Uniwersalne Roboty wyprodukują tyle 
pszenicy, tyle materiałów, tyle wszystkiego, że powiemy: te rzeczy nie mają już 
wartości . Teraz każdy niech bierze, ile mu potrzeba . Koniec nędzy, nie zabraknie 
już niczego . Tak, robotnicy będą bez pracy, ale wkrótce potem w ogóle już ludzka 
praca nie będzie potrzebna . Wszystko zrobią za nas żywe maszyny . Człowiek będzie 
zajmował się tylko tym, co kocha . Będzie żył tylko po to, żeby się doskonalić”2 .

1 Filip Lubiński –  student II roku Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej .

2 K . Čapek, Dramaty, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956, s . 37 .
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Sztuka napisana w 1920 r . po praskiej premierze szybko uzyskała rozgłos i już 
w 1922 r . została po raz pierwszy wystawiona w Nowym Jorku . Ze współczesnej 
perspektywy najmocniej zadziwia nie tyle to, w jak doskonały sposób Karel Čapek 
przewidział kierunek rozwoju technologicznego, ale fakt, że napisał satyrę na apo-
logetów tego stanu rzeczy już na dziesiątki lat, nim zdołali oni sformułować swoje 
stanowisko .

1. Historia, cywilizacja, ekonomia, technologia

W książce, której celem jest opisanie wpływu nauki i technologii na historię, 
Sprague de Camp zwraca uwagę, że znaczne przyspieszenie postępu technolo-
gicznego w ostatnich stuleciach nie jest wynikiem ogromnej różnicy między kre-
atywnością naszą a  ludzi żyjących wcześniej . Jest to efekt tego, że wcześniejsze 
innowacje, nawet te najbardziej przełomowe, nie rozwiązywały podstawowego 
problemu walki o przetrwanie . Dopiero nowożytny poziom rozwoju pozwolił zna-
czącej części społeczeństwa na wyjście ponad troskę o bieżącą egzystencję i wybie-
gnięcie myślą w przód3 . Najnowsze ustalenia popierają tę tezę . Współcześnie już 
mało kto wierzy w zarysowaną przez Thomasa Malthusa na progu drugiej rewo-
lucji przemysłowej wizję degradacji światowej gospodarki z powodu nadmiernego 
wzrostu demograficznego4 . Powszechnym uznaniem cieszy się teza, jakoby w histo-
rii ludzkości stopy wzrostu zwykle podnosiły się wraz ze wzrostem liczby ludno-
ści . W artykule pt . Population Growth and Technological Change: One Million B. C. 
to 1990 Michael Kremer dostarczył pewnych argumentów za tą hipotezą5 . Roz-
wój technologiczny był szybszy, gdy populacja świata wynosiła 1 mld osób (około 
1800 r .) niż wtedy, kiedy było jej jedynie 100 mln (około 500 r . p .n .e .) . Inny argu-
ment empiryczny stanowi porównanie tempa rozwoju różnych regionów świata . 
Około 10 000 lat p .n .e ., pod koniec ery lodowcowej, topniejące czapy lodowcowe 
doprowadziły do zatopienia połączeń lądowych i spowodowały trwający tysiące 
lat podział świata na kilka odseparowanych od siebie regionów – postęp techno-
logiczny w większych i liczniej zaludnionych regionach był szybszy . Mamy tu do 
czynienia z wzajemnie napędzającymi się siłami . Technologia umożliwia wzrost 

3 L . Sprague de Camp, The Ancient Engineers, Doubleday, New York 1963, s . 14 .
4 T . Malthus, Prawo ludności, Jirafa Roja, Warszawa 2003 .
5 M . Kremer, Population Growth and Technological Change: One Million B. C. to 1990, “Quarterly 

Journal of Economics” 1993 .
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demograficzny, który napędza rozwój jej i  jednego z kluczowych jej aspektów 
– postępującej automatyzacji procesu pracy .

Automatyzacja wydaje się być do tego stopnia powiązana z rozwojem cywili-
zacji, że w ramach najważniejszych XX-wiecznych prób zdefiniowania tego dru-
giego pojęcia można by je niemalże utożsamiać . Niezależnie od tego, czy skupimy 
się na socjologicznej definicji Norberta Eliasa opisującej powstawanie cywiliza-
cji jako wzrost przewidywalności następujących w społeczeństwie procesów6, czy 
przyjrzymy się zbudowanej w ramach rozważań z zakresu filozofii polityki wizji 
Friedricha von Hayeka, twierdzącego, że cywilizacja rozwija się poprzez powięk-
szanie liczby ważnych operacji, których można dokonywać bez myślenia o nich7, 
dochodzimy do podobnych wniosków .

Współcześnie w rolnictwie, produkcji i usługach maszyny szybko zastępują 
ludzką siłę roboczą . Zapowiadane jest na połowę XXI wieku nadejście gospo-
darki z produkcją prawie całkowicie zautomatyzowaną . Masowa substytucja 
ludzi przez coraz nowocześniejsze automaty zmusza do przemyślenia na nowo 
roli człowieka w społecznym procesie produkcji . Dzisiejsze czasy, które w deba-
cie dotyczącej wpływu rozwoju technologii na gospodarkę przyjęło się nazywać 
rewolucją 4 .0 (czwartą rewolucją przemysłową), utrzymują zapoczątkowaną przez 
trzecią rewolucją przemysłową8 tendencję . W przeszłości, gdy w danym sekto-
rze gospodarki nowa technologia wypierała zatrudnionych, zawsze pojawiały 
się nowe sektory, które wchłaniały robotników . Kiedy rolnictwo zostało znacz-
nie udoskonalone przez późnośredniowieczne innowacje, sytuację siły roboczej 
ustabilizowały tworzące się w  tamtym okresie manufaktury . Kryzys na  rynku 
pracy wynikły na  skutek osiemnastowiecznej rewolucji przemysłowej zniwe-
lował stopniowo rozwijający się sektor usług9 . Dziś wszystkie trzy tradycyjne 
sektory doświadczają zmian technologicznych i skazują miliony ludzi na bezro-
bocie . Wyjątek stanowi tworzący się sektor naukowo-techniczny skupiający nie-
liczną elitę przedsiębiorców, naukowców i techników . Oczywistym pozostaje, że 
zatrudnienie w nim nigdy nie przekroczy ułamka spośród setek milionów ludzi, 
których w nadchodzących latach wyeliminuje z rynku pracy rewolucyjny postęp 
technologiczny . W wyniku tych zmian globalne siły rynkowe w szybkim tempie 
dokonują polaryzacji ludności świata, tworząc dwie nieprzejednane i potencjalnie 

6 N . Elias, O procesie cywilizacji, Wydawnictwo W . A . B ., Warszawa 2011, s . 107–111 .
7 F . Von Hayek, Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s . 36–51 .
8 J . Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012 .
9 J . Rifkin, Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001, s . 85–86 .
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wrogie sobie siły . Z jednej strony kosmopolityczną elitę profesjonalistów, któ-
rzy kontrolują technologię i siły produkcji, a z drugiej coraz liczniejszą rzeszę 
bezrobotnych pozbawionych nadziei i  szans zatrudnienia w nowej globalnej 
gospodarce zaawansowanych technologii . Nawet państwa rozwijające się walczą 
ze wzrostem bezrobocia technologicznego, gdyż ponadnarodowe spółki budują 
na całym świecie najnowocześniejsze zakłady produkcyjne, pozbawiając zatrud-
nienia miliony robotników, którzy nie są w stanie konkurować z niskim kosztem, 
wysoką jakością i szybkością dostaw, jakie charakteryzują produkcję zautomaty-
zowaną . Szacunki przyszłej skali bezrobocia technologicznego są wśród ekono-
mistów dość zróżnicowane, ale większość z nich zgadza się, że ostateczne wyniki 
będą zależały od społecznej i technologicznej zdolności do tworzenia nowych 
branż lub miejsc pracy . Ciężko nie zauważyć jednak powszechnego w rozważa-
niach na temat przyszłości technologii sceptycyzmu, obecnego już w powstałej 
na progu drugiej wojny światowej książce Jüngera:
„Gdybyśmy mogli stać się bogaci dzięki racjonalizacji procesów pracy, wzrostowi 
produkcji i zwiększeniu wydajności pracy, to już dawno takimi byśmy byli . […] 
Z faktu, że postęp techniczny wzbogaca cieniutką i nader podejrzaną warstwę […] 
nie można wyciągać wniosku, że stanowi on źródło bogactwa”10 .

Koncepcja pracy od początku historii była czynnikiem, wokół którego cywili-
zacja tworzyła swoje struktury – jak zauważył filozof i psycholog Herbert Marcuse, 
postęp technologiczny zagraża temu sprzężeniu . „Automatyzacja grozi możliwo-
ścią odwrócenia relacji między czasem wolnym a czasem pracy . Czas pracy może 
stać się marginalny, a czas wolny »pełnoetatowy« . W rezultacie nastąpi radykalne 
przewartościowanie wartości oraz tryb egzystowania sprzeczny z tradycyjną kul-
turą”11 . Obecnie, gdy po raz pierwszy jesteśmy świadkami tego, jak w sposób sys-
tematyczny ludzka siła robocza eliminowana jest z procesu produkcji, należy się 
zastanowić, jakie rozwiązania i instytucje mogą ocalić nas od kryzysu o niespoty-
kanej dotąd skali .

10 G . F . Jünger, Perfekcja techniki, Wydawnictwo Kronos, Warszawa 2016, s . 26 .
11 H . Marcuse, Eros i cywilizacja, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 1998, 

przedmowa .
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2. Światowy rynek pracy

W miarę stałego postępu technologicznego i wzrostu stopy bezrobocia w okre-
sie powojennym ekonomiści zmieniali swoje założenia co do zjawiska pełnego 
zatrudnienia . W latach 50 . XX w . bezrobocie na poziomie 3 proc . było powszech-
nie uważane za stan pełnego zatrudnienia . W latach 60 . rządy dążyły do osiągnię-
cia czteroprocentowej stopy bezrobocia równoznacznej z pełnym zatrudnieniem . 
W latach 80 . wielu poważanych ekonomistów uważało stopę bezrobocia równą 
5 proc ., a nawet 5,5 proc . za prawie pełne zatrudnienie . Współcześnie coraz licz-
niejsi ekonomiści i biznesmeni znowu rewidują swoje poglądy na to, co uważają 
za „naturalny” poziom bezrobocia . Przy tym niechętnie używają terminu „pełne 
zatrudnienie”12 .

Raport Międzynarodowej Organizacji Pracy z siedzibą w Genewie (ILO) nie 
pozostawia złudzeń co do przyszłości światowego rynku pracy . Z wyliczeń auto-
rów raportu wynika, że w 2016 r . na całym świecie przybyło ok . 2,3 mln bezrobot-
nych – głównie w krajach Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu . 
Oznacza to 199,4 mln ludzi na całym świecie bez pracy . Nie widać żadnych szans 
na to, aby od dawna dostrzegany trend uległ zmianie – w efekcie liczba bezrobot-
nych osób w skali globu po raz pierwszy w historii przekroczy 200 mln13 . Eks-
perci ILO przewidują, że rosnącemu globalnemu bezrobociu towarzyszyć będzie 
gospodarcze spowolnienie oraz nasilenie się społecznych niepokojów i zamieszek 
w różnych częściach świata .

Ciągły wzrost bezrobocia w każdej dekadzie staje się jeszcze bardziej niepoko-
jący, jeśli dołączymy do niego rosnącą liczbę zatrudnionych w niepełnym wymiarze, 
którzy szukają pełnego etatu, oraz liczbę zniechęconych, którzy już przestali szu-
kać . Do tego dochodzi wzrastająca w szybkim tempie liczba osób zatrudnianych 
na podstawie elastycznych form zatrudnienia, osób należących do kategorii spo-
łecznej charakterystycznej dla późnego kapitalizmu, którą Guy Standing zapro-
ponował określać mianem prekariatu . Aby wytłumaczyć to zjawisko, odwołuje się 
on do zapożyczonego od Karla Polanyi’ego określenia „zakorzeniania” gospodarki 
w społeczeństwie14 . Standing obarcza winą za ten stan rzeczy zmiany, do których 

12 The Puzzle of New Jobs: How Many, How Fast?, “New York Times”, 24 .05 .1994, s . D1 .
13 http://www .ilo .org/global/research/global-reports/weso/2016/WCMS_443480/lang--en/

index . htm
14 K . Polanyi, Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s . XXV .
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doprowadzono w światowej gospodarce w latach określanych przez niego erą glo-
balizacji (1975–2008) . Polityczne, prawne i instytucjonalne zmiany, które pojawiły 
się w tamtym okresie wraz z dwudziestowiecznymi innowacjami technologicznymi, 
miały doprowadzić do rozrośnięcia się prekariatu . Wówczas to gospodarka „wyko-
rzeniła się” ze społeczeństw, w miarę jak finansiści i neoliberalni ekonomiści dążyli 
do stworzenia globalnej gospodarki opartej na konkurencyjności i indywidualizmie . 
Działania na rzecz gospodarki wolnorynkowej zapoczątkowały konkurencję i naci-
ski na państwa uprzemysłowione ze strony państw nowo uprzemysłowionych oraz 
Chin i Indii, dysponujących niewyczerpanymi zasobami siły roboczej . Poddanie 
się zasadom rynku doprowadziło nieubłaganie do stworzenia globalnego systemu 
produkcji opartego na sieci przedsiębiorstw i praktykach pracy elastycznej15 .

3. Bezrobocie technologiczne

Od ponad stu lat wśród ekonomistów panuje przekonanie, że nowe techno-
logie podnoszą produktywność, powodują spadek kosztów wytwarzania i zwięk-
szają podaż tanich dóbr, co z kolei stymuluje siłę nabywczą i tworzy nowe miejsca 
pracy . Historyk i ekonomista z Harvardu, David Landes, w swoim opus magnum 
Bogactwo i nędza narodów za źródło dobrobytu uznaje trend umaszynowienia 
pracy, jego zdaniem stanowiący najważniejszą formę oszczędności czasu i energii 
w historii16 . Mniemanie, iż korzyści wynikłe z postępu technologicznego i wzrostu 
produktywności wraz z czasem, poprzez zwiększenie siły nabywczej i liczby miejsc 
pracy, dotrą do mas pracowniczych, jest główną częścią teorii przenikania tech-
nologii . Sięga ona dzieł francuskiego ekonomisty Jean-Baptiste’a Saya z początku 
XIX wieku, który jako jeden z pierwszych twierdził, że podaż kreuje swój wła-
sny popyt . Według Saya „produkt nie powstanie wcześniej, zanim nie powstanie 
rynek zbytu na inne produkty, równoważne co do wartości . […] Powstanie jed-
nego produktu natychmiast kreuje popyt na inne produkty”17 . Później poglądy Saya 
na temat rynku, znane jako tzw . prawo Saya, zostały przyjęte przez neoklasyczną 
szkołę ekonomistów, którzy twierdzili, że usprawnienia technologiczne zwiększają 

15 G . Standing, Prekariat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s . 75 .
16 D . Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, War-

szawa 2015, s . 67–82 .
17 J .-B . Say, Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają 

i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa 1960 .
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produktywność, dzięki czemu producenci mogą dostarczać więcej dóbr po niższym 
koszcie jednostkowym . Większa podaż tańszych towarów, zgodnie ze szkołą neo-
klasyczną, kreuje swój własny popyt .

Wniosek płynący z przyjęcia założenia o przenikaniu technologii jest taki, że 
nawet jeśli nowe technologie spowodują zwolnienia z pracy, to problem bezrobo-
cia w końcu sam się rozwiąże . Wzrost liczby bezrobotnych doprowadzi bowiem do 
obniżki płac, tańsza robocizna zachęci przedsiębiorców do zatrudniania nowych 
pracowników zamiast inwestowania w droższe środki trwałe i w ten sposób wpływ 
technologii na zatrudnienie będzie złagodzony .

Teoria, że wynalazki techniczne będą stymulowały bez końca wzrost gospodar-
czy i zatrudnienie, napotykała zawsze twardy opór . W pierwszym tomie Kapitału, 
wydanym w roku 1867, Karol Marks argumentował, że producenci stale usiłują 
obniżać koszty robocizny i kontrolować środki produkcji dzięki substytucji siły 
roboczej kapitałem . Marks przewidywał stały postęp coraz bardziej wymyślnych 
maszynowych substytutów pracy ludzkiej i argumentował, że każdy przełom w tech-
nologii „przekształca operacje robotnika coraz bardziej w operacje mechaniczne, tak 
więc w pewnym momencie na jego miejscu będzie można zainstalować maszynę . 
Można bezpośrednio obserwować, jak poszczególne formy pracy ludzkiej przenosi 
się z robotnika na kapitał w postaci maszyny i jak jego własna siła robocza traci 
wartość w wyniku tego przeniesienia . A zatem mamy walkę robotnika przeciwko 
maszynom . To, co było aktywnością siły robotnika, staje się aktywnością maszyny”18 .

Niektórzy spośród ortodoksyjnych ekonomistów częściowo zgadzali się z Mark-
sem i przyznawali, że wzrost wydajności i zastępowanie człowieka maszynami tworzą 
rezerwową armię bezrobotnych . Jednak inni, w przeciwieństwie do Marksa, uwa-
żali bezrobocie technologiczne za zło konieczne, niezbędne dla ogólnej pomyślno-
ści gospodarki . Zwalniając robotników, kapitaliści dostarczali taniej siły roboczej, 
którą mogły zatrudniać nowe gałęzie, zwiększając własne zyski . Zyski te można 
było zainwestować w zakup nowej technologii i tak tworzyło się zapętlenie opisy-
wanego procesu i niekończący się cykl wzrostu gospodarczego i zamożności . John 
Bates Clark, założyciel Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego, zauważył, 
że „bezrobotna siła robocza jest zawsze pod ręką, zaś jej nieobecność jest niemoż-
liwa i nienormalna . Dobrobyt robotników wymaga stałego postępu technicznego, 

18 K . Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 
1951, t . 1, s . 465 .
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a to jest niemożliwe bez przejściowego bezrobocia”19 . Inny amerykański ekono-
mista, William Leiserson, podzielał entuzjazm Clarka, sugerując, że armia bez-
robotnych jest bez zajęcia tylko w takim sensie, jak strażacy oczekujący wezwania 
do pożaru albo jak rezerwowe siły policyjne w stanie gotowości20 .

Z przytoczonych powyżej przykładów jednoznacznie wynika, że nawet nasta-
wieni negatywnie wobec koncepcji rezerwowej armii pracy i klasowego konfliktu 
ekonomiści wskazują na fakt, iż bezrobotni mają do wypełnienia w naszej gospodarce 
kluczową dla jej prawidłowego funkcjonowania rolę . Czy wzrastające współcześnie 
– wobec braku mogącego je wchłonąć nowego sektora – bezrobocie technologiczne 
nie skłania nas do wniosku, że bezrobotni za pełnioną pomimo braku klasycznej 
aktywności zawodowej funkcję społeczną powinni, tak jak i oczekujący na wezwanie 
strażacy, otrzymywać pewne wynagrodzenie? Być może odpowiedź na to pytanie 
stanie się łatwiejsza, gdy przywołamy jednoznacznie szkodliwe społecznie skutki 
agresji i anomii spowodowanej wynikającym z bezrobocia brakiem stabilizacji .

4. Źródło przemocy

Co będzie, jeśli rzeczywiście zabraknie pracy? Myśl, że społeczeństwo mia-
łoby nie być skoncentrowane wokół pracy do tego stopnia różni się od wszelkich 
dotychczasowych koncepcji organizowania dużych grup ludzkich, że stawia nas 
przed koniecznością przemyślenia samych podstaw umowy społecznej . W całej 
Europie obawa przed wzrostem bezrobocia doprowadza do społecznych niepoko-
jów na wielką skalę oraz pojawienia się np . neofaszyzmu . Wyborcy niezadowoleni 
fatalnym wpływem bezrobocia na społeczeństwo i pogarszającym się stanem ich 
gospodarki wyładowują swoją frustrację przy urnie wyborczej, popierając ekstre-
mistyczne partie prawicowe . Porównując dane dotyczące bezrobocia pod koniec 
XX wieku i na początku lat 30 . kanclerz Helmut Schmidt zauważył chłodno, że 
teraz jest więcej bezrobotnych w Chemnitz czy Frankfurcie nad Odrą niż w roku 
1933, gdy Niemcy głosowali na NSDAP . Schmidt ostrzegał społeczeństwo nie-
mieckie i cały świat przed ponurymi konsekwencjami takiego stanu rzeczy . „Jeśli 
nie możemy rozwiązać tego problemu, musimy być przygotowani na wszystko”21 . 

19 J . B . Clark, Essentials of Economic Theory, The MacMillan Company, New York 1927, s . 452 (tłu-
maczenie własne) . 

20 W . Leiserson, The Problem of Unemployment Today, “Political Science Quarterly” 1916, nr 3, s . 12 .
21 How Germany Is Attacking Recession, “Fortune”, 14 .06 .1993, s . 13 (tłumaczenie własne) . 
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Sytuacja staje się niezwykle groźna, gdy do powyższego stanu rzeczy docho-
dzi spowodowany destabilizacją Bliskiego Wschodu kryzys uchodźczy . Napę-
dzana niepokojem o zatrudnienie w gospodarce ksenofobia powoduje często, że 
uchodźcy są atakowani i obwiniani o stan rzeczy mający dużo bardziej skompli-
kowane przyczyny .

W roku 1997 późniejszy noblista, Edmund Phelps, napisał jedno ze swoich 
najważniejszych dzieł: Płaca za pracę. Ten wielki zwolennik wolnej przedsiębior-
czości i zagorzały przeciwnik keynesizmu po dokonaniu rzetelnej analizy amery-
kańskiej rzeczywistości lat 90 . doszedł do wniosku, że nie wszystko jednak należy 
pozostawiać wyrokom rynku . Wyszedł z założenia, że pracodawcy płacą pracow-
nikom stawki wynikające z ich wydajności i nic ponadto . Jednak każde miejsce 
pracy ma także swoją wydajność społeczną, a więc wiąże się z korzyściami, jakie 
odnosi cała wspólnota z tego, że dany obywatel nie marnotrawi życia na podejrzaną 
działalność, lecz na miarę swoich możliwości pracuje, utrzymuje się za zarobione 
pieniądze, wychowuje potomstwo itd .22 .

Badania wykazują niepokojącą korelację między wzrostem liczby bezrobotnych 
i rosnącą przestępczością związaną z użyciem przemocy . Autorzy studium na ten 
temat, Mary Merva i Richard Fowles, wyliczyli, że jednoprocentowy wzrost liczby 
bezrobotnych skutkuje 3,4-procentowym przyrostem liczby przestępstw z użyciem 
przemocy oraz 2,4-procentowym wzrostem liczby przestępstw przeciwko własno-
ści . W 30 zbadanych wielkich miastach ekonomiści z Uniwersytetu Utah szacują, 
że w okresie 1990–1992 wzrost liczby bezrobotnych z 5,5 proc . do 7,5 proc . spo-
wodował 1459 zabójstw, 62 607 przestępstw z użyciem przemocy (w tym włama-
nia, napady z bronią w ręku i morderstwa) oraz ok . 223 500 przestępstw przeciwko 
własności (w tym rozbój, złodziejstwo i kradzieże samochodów)23 .

Merva i Fowles wykazali również uderzającą korelację między wzrostem nie-
równości płac a przestępczością . W latach 1979–1988 w 30 zbadanych miastach 
stwierdzono 5-procentowy wzrost nierówności płacowej, któremu towarzyszył 
wzrost liczby przestępstw z użyciem przemocy o 2,05 proc ., liczby przestępstw 
przeciwko własności o 1,87 proc ., morderstw o 4,21 proc ., rozbojów o 1,79 proc ., 
napadów z bronią w ręku o 3,1 proc ., drobnych złodziejstw o 1,79 proc ., kradzieży 
samochodów o 2,21 proc .24 . Francuski socjolog Loic Wacquant, który gruntownie 

22 E . Phelps, Płaca za pracę, Kurhaus Publishing, Warszawa 2013, s . 57–68 .
23 M . Merva, R . Fowles, Effects of Diminished Economic Opportunities on Social Stress, Washing-

ton D . C .: Economic Policy Institute, 16 .10 .1992, s . 1–2 .
24 Ibidem, s . 11 .
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zbadał zjawisko miejskich rozruchów w państwach rozwiniętych, twierdzi, że pra-
wie w każdym wypadku występują te same cechy socjologiczne . Większość uczest-
ników rozruchów stanowią dawni robotnicy, którzy stracili zatrudnienie w trakcie 
przechodzenia od produkującego do informatycznego społeczeństwa25 .

Dla mieszkańców robotniczych regionów, w których reorganizacja gospodarki 
kapitalistycznej spowodowała odwrót od wytwarzania w kierunku świadczenia 
usług wymagających wykształcenia, wzrost zastosowania technologii w fabrykach 
i biurach oraz eliminacja związków zawodowych oznaczały tylko jedno: nieby-
wale wysokie, trwałe bezrobocie i  regres warunków materialnych . Ich sytuację 
najdosadniej podsumował redaktor kwartalnika „New Perspectives” Nathan Gar-
dels: „Z punktu widzenia rynku liczne szeregi bezrobotnych czeka gorszy los niż 
w kolonializmie: są niepotrzebni gospodarce . My nie potrzebujemy tego, co oni 
mają, a oni nie mogą kupić tego, co my sprzedajemy”26 .

Autor najbardziej znanego opracowania na temat odstraszającego efektu kar 
przewidzianych przez prawo, ekonomista Isaac Ehrlich, przyjął założenie, że 
potencjalni zabójcy równoważą oczekiwaną karę z oczekiwanymi korzyściami . Aby 
zmierzyć potencjalne korzyści płynące z zabójstwa dla sprawcy, Ehrlich posłużył 
się pewnymi zmiennymi ekonomicznymi i społecznymi . Uwzględnił dane o sto-
pie bezrobocia, udziale zatrudnionych w liczbie ludności ogółem, zamożności oraz 
strukturze wiekowej populacji . Jego badania doprowadziły do ustalenia, że poprawa 
warunków na rynku pracy przynosi większe efekty prewencyjne niż którakolwiek 
ze zmiennych dotyczących wymiaru sprawiedliwości27 .

Niektórzy eksperci wojskowości sądzą, że wkraczamy w nowy niebezpieczny 
okres historii charakteryzujący się tym, co określają mianem konfliktu o niskiej 
intensywności: wojny toczone przez gangi terrorystów, bandytów, partyzantów itp . 
Już na początku lat 90 . XX w . historyk wojskowości Martin van Creveld stwier-
dził, że różnice między wojną a przestępczością będą się zacierały, a nawet znikną 
w miarę przybywania band kryminalistów, niekiedy formułujących jakieś hasła 
polityczne, zagrażających globalnej wiosce zabójstwami, zamachami, bombami 
w samochodach, porwaniami i masakrami, które przyciągają uwagę środków maso-
wego przekazu28 . Dzisiaj, gdy największej organizacji terrorystycznej świata udaje 

25 L . Wacquant, When Cities Run Riot, “UNESCO Courier” 1993, No . 2, s . 11 .
26 N . Gardels, Capitalism’s New Order, “Washington Post”, 11 .04 .1993, s . C4 (tłumaczenie własne) . 
27 I . Ehrlich, The Deterrent Effect of Capital Punishment, “American Economical Review” 1975, 

No . 65, s . 397 .
28 M . Van Creveld, Zmienne oblicze wojny, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008 .
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się w mediach głównego nurtu utrzymać miano „Państwa Islamskiego”, ciężko jest 
nie uznać przewidywań van Crevelda za słuszne .

Choć większość obywateli państw rozwiniętych uważa, że bezrobocie i prze-
stępczość są dwoma najtrudniejszymi problemami w ich krajach, to niewielu chce 
uznać nieodłączną zależność, jak między nimi istnieje . W miarę rozszerzania się 
rewolucji 4 .0 na całą gospodarkę, automatyzacji kolejnych sektorów produkcyj-
nych i usługowych, zwolnień pracowników fizycznych i umysłowych, przestępczość 
– szczególnie ta z użyciem przemocy – będzie dalej rosnąć . Prócz łatwo dostrze-
galnego wzrostu przestępczości bezrobocie o narastającej skali ma wiele innych 
negatywnych konsekwencji społecznych (np . politycznych29, zdrowotnych30) . Zła-
pani w pułapkę spirali degradacji, mając coraz mniej pomocy, by zatrzymać swój 
upadek, bezrobotni i pracujący dorywczo z konieczności zwracają się ku przestęp-
czości, by przeżyć . Odgrodzeni od świata nowoczesnych technologii, zmuszeni 
są szukać sposobów wzięcia przemocą tego, czego odmawiają im siły rynkowe .

Nowoczesne technologie są w stanie skrócić czas pracy i zwiększyć zarobki 
milionów ludzi . Po raz pierwszy w historii masy ludzi mogą uniknąć długich godzin 
żmudnej pracy w gospodarce rynkowej i oddać się wybranym zajęciom w czasie 
wolnym . Jednak zależnie od obranej drogi rozwoju te same siły nowych technolo-
gii mogą prowadzić do wzrostu bezrobocia i światowej depresji, a także eskalacji 
przemocy na niespotykaną dotąd skalę . To, czy przyszłość należeć będzie do utopii, 
czy dystopii zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób rozdzielone zostaną 
zyski realizowane z tytułu wzrostu produktywności .

5. Nowa umowa społeczna

Na początku lat 60 . minionego wieku ekonomiści z Centrum Badań Instytu-
cji Demokratycznych (wpływowego think tanku powiązanego z Uniwersytetem 
Kalifornijskim w Santa Barbara) zakwestionowali obowiązującą ortodoksję eko-
nomiczną, w myśl której wynalazki technologiczne i wzrost produktywności mają 
gwarantować pełne zatrudnienie w gospodarce . Twierdzili, że ich rezultaty będą 
przeciwne – umaszynowienie pracy spowoduje milionowe bezrobocie i zatrudnienie 
dorywcze . Pośród wielu rozpatrywanych przez nich w tamtym okresie instytucji, 

29 G . Standing, Karta Prekariatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s . 109–120 .
30 R . Wilkinson, K . Pickett, The Spirit Level, Bloomsbury Press, New York 2011, s . 73–87 .
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rozwiązań dotyczących podziału pracy, negatywnego podatku dochodowego czy 
gwarancji zatrudnienia, ich szczególne zainteresowanie wzbudziła koncepcja bez-
warunkowego dochodu podstawowego . Robert Theobald dowodził, że skoro auto-
matyzacja nadal zwiększa produktywność i zwalnia robotników, to należy przerwać 
tradycyjną zależność między dochodem a pracą . Skoro maszyny wykonują coraz 
więcej pracy, to ludzie muszą mieć zagwarantowany jakiś dochód niezależny od 
zatrudnienia w tradycyjnej gospodarce, aby byli w stanie przeżyć, a gospodarka 
mogła wygenerować tyle siły nabywczej, ile trzeba do wykupienia dóbr i usług . 
Theobald uznawał podstawowy dochód bezwarunkowy za punkt zwrotny w histo-
rii relacji ekonomicznych . Pisał:
„Uważam zatem, że bezwarunkowy dochód podstawowy reprezentuje możliwość 
realizacji podstawowego przekonania filozofii, która stale przewijała się w historii 
człowieka, że każda jednostka ma prawo do udziału w produkcie społecznym . Cią-
głe braki i niedobory uniemożliwiały realizację tego przekonania aż do niedawna: 
względna obfitość w bogatych krajach daje człowiekowi możliwość osiągnięcia celu, 
jakim jest zapewnienie wszystkim minimalnego standardu życiowego”31 .

6. Bezwarunkowy dochód podstawowy

Koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego uzyskuje w ostatnich 
latach coraz większe poparcie . Co zaskakujące, wspierający ją różnią się zupełnie 
poglądami politycznymi, wyznawaną filozofią i krajami pochodzenia . Zwolenników 
bezwarunkowego dochodu podstawowego można znaleźć zarówno wśród tych, któ-
rzy nigdy nie optowaliby za zupełną transformacją społeczeństwa, w którym żyją, 
jak i wśród ruchów społecznych będących w pełni przeciwko utrzymaniu status 
quo . Także w kręgach akademickich, wśród myślicieli liberalnych, republikańskich, 
ekologicznych i feministycznych znajdziemy zainteresowanych jak i popierających 
propozycję wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego . Dyskusję 
nad tą instytucją rozpoczęto niezależnie od siebie w państwach takich jak Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej i Chile, Australia i Szwecja, Turcja i Republika 
Południowej Afryki . Różnorodność jej apologetów skłania do przyjrzenia się tej 
instytucji i odpowiedzenia na pytanie o źródło jej popularności . Czy stanowią je 

31 R . Theobald, The Guaranteed Income, Anchor Books, New York 1967, s . 19 (tłumaczenie własne) . 
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jej rzeczywiste zalety, czy może jedynie nieporozumienie wokół tego, czym wła-
ściwie jest bezwarunkowy dochód podstawowy?

Termin „bezwarunkowy dochód podstawowy” nie jest bezdyskusyjnie akcep-
towany przez każdego, kto wspierał, krytykował bądź omawiał tę społeczną ini-
cjatywę . W książkach i artykułach ta sama propozycja bywa określana na wiele 
różnych sposobów – społeczna dywidenda, gwarantowane powszechne uposaże-
nie lub dochód obywatelski . To, jak wiele innych propozycji, było przedstawianych 
pod nazwą bezwarunkowego dochodu podstawowego, jedynie zwiększa panujące 
w tej dziedzinie zamieszanie .

Zgodnie z  informacjami umieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej 
Basic Income Earth Network, największej w świecie platformy zrzeszającej zwo-
lenników wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, jest to „kwota 
pieniędzy wypłacana regularnie każdemu, niezależnie od uwarunkowań indywidu-
alnych, takich jak sytuacja materialna czy chęć do podjęcia pracy”32 .

Wysokość bezwarunkowego dochodu podstawowego powinna pozwalać 
na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych . Jest on więc odpowiedzią pań-
stwa na postulat zapewnienia każdemu obywatelowi minimum egzystencji .

W ciągu ostatnich dziesięcioleci wiele państw eksperymentowało z tą orygi-
nalną koncepcją prowadzenia polityki społecznej, wprowadzając instytucje o zbli-
żonych do niej cechach . Jednak sytuacja, w której zostały spełnione wszystkie 
warunki konieczne, aby móc uznać, iż stworzono bezwarunkowy dochód podsta-
wowy, nastąpiła jak dotąd tylko raz .

7. Alaska Permanent Fund

Od 1982 roku każdy zarejestrowany od sześciu miesięcy jako mieszkaniec 
Alaski otrzymuje tam bezwarunkowy dochód podstawowy . Obecnie wymóg ten 
spełnia około 700 tysięcy ludzi . Postacią najmocniej związaną z wprowadzeniem 
tej instytucji jest gubernator Alaski urzędujący w  latach 1974–1982 Jay Ham-
mond . Zaproponował on, aby naturalne bogactwo stanu, największe w Stanach 
zasoby ropy naftowej, obecne w Prudhoe Bay, przyniosło dochody całej populacji, 
zarówno aktualnej, jak i przyszłej . W roku 1976 utworzono stały fundusz, oparty 

32 http://basicincome .org/basic-income/ (tłumaczenie własne) . 
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po części na zyskach z ropy, którego celem jest gwarantowanie ciągłości tego spo-
łecznego programu .

Według początkowego projektu Hammonda dywidenda miała być wypłacana 
każdemu, kto spełnia wymogi zamieszkania, wraz z prowizją wyznaczaną w ten 
sposób, aby dywidenda była proporcjonalna do liczby lat zamieszkania . Jednak Sąd 
Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że propozycja ta jest niezgodna z klau-
zulą równej protekcji wynikającą z czternastej poprawki do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych . Czternasta poprawka gwarantuje równą ochronę prawa każdemu 
znajdującemu się pod jurysdykcją terytorialną stanu . Oznacza to, że równego trak-
towania nie można odmówić nikomu na podstawie tego, jak długo dana osoba 
znajduje się pod jurysdykcją władz stanowych . Sąd Najwyższy uznał, że miesz-
kańcy pochodzący z innych stanów byliby w ten sposób dyskryminowani . Z tego 
powodu dokonano odpowiednich modyfikacji i w 1982 roku ostatecznie urucho-
miono pierwszy w historii program bezwarunkowego dochodu podstawowego33 .

Bezwarunkowy dochód podstawowy na Alasce jest finansowany poprzez 
dywidendę powiązaną ze średnimi wynikami z ostatnich pięciu lat stałego fundu-
szu opartego na zysku z wydobycia ropy naftowej . Od czasu powstania fundusz 
przeszedł liczne modyfikacje i dziś opiera się on na portfolio zdywersyfikowa-
nym w skali światowej . Bezwarunkowy dochód podstawowy wyniósł w 2015 roku 
2072 USD dla każdego mieszkańca stanu . Podczas gdy ostatnie dekady przynio-
sły w Stanach Zjednoczonych znaczną redystrybucję bogactwa na korzyść naj-
bogatszych członków społeczeństwa34, Alaska zmierza w przeciwnym kierunku, 
co sprawia, że bywa nazywana „najbardziej egalitarnym stanem”35 . Z przeprowa-
dzonej w ub .r . na reprezentatywnej grupie mieszkańców Alaski ankiety wynika 
mocne poparcie dla utrzymania programu bezwarunkowego dochodu podstawo-
wego . Wśród gospodarstw o rocznym przychodzie poniżej 50 tys . USD głosowało 
za tym 72 proc . ankietowanych, co ciekawe, wyraźne poparcie większości widać 
także w najbogatszej części społeczeństwa . Wśród gospodarstw odnotowujących 
roczne przychody powyżej 100 tys . USD poparcie wyraziło 58 proc . uczestników 

33 Alaska Permanent Fund Corporation ‘Wealth Management: A Comparison of the Alaska Permanent 
Fund and Other Oil-Generated Savings Accounts around the World’, “The Trustee Papers” 1988, No . 5, 
April .

34 J . Stiglitz, The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade, W . W . Nor-
ton & Company, New York 2003; R . H . Frank, Luxury Fever: Why Money Fails to Satisfy in an Era of 
Excess, Free Press, New York 1999 .

35 Y .  Vanderborght, P .  Van Parijs, Basic Income: A  Radical Proposal for a  Free Society and Sane 
 Economy, Harvard University Press, New York 2017 .
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ankiety36 . Według niektórych badaczy tematu formuła bezwarunkowego dochodu 
podstawowego na Alasce pozostawia wiele do życzenia (krytyka dotyczy najczęściej 
sposobu jego finansowania) . Nie zmienia to faktu, że działający na Alasce projekt 
jest jedynym funkcjonującym we współczesnym świecie programem społecznym 
wypełniającym wszystkie pięć cech bezwarunkowego dochodu podstawowego .

8. Historia idei

Historyczne korzenie idei bezwarunkowego dochodu podstawowego sięgają 
bardzo głęboko . Autorzy o przeróżnych intelektualnych proweniencjach pozostawili 
po sobie propozycje, pomysły i zapisy debat nad tym zagadnieniem . Można odna-
leźć tę myśl nawet w słynnej Utopii (1516) Thomasa More’a . Bardziej współcze-
sny i znacznie bardziej interesujący z punktu widzenia tej pracy, aczkolwiek wciąż 
dość odległy w czasie, przykład odnajdziemy w twórczości Thomasa Paine’a . Ten 
angielski rewolucjonista, który przybył do Filadelfii w 1774 roku wziął aktywny 
udział zarówno w rewolucji amerykańskiej, jak i  francuskiej . W 1776 r . napisał 
w swoim pamflecie Agrarian Justice:
„Opowiadając się za sprawą wywłaszczonych domagam się ich praw, a nie dobro-
czynności dla nich . […] Należałoby utworzyć fundusz państwowy, z którego będzie 
się wypłacać każdemu, kto przekroczył wiek dwudziestu jeden lat, sumę piętnastu 
funtów szterlingów jako odszkodowanie częściowe za pozbawienie go naturalnego 
dziedziczenia, poprzez wprowadzenie prywatnej własności ziemi . Suma dziesię-
ciu funtów rocznie, dożywotnio, powinna być wypłacana każdej żyjącej teraz oso-
bie, powyżej pięćdziesiątego roku życia, a także wszystkim innym, gdy osiągną ten 
wiek . […] Proponuje się, aby te wypłaty, jak już zostało zaznaczone, dokonywane 
były wobec wszystkich osób, tak bogatych, jak i biednych”37 .

Przypomina to już formę współcześnie rozważanej koncepcji bezwarunkowego 
dochodu podstawowego . Rozwiązania, które możemy uznać za jego protoplastę, da 
się odnaleźć dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku . Wśród ich twórców należy 
wymienić Thomasa Spence’a, Charlesa Fouriera, Herberta Spencera i Henry’ego 
George’a . Jeden z najbardziej znanych orędowników bezwarunkowego dochodu 
podstawowego, Bertrand Russell, napisał w 1918 roku:

36 http://basicincome .org/news/2017/07/us-survey-shows-majority-support-for-perma-
nent-fund-dividend-amid-continued-legal-controversy/

37 http://www .thomaspaine .org/major-works/agrarian-justice .html (tłumaczenie własne) . 
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„Używając powszechniej znanych terminów, plan, za którym się opowiadamy, 
sprowadza się do tego: pewien mały dochód, wystarczający na konieczne wydatki, 
powinien być zapewniony wszystkim, niezależnie od tego, czy pracują czy nie, 
a większe dochody, tak duże, jak będzie się dało uzasadnić wartością wytworzo-
nych dóbr, powinny być przekazane tym wyrażającym wolę do zaangażowania się 
w pracę, którą ich wspólnota uzna za pożyteczną”38 .

Niektórzy powszechnie znani ekonomiści także opisali w swoich dziełach coś, 
co można by nazwać pierwowzorem bezwarunkowego dochodu podstawowego 
w dzisiejszym tego słowa rozumieniu . Byli wśród nich James Meade (1907–1995) 
i James Tobin (1918–2002), laureaci Ekonomicznej Nagrody Banku Szwecji im . 
Alferda Nobla, odpowiednio w latach 1977 i 1981 .

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych pojawiły 
się liczne propozycje blisko powiązane z instytucją bezwarunkowego dochodu pod-
stawowego . Znajdujący się wówczas u szczytu swojej intelektualnej popularności 
Milton Friedman zaproponował w słynnej książce Kapitalizm i wolność negatywny 
podatek dochodowy39 . W 1965 r . James Tobin zaprezentował swoją propozycję 
bezwarunkowego minimalnego dochodu jako niekwestionowanego usprawnienia 
ówcześnie działających w Stanach Zjednoczonych programów socjalnych40 . Repu-
blikańska administracja prezydenta Richarda Nixona przygotowała reformy, które 
zawierały gwarantowany dochód dla pracowników w powiązaniu z planem wspie-
rania rodzin . Propozycja ta miała przyjąć formę negatywnego podatku dochodo-
wego . Nad planem debatowano w Senacie aż do chwili, gdy Nixon w 1974 r . pod 
wpływem groźby impeachmentu ustąpił ze sprawowanego urzędu41 .

Philippe van Parijs zwraca uwagę na  to, że w XXI-wiecznym kapitalizmie, 
w którym występuje niedobór miejsc pracy, każdy mający stabilne zatrudnienie 
na pełen etat przywłaszcza sobie większy udział w podaży pracy niż przypada-
jący na jedną czynną zawodowo osobę . Każda osoba zdolna do pracy, która chce 
ją podjąć, ale nie jest w stanie jej znaleźć, powinna mieć taki sam udział w łącz-
nej ofercie wynagrodzenia, co podejmujący pracę . Gdybyśmy mieli do czynienia 
z pełnym zatrudnieniem albo bezrobociem dobrowolnym, ustalenia van Parijsa 

38 https://en .wikisource .org/wiki/Proposed_Roads_to_Freedom:_Socialism,_Anarchism,_and_
Syndicalism/Chapter_II_4 (tłumaczenie własne) . 

39 M . Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962 .
40 J . Tobin, On the Economic Status of the Negro, “Daedalus” 1965, Vol . 94, No . 4 .
41 K . Widerquist, A Failure to Communicate: The Labour Market Findings of the Negative Income 

Tax Experiments and their Effects on Policy and Public Opinion, w: Promoting Income Security as a Right: 
Europe and North America, G . Standing (ed .), London 2004 .
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również miałyby sens, bowiem jest wiele zajęć, które z różnych powodów są nie do 
zaakceptowania . Bezwarunkowy dochód podstawowy byłby, z jego punktu widze-
nia, sposobem na dokonanie redystrybucji prawdziwej wolności od tych przy-
właszczających sobie ograniczoną możliwość wykonywania płatnej pracy do tych 
jej pozbawionej . Umożliwiałby także wybór pracy niepodyktowany ekonomicz-
nym przymusem, stwarza bowiem beneficjentom większą elastyczność na rynku 
pracy, która związana jest także z dodatkową ochroną dla pracownika42 . Prowadzi 
to do większej swobody w wyborze wykonywanej pracy i, co bardzo ważne, uczyni 
jeden kluczowy wybór możliwym – ten o niepodejmowaniu płatnej pracy . Nie-
którzy autorzy, idąc w ślady Marksa, jak na przykład Erik Olin Wright, nazywają 
to „dekomodyfikacją pracy”43 . Prowadzi ona do pojawienia się większej swobody 
zaangażowania w organizacyjną formę opłacanej pracy (na przykład kooperatywy 
i samozatrudnienie) .

Podsumowanie

Współczesne przemiany technologiczne wpływają na gospodarkę w niespo-
tykany dotąd w historii sposób . Wypieraniu pracowników z procesu produkcji nie 
towarzyszy powstawanie nowego sektora mogącego zniwelować efekt technolo-
gicznego bezrobocia . Spadek liczby zatrudnionych w połączeniu ze zjawiskiem 
zatrudnienia elastycznego prowadzi do obserwowanej w państwach rozwiniętych 
eskalacji przemocy . Nowoczesne technologie wymuszają fundamentalną zmianę 
w relacjach między dochodem a pracą . Coraz częściej mówi się w tym kontekście 
o nowej umowie społecznej, u podstaw której miałaby leżeć między innymi posia-
dająca długą historię idea bezwarunkowego dochodu podstawowego . W niniej-
szym opracowaniu autor postawił sobie za cel zarysowanie problemu bezrobocia 
technologicznego w perspektywie historycznej oraz ukazanie intelektualnych 
powiązań między tym społecznym zagrożeniem a mającą długą tradycję koncep-
cją bezwarunkowego dochodu podstawowego . Ograniczenia niniejszego opraco-
wania nie pozwalają autorowi na szczegółowe omówienia zagadnień o znacznym 
poziomie skomplikowania wynikającym z odmienności bezwarunkowego dochodu 
podstawowego na  tle dotychczasowych socjalno-politycznych modeli finansów 

42 P . Van Parijs, Real Freedom for All, Oxfrod Political Theory, New York 1997, s . 109–113 .
43 E . O . Wright, Basic Income as a Socialist Project, “Basic Income Studies” 2005, Vol . 1, No . 1 .
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publicznych . Kolejne państwa podejmują się prób realizacji tej instytucji, jak poka-
zuje doświadczenie krajów najmocniej zaangażowanych w projekt, z pozytywnymi 
efektami i poparciem społecznym . Nawet najbardziej doświadczone w tym zakre-
sie społeczeństwa dysponują jednak materiałem empirycznym odnoszącym się do 
zaledwie zalążkowej fazy działania tej instytucji .

Otwartymi pytaniami badawczymi pozostają przynajmniej następujące:
• Jakie są potencjalne skutki bezwarunkowego dochodu podstawowego dla 

umowy społecznej, dla nierówności i dla przestępczości?
• Czy prócz stabilizacji ekonomicznej beneficjentów i zapewnienia im material-

nych warunków wolności bezwarunkowy dochód podstawowy złagodzi pola-
ryzację społeczną wynikającą z robotyzacji?

• Jakie są główne czynniki sukcesu lub bariery dla powodzenia bezwarunkowego 
dochodu podstawowego?
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Rozdział 5

Polityka wspierania nowych technologii 
w dobie postindustrialnej – specyfika 
nordyckiego modelu rozwoju

Karolina Porębna1

Wprowadzenie

Sto lat  temu Szwecja należała do najuboższych narodów w Europie – dziś, 
w dobie postindustrialnej, jest światowym liderem w dziedzinie innowacji . Dbanie 
o środowisko, możliwość bezpłatnej edukacji, granty badawcze, dostęp do zabez-
pieczeń społecznych oraz aktywna polityka rządowa sprzyjająca start-upom powo-
dują, że setki międzynarodowych firm technologicznych przybyło do   Szwecji, aby 
wykorzystać tę bogatą przestrzeń kreatywności i wiedzy . Skype, Spotify, MineCraft, 
Candy Crush, IZettle, Klarna – po Dolinie Krzemowej to właśnie Sztokholm ma 
najwięcej na świecie ośrodków technologicznych w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca2 . Wykorzystanie energii w Szwecji jest oparte głównie na energii odnawial-
nej . O wyjątkowości tego państwa świadczy zróżnicowana, zorientowana na eksport 
i wysoce skuteczna gospodarka, co potwierdzają wysokie noty w rankingach mię-
dzynarodowych . Konkurencyjność sektora towarów i produkcji konsekwentnie szła 
w parze z rozwojem usług, takich jak technologia informacyjna i komunikacyjna, 
gdzie przykładowo od 2008 r . sektor technologii informacyjno-komunikacyjnej 

1 Karolina Porębna – studentka Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, absolwentka Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim .

2 Innovation in Sweden, Sweden . Sverige, http://sweden .se/business/innovation-in-sweden
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(ICT) wzrósł o 16 proc ., a obecnie zatrudnionych w nim jest ponad 4 proc . szwedz-
kiej siły roboczej3 . W czym tkwi sekret generowania innowacji? Jak duży wpływ 
na rozwój ma otoczenie instytucjonalne oraz czy model szwedzki jest przystosowany 
do wyzwań rewolucji 4 .0? W tekście została poddana analizie struktura wydatków 
na badania i rozwój (B+R), a także ukazano, jak poszczególne instytucje oraz dzia-
łania rządowe w ramach Narodowego Systemu Innowacji (NSI) umożliwiają dyfu-
zję nowych technologii . Prowadzona przez państwo polityka innowacji jest również 
powiązana z trzema filarami zrównoważonego rozwoju: wzrostem gospodarczym, 
sprawiedliwością społeczną i ochroną środowiska4 . 

Opracowanie składa się z  trzech części . W pierwszej z nich wytłumaczona 
została definicja społeczeństwa postindustrialnego wraz z koncepcją NSI, geneza 
oraz istotność tych terminów . W kolejnym rozdziale analizie poddano czynniki 
ekonomiczne i technologiczne, takie jak konkurencyjność gospodarki oraz wydatki 
na B+R . Ostatnia część tekstu skupia się na założeniach i wyzwaniach polityki 
innowacji z uwzględnieniem partnerstw strategicznych w kontekście rewolucji 4 .0 
oraz wysiłków konkretnych organizacji, które we współpracy z innymi podmio-
tami efektywnie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy sytuacji 
w państwach rozwijających się .

1. Definicje i główne koncepcje

Przełom lat 60 . i 70 . XX wieku to czas, w którym zachodząca transformacja 
technologiczna stała się przyczyną nadania społeczeństwu nowych imperatywów . 
Wskutek automatyzacji produkcji oraz rozwoju indywidualnej i zbiorowej kon-
sumpcji wielu pracowników przeniosło się do sektora usług . Z czasem obszar ten 
stał się dominującą branżą zatrudnienia – wzrosły dochody, a główne pozycje hie-
rarchii społecznej zajęła klasa intelektualistów5 . Termin „społeczeństwo postindu-
strialne” został włączony do nomenklatury za sprawą socjologów Daniela Bella6 

3 How Sweden Created a Model Economy, https://sweden .se/business/how-sweden-created-amod-
el-economy

4 Innovation Policy and Sustainable Development 2015, https://sustainabledevelopment .un .org/con-
tent/documents/6559119-Anand_Innovation%20Policy%20and%20Sustainable%20Development .pdf

5 D . Bell, The Coming of Post-Industrial Society, https://www .os3 .nl/_media/2011–2012/daniel_
bell__the_coming_of_post-industrial_society .pdf

6 Najsłynniejsza praca D . Bella, Nadchodzące społeczeństwo postindustrialne, została opublikowana 
w 1973 r .
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oraz Alana Touraine’a, którzy jako pierwsi zauważyli oraz opisali powyższe prze-
miany . W XXI wieku termin ten zachowuje swoją aktualność – pozwala na dia-
gnozę stanu gospodarki w państwach rozwijających się i okazuje się pomocny 
w opisaniu polityki gospodarczej umiejscawiającej je na ścieżce szybkiego roz-
woju gospodarczego7 . Ze społeczeństwem postindustrialnym nieodłącznie wiąże 
się pojęcie „społeczeństwo informacyjne” oraz „społeczeństwo oparte na wiedzy”8 . 
Zwiększenie zastosowania nowych technologii wymaga odpowiedniego prze-
twarzania, przechowywania, przekazywania i pobierania informacji, co możliwe 
jest dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników oraz inwestowaniu 
w innowacyjne rozwiązania . Warunkiem generowania nowoczesnych procesów, 
struktur organizacyjnych, produktów czy patentów jest prowadzenie efektyw-
nej działalności o charakterze naukowym lub technicznym, jaką są B+R (prace 
badawczo-rozwojowe) . Według Głównego Urzędu Statystycznego „B+R są to sys-
tematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, 
w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia 
nowych zastosowań dla tej wiedzy”9 . Kluczem do zrozumienia podstaw sukcesu 
innowacyjnego jest Narodowy System Innowacji . Pojęcie to zostało sformuło-
wane w połowie lat 80 . XX w . przez dwóch ekonomistów: Christophera Freemana 
oraz Bengt-Åke Lundvalla . Według nich, NSI to sieć współdziałających instytu-
cji w sektorze publicznym i prywatnym, których aktywność i interakcje inicjują 
import, modyfikacje oraz dyfuzję nowych technologii10, dodatkowo obejmuje 
ona elementy i relacje, które występują w produkcji, dyfuzji oraz wykorzystaniu 
ekonomicznie użytecznej wiedzy11 . W polskiej literaturze temat podjął między 
innymi Marcin Karlik, który w książce Zarządzanie innowacjami w przedsię-
biorstwie dokonuje podziału czynników wpływających na sprawne i efektywne 
funkcjonowanie NSI na cztery kategorie: ekonomiczne (sytuacja ekonomiczna, 
np . konkurencyjność gospodarki), technologiczne (poziom rozwoju sektora B+R, 
szybkość postępu technicznego, wiedza technologiczna), polityczne (rozwiązania 

 7 O . Domakur, Prawidłowości kształtowania społeczeństwa postindustrialnego, http://www .pte .pl/
kongres/referaty/Domakur%20Olga/Domakur%20Olga%20-%20Prawidlowosci%20ksztaltowania%20
spoleczenstwa%20postindustrialnego .pdf

 8 Ibidem, s . 2–5 .
 9 Działalność badawcza i rozwojowa . Główny Urząd Statystyczny, http://stat .gov .pl/cps/rde/xbcr/

wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa .pdf
10 Ch . Freeman, Technology and Economic Performance: Lessons from Japan, Printer Publisher, Lon-

don 1987, s . 1–4 .
11 National Innovation Systems, OECD, Paris 1997, http://www .oecd .org/science/inno/2101733 .pdf

099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   91 18/12/2017   12:27



Karolina Porębna 92

prawno-polityczne, polityka innowacji, prawo ochrony własności intelektualnej) 
oraz społeczne (poziom akceptacji nowych technologii, system edukacji)12 . Na kim 
natomiast spoczywa odpowiedzialność za wspieranie rozwoju innowacyjności? 
W ramach instytucjonalnych uwarunkowań wyróżnić można struktury państwa 
finansujące innowacyjne projekty, instytuty dbające o rozwój wiedzy naukowej 
i badawcze, system szkolnictwa wyższego, podmioty należące do strefy przemysłu 
i usług (w tym jednostki B+R, partnerstwa strategiczne), a także rządowe i poza-
rządowe organizacje (centra i ośrodki technologiczne)13 .

2.  Tło oraz analiza struktury wydatków Szwecji 
na badania i rozwój

 Od XIX wieku Szwecja przeszła niewyobrażalną przemianę ekonomiczno-
-społeczną: począwszy od silnej interwencji państwa, poprzez reformy neolibe-
ralne, aż do stanu pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem14 . Innowacje przez wiele 
lat stanowiły główny czynnik rozwoju ekonomicznego, generując zyski, które były 
reinwestowane z  jeszcze wyższą stopą zwrotu . Obecnie Szwecja zalicza się do 
państw o niskim poziomie zadłużenia15, stabilnej inflacji oraz o efektywnym sys-
temie bankowym, jednak nie zawsze tak było . Lata 70 . i 80 . XX wieku to powolny 
upadek szwedzkiego modelu polityki społeczno-gospodarczej, który załamał się 
na początku lat 90 ., wywołując tym samym depresję gospodarczą16 . Niski stopień 
wiarygodności gospodarczo-finansowej państwa na międzynarodowych rynkach 
oraz słaba elastyczność strukturalna zachęciły ówczesną władzę do zasadniczych 
zmian . Skierowano się ku reformom w idei neoliberalnej – wdrożono m .in . cięcia 
budżetowe, wprowadzono restrykcyjną politykę fiskalną oraz zaprzestano podwyż-
szania płac, co miało doprowadzić do znacznego wzrostu gospodarczego17 . Z per-
spektywy lat okazało się, że skutki transformacji nie do końca były takie, jakich 

12 M . Karlik, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, 
s . 46 .

13 Ibidem, s . 80 .
14 S . Czech, Gospodarka w służbie idei. Rzecz o modelu szwedzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach 2013, s . 210 .
15 Bank Światowy, https://data .worldbank .org/indicator/GC .DOD .TOTL .GD .ZS?year_high_

desc=false
16 S . Czech, op .cit ., s . 107 .
17 Ibidem, s . 137–139 .
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oczekiwano – ograniczenie inwestycji spowodowało spadek tempa przyrostu pro-
duktywności gospodarki, zaś deregulacja sektora finansowego i bankowego nie szła 
w parze z pełnym uwolnieniem transakcji międzynarodowych . Nadmiar wolnych 
środków finansowych oraz błędy w ocenie ryzyka kredytowego doprowadziły do 
powstania bańki spekulacyjnej18 . Gospodarka znacznie ucierpiała w wyniku powol-
nego wzrostu i wysokiej inflacji, a korona szwedzka wielokrotnie uległa dewalu-
acji . W związku z tym banki stały się niestabilne, bezrobocie zaczęło drastycznie 
wzrastać, a wydatki rządowe oraz dług publiczny wymykały się spod kontroli19 . 
Jednym z czynników, który pozwolił wyjść szybciej z recesji, było wprowadzenie 
pułapu wydatków rządowych, w którym zasadniczym priorytetem stało się utrzy-
manie zrównoważonego budżetu . W ciągu ostatnich 25 lat część segmentu prze-
mysłu została przejęta przez międzynarodowe przedsiębiorstwa z główną siedzibą 
poza Szwecją . Z racji obniżenia wydatków na sektor B+R, spowodowanego zmianą 
właścicieli wielkich rodzimych przedsiębiorstw, potrzebne były dogłębne zmiany . 
Od 2008 r . głównymi kierunkami szwedzkiej polityki innowacji stały się: zwięk-
szenie obszaru oraz jakości badań uniwersyteckich, efektywne powiązanie nauki 
z innowacjami, dostosowywanie nowoczesnych rozwiązań do zachodzących zmian 
społecznych i ustalenie jasnej strategii oraz nowych priorytetów20, co przełożyło 
się na funkcjonalność działania NSI . Analizując czynniki ekonomiczne Szwecji, 
można zauważyć pewną dominację tego państwa w rankingach międzynarodo-
wych . W Globalnym Raporcie Konkurencyjności 2016–2017 Światowego Forum 
Ekonomicznego uplasowała się na  szóstym miejscu21, a w raporcie Programu 
Rozwoju Narodów Zjednoczonych dotyczącym wskaźnika rozwoju społecznego 
(Human Development Report) oceniającym długość i poziom życia w 2016 r . zajęła 
czternaste miejsce22 . Na liście państw, których przedsiębiorstwa spełniają normy 
społecznej odpowiedzialności biznesu Szwecja znalazła się w pierwszej dwudzie-
stce, a w badaniu dotyczącym poczucia szczęścia World Happiness Report – zajęła 

18 Ibidem, s . 116–156 .
19 How Sweden Created a Model Economy, https://sweden .se/business/how-sweden-created-a mod-

el-economy
20 OECD Reviews of Innovation Policy. Sweden 2016, http://www .keepeek .com/Digital-As-

set-Management/oecd/science-and-technology/oecd-reviews-of innovation-policy-swe-
den-2016_9789264250000-en# .WXoKQIjyg2w

21 Globalny raport konkurencyjności 2016–2017 Światowego Forum Gospodarczego, https://www .nbp .
pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20160928_awans .pdf

22 Human Development Report 2016, UNDP, http://hdr .undp .org/sites/default/files/2016_human_
development_report .pdf
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miejsce dziesiąte23 . Szwedzki model polityki społeczno-ekonomicznej dla wielu 
publicystów oraz naukowców stanowi wzór do naśladowania dzięki balansowi mię-
dzy kapitalizmem a bezpieczeństwem socjalnym . Z drugiej strony można znaleźć 
jego pewne ograniczenia, w tym nadmierny paternalizm czy wytykane przez nie-
których – słusznie lub nie – wady w postaci zbyt dużych podatków, nadmiernie 
rozbudowanego sektora publicznego oraz utopijnych postulatów, które nie spraw-
dzają się w długim okresie24 . Mimo to Szwecja odnosi sukcesy nie tylko w kwestii 
walki z nierównościami ekonomicznymi i wykluczeniem społecznym, ale także 
utrzymuje niski poziom bezrobocia oraz wysoką konkurencyjność gospodarczą . 
Redystrybucja majątku powoduje, że tylko 4,9 proc . Szwedów żyje poniżej progu 
ubóstwa, co przekłada się na stabilność i rozwój społeczny państwa . Dla porów-
nania, w Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi 13,2 proc ., a w USA 17,9 proc .25 . 
Na wydatki publiczne przeznaczane jest 50 proc ., zaś na zobowiązania socjalne 
20,9 proc . produktu krajowego brutto (PKB), co przekracza średni poziom tych 
wydatków w państwach należących do Unii Europejskiej26 . Na tak wysoki poziom 
tych wydatków duży wpływ mają czynniki technologiczne, takie jak nakłady prze-
znaczone na B+R, które umożliwiają wykorzystanie wyników badań w sektorze 
przedsiębiorstw27 oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w wielu dziedzi-
nach funkcjonowania państwa, co przekłada się na realny wzrost PKB i poziomu 
życia mieszkańców28 .

Jak widać na rysunku 1, państwa bardzo dobrze rozwinięte wydają zdecydowanie 
więcej na B+R, co jeszcze bardziej umacnia ich pozycję . W Szwecji w 2015 r . wydatki 
osiągnęły poziom 137 mld koron szwedzkich (SEK) . W porównaniu z rokiem 2013 
kwota ta zwiększyła się o 7 mld, zaś w przeliczeniu na PKB, procentowy udział 
spadł z 3,31 proc . do 3,28 proc . Na tle międzynarodowym Szwecja wypada bardzo 
dobrze – od 1999 r . przeznaczała na badania i rozwój większy odsetek swojego PKB 
niż inne państwa Unii Europejskiej . W szczytowym momencie, czyli w 2001 r ., 

23 World Happiness Report 2016, http://worldhappiness .report/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/
HR17 .pdf

24 S . Saxonberg, Model Szwedzki ma się dobrze. Szwecja – przewodnik nieturystyczny, Wydawnic-
two Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s . 12 .

25 Ibidem, s . 17 .
26 Eurostat Indicators 2011, http://ec .europa .eu/eurostat/data/database
27 M . Karlik, op .cit ., s . 53 .
28 J . Fagerberg, Innovation Systems and Policy: A Tale of Three Countries, https://www .researchgate .

net/profile/Jan_Fagerberg/publication/304023030_Innovation_Systems_and_Policy_A_Tale_of_
Three_Countries/links/5763b25908ae192f513e46c0/Innovation-Systems-and-Policy-A-Tale-of-Three-
Countries .pdf
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było to ponad sześć razy więcej niż Polska lub Grecja i ponad 50 proc . więcej niż 
Niemcy . Sytuacja podobnie wygląda w rankingach OECD: od 1999 r . Szwecja pla-
suje się w pierwszej czwórce państw wydających najwięcej na obszar B+R, a obecnie 
wyprzedzają ją tylko Izrael, Japonia i Korea Południowa29 . Aby umożliwić porów-
nanie między państwami, często stosowanym pomiarem jest PKB na mieszkańca, 
wyrażony w dolarach z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej . W takim zesta-
wieniu Szwecja osiągnęła drugą (za Stanami Zjednoczonymi) najwyższą pozycję 
wśród krajów OECD, biorąc pod uwagę 2015 r . W związku z tym zauważyć można 
interesującą zależność: im państwo więcej inwestuje w B+R, tym staje się bardziej 
innowacyjne, co wpływa korzystnie na jego konkurencyjność międzynarodową .

Rysunek 1.  Wydatki państw na badania i rozwój (% PKB) w latach 1999–2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://data .worldbank .org/

Biorąc pod uwagę procentowy udział konkretnych sektorów w 2015 r . (rysunek 2), 
zdecydowanie najwięcej środków wpłynęło od przedsiębiorstw – 95 mld SEK, co odpo-
wiada 70 proc . całkowitych wydatków B+R w Szwecji . Sektor szkolnictwa wyższego 
jest drugim co do wielkości płatnikiem z udziałem wynoszącym 27 proc . całkowitych 
wydatków, zaś fundusze rządu oscylują na poziomie 3 proc . W międzynarodowym 
porównaniu dokładnie widać, że w krajach skandynawskich (Szwecja, Norwegia, 

29 Gross Domestic Spending on R&D, OECD, https://data .oecd .org/rd/gross-domestic-spending-
on-r-d .htm
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Dania oraz Finlandia) wydatki przeznaczone na uczelnie wyższe są znacznie więk-
sze niż w pozostałych państwach dobrze rozwiniętych, co może okazać się klu-
czowe przy procesie generowania innowacji .

Rysunek 2.  Wydatki państw na badania i rozwój w poszczególnych sektorach 
w 2015 roku (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www .scb .se

3. Polityka innowacji oraz zrównoważony rozwój

Obecnie efektywnym i nadrzędnym celem polityki rządu jest wypromowa-
nie Szwecji na lidera technologicznego poprzez tworzenie użytecznych innowacji 
przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa w obszarze m .in . medycyny oraz 
klimatu . Kluczowym obszarem zainteresowania coraz większej liczby podmiotów 
zarówno państwowych, jak i prywatnych jest opieka zdrowotna (healthcare) . Coraz 
większy popyt odnotowuje się na sprzęty medyczne, np . implanty ortopedyczne, 
urządzenia do dializy czy laboratoryjne testy leków30 . Wysokie finansowanie daje 
naukowcom możliwość prowadzenia długofalowych badań, umożliwiając wypró-
bowanie nowych, często ryzykownych metod . Szczególny nacisk kładziony jest 

30 Innovation in Sweden, Sweden, Sverige, https://sweden .se/business/innovation-in-sweden
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również na innowacyjne projekty przyczyniające się do stawienia czoła globalnym 
wyzwaniom społecznym oraz do poprawy poziomu życia społeczeństwa31 .

Z perspektywy globalnej Szwecja jest małym krajem zależnym od współpracy 
z  innymi, dlatego partnerstwo jest ważnym elementem przyczyniającym się do 
efektywniejszego szukania nowych rozwiązań w kontekście rewolucji 4 .0, mają-
cych praktyczne zastosowanie . Programy partnerstwa innowacyjnego wprowa-
dzone przez szwedzki rząd mają za zadanie sprostać wielu wyzwaniom stojącym 
przed społeczeństwem . Obejmują one nowe formy podróżowania, zamieszkiwania, 
przedsiębiorczości, życia, komunikacji oraz zachowania światowych ekosystemów . 
Partnerstwa między podmiotami publicznymi, przedsiębiorstwami i środowiskiem 
akademickim przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, jak i tworzenia nowych 
miejsc pracy . Na początku 2017 r . Szwecja i Niemcy połączyły siły we współpracy 
na rzecz innowacji . Oba państwa wspólnie zobowiązały się do przeprowadzenia 
badania dotyczącego elektryfikacji dróg, jego sfinansowania i  funkcjonowania . 
Ponadto planowane jest zwiększenie digitalizacji małych i średnich przedsiębiorstw 
(small and medium-sized enterprises – SMES) poprzez przeprowadzenie cyfryzacji 
produkcji oraz sektora usług . W obszarze e-zdrowia głównym celem współpracy 
jest wymiana wiedzy na temat różnych form infrastruktury technologicznej krajów 
(na przykład elektronicznych rejestrów pacjentów i cyfrowych recept)32 . Północ-
noeuropejskie podejście do innowacji można zamknąć w jednym słowie – smart, 
czyli inteligentny . Szwedzka konkurencyjność nie opiera się na  tanich jednost-
kowych kosztach pracy, lecz na wykorzystywaniu zaawansowanych technologii . 
Inteligentne miasta, domy czy proekologiczne przeobrażenie sektorów to jedne 
z głównych projektów rozważanych przez firmy inwestorskie . Szwedzki przemysł 
jest ważnym sektorem gospodarki –  stanowi 77 proc . całkowitej wartości eks-
portu, 20 proc . PKB oraz tworzy miejsca pracy dla około 1 miliona osób . Wobec 
tego dostosowywanie się do postępu technologicznego i nadążenie za tempem 
rozwoju jest wyzwaniem w szczególności dla małych firm . Przetwarzanie dużych 
ilości danych ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej konkurencyjności tego sektora 
(Industry 4.0) . Perspektywa szwedzka jest szersza – coraz większy nacisk kładzie 

31 Research and Innovation. A Summary of Government Bill, Government Offices of Sweden . http://
www .government .se/4a556d/contentassets/9131b15c802a44b9b196d442b498afdb/research-and inno-
vation---a-summary-of-government-bill-2012_13_30 .pdf

32 Sweden and Germany in Unique Innovation Partnership, Government Offices of Sweden, http://
www .government .se/press-releases/2017/01/sweden-and-germany-in-unique-innovation-partnership
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się na długoterminową stabilność produkcji i wykorzystanie zasobów, aby spełnić 
wymagania, jakie stawia zrównoważony rozwój .

Zrównoważony biznes ma na celu aktywne wspieranie praw człowieka, rów-
ności płci, ochrony środowiska, transparentności podatkowej, eliminacji skrajnego 
ubóstwa oraz zwiększanie zatrudnienia33 . Od strony rządowej za kwestie związane 
z technologiami informacyjnymi, inwestowaniem w innowacje oraz ogólny roz-
wój odpowiada w największej mierze Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji 
z Mikaelem Dambergiem na czele . Kieruje on 291 jednostkami przyczyniającymi 
się do wzrostu gospodarczego zarówno w lokalnym, jak i globalnym ujęciu . Do 
tej pory Szwecja włożyła bardzo duży wysiłek w dzielenie się swoim know-how, 
szczególnie w kwestii problemów państw Trzeciego Świata, z którymi próbują się 
zmierzyć niektóre organizacje .

3.1. Fundusz szwedzki (Swedfund International AB Swedfund)

Swedfund jest Finansową Instytucją Rozwoju będącą pod kierownictwem 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji . W założeniach ma przyczyniać się 
do sprawiedliwego i trwałego rozwoju globalnego, a także umożliwiać inwestycje, 
które nigdy nie powstałyby tylko i wyłącznie ze środków prywatnych . Swedfund 
inwestuje w akcje, pożyczki, gwarancje i fundusze . W 2015 r . jego portfel inwesty-
cyjny obejmował 63 inwestycje w 27 krajach (z których 60 proc . stanowiły państwa 
Afryki), na kwotę łącznie w wysokości 3,456 mld SEK . Dzięki przeprowadzonym 
projektom zauważono wzrost miejsc pracy o średnio 3,7 proc ., co stanowi przyrost 
o 2,2 proc . w porównaniu do roku 2014 . Przykładową inwestycją był hotel w Kenii 
otworzony pod koniec 2015 r ., do tej pory generujący duże zyski . Zbudowany jest 
on zgodnie z polityką wspierania środowiska – na dachu zamontowano panel sło-
neczny, budynek posiada zamknięty system oczyszczania ścieków oraz odpowiednie 
narzędzia do recyklingu odpadów . W obszarze bankowości Swedfund skupił się 
na inwestycjach w firmy świadczące usługi finansowe na rynkach wschodzących 
w Afryce oraz Południowej Azji . Rozwiązania dla usług bankowości mobilnej mają 
zwiększyć integrację finansową, która ma bezpośredni wpływ na wzrost i rozwój 
gospodarczy na tych rynkach . Dzięki zwiększonym funduszom na pożyczki dla 

33 Sustainable Business – the Government’s Policy for Sustainable Business, Government Offices of 
Sweden, http://www .government .se/49171b/contentassets/c2dc5f1cb30b40fb941aa2796c4387ae/sus-
tainable business_webb .pdf
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średnich i małych przedsiębiorstw większa liczba osób otrzymała dostęp do for-
malnego sektora usług finansowych . Jako że Swedfund corocznie przeznacza coraz 
więcej środków na zrównoważony rozwój, przewiduje się, że do 2020 r . w ramach 
różnorodnych programów powstanie 600 mln nowych miejsc pracy w krajach roz-
wijających się . Ponadto planowane jest wykonanie digitalizacji w celu przyspiesze-
nia transformacji przemysłu oraz usług (np . wprowadzenie bankowości mobilnej) .

3.2. Szwedzka Rada ds. Handlu i Inwestycji (Business Sweden)

Szwedzka Rada ds . Handlu i Inwestycji jest prężnie działającą organizacją, której 
właścicielem jest w 50 proc . państwo i w 50 proc . sektor prywatny reprezentowany 
przez Szwedzkie Stowarzyszenie Handlu Zagranicznego . Obecnie zatrudnionych 
jest w niej ok . 500 pracowników stacjonujących w 57 krajach . Główny cel agencji 
stanowi stymulowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez wspieranie 
oraz promowanie szwedzkiego eksportu, a także pomoc firmom w zwiększeniu 
międzynarodowej konkurencyjności34 . Aby podnieść globalną świadomość na temat 
inwestowania w Szwecji, Business Sweden organizuje konferencje na całym świe-
cie oraz wydaje raporty dotyczące najnowszych trendów inwestycyjnych i inno-
wacyjnych . Przykładem mogą być prace z zakresu przekształcania przemysłu do 
nowoczesnego Industry 4.0, na temat powodów wzrostu rodzimej produkcji, a także 
raporty dotyczące niezbędnych przemian w przyszłości . Z zakresu zrównoważonego 
rozwoju w latach 2011–2013 realizowano dwa partnerstwa w Afryce: MeetingPoint 
Botswana oraz MeetingPoint Namibia we współpracy ze Szwedzką Agencją Mię-
dzynarodowego Rozwoju . Osiągnięciem tych dwóch projektów było zwiększenie 
liczby wzajemnie współpracujących partnerstw między firmami, instytucjami, wła-
dzami i organizacjami . Dla Szwecji główną korzyścią było stosunkowo wczesne 
zaangażowanie na rynkach wschodzących, na które zazwyczaj nie ma możliwości 
samodzielnego wejścia . Oprócz górnictwa położono nacisk także na rolnictwo, 
energię i  turystykę35 . Dzięki temu projektowi Szwecja nawiązała dialog z pań-
stwami afrykańskimi dotyczący współpracy strategicznej w ramach Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility) .

34 Långsammare exporttillväxt 2016, Business Sweden, http://www .business-sweden .se/Export
35 L . Kløcker, S . Atler, Business and Human Rights in Development Cooperation – Has Sweden Incor-

porated the UN Guiding Principles?, http://eba .se/wp-content/uploads/2016/01/Report08 .pdf
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3.3. Szwedzka Agencja Rozwoju Międzynarodowego (SIDA)

SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) jest orga-
nizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju pod kierownictwem mini-
sterstwa spraw zagranicznych . Każdego roku wyznacza ono nowe priorytety oraz 
przyznaje fundusze (ok . 1 proc . PKB36) na działania w 36 krajach w: Afryce, Azji, 
Europie oraz Ameryce Łacińskiej . Spośród wszystkich projektów związanych 
z przedsiębiorczością na wyróżnienie zasługuje inwestowanie w odnawialną energię 
w Tanzanii (2014 r .) . Kraj ten posiada obfite, lecz w dużej mierze niewykorzystane 
zasoby alternatywnych źródeł energii . Jednocześnie państwo to nie jest efektywne, 
jeśli wziać pod uwagę wytwarzanie energii elektrycznej – tylko 2 proc . ludności 
obszarów wiejskich ma do niej stały dostęp37 . Nowe wytyczne dla niewielkich pro-
ducentów energii opracowane przy wsparciu SIDA otworzyły drogę do rozpo-
wszechnienia odnawialnych źródeł energii, zapewniając wiele umów dotyczących 
m .in . standardowych taryf oraz wymogów dla uzyskania koncesji . Kompleksowa 
polityka i prawo wspierające małe projekty mają kluczowe znaczenie dla sektora 
prywatnego w obszarze odnawialnych źródeł energii, szczególnie na odległych 
obszarach wiejskich . Tanzania jest jednym z pierwszych krajów afrykańskich, które 
opracowują i przyjmują te typy reguł za pośrednictwem swojego organu regula-
cyjnego ds . energii i zasobów wodnych (EWURA) . Obecnie procedowanych jest 
ok . 60 projektów, które łącznie mogą umożliwić produkcję 130 MW i dostarczenie 
energii elektrycznej do kilkunastu wiosek38 . Dzięki działaniom SIDA 560 szkół 
w Ugandzie zostało objętych programem zwalczającym przemoc, a 4 mln dzieci 
w 26 tys . szkół w 87 krajach uzyskało dostęp do czystej wody na terenie swojej pla-
cówki . W małych i średnich przedsiębiorstwach zajmujących się energią odnawialną 
w Kenii, Rwandzie, Tanzanii i Ugandzie, powstało 2,7 tys . nowych miejsc pracy, 
z kolei 335 tys . drobnych rolników w Zambii uzyskało dostęp do nasion i pesty-
cydów, a 61 tys . rolników może zwiększyć swoje zyski dzięki sprzedaży plonów39, 
co świadczy o niewątpliwym sukcesie realizowanych projektów .

36 How we Work –  SIDA, http://www .sida .se/English/how-we-work/about-swedish-develop-
ment-cooperation

37 Ibidem .
38 Ibidem .
39 Swedish Development Cooperation and its Results in Figures, SIDA, http://www .sida .se/conten-

tassets/a9bed75e83434b16803d095d59c68337/brochure-swedish-development cooperation-and-its-re-
sults-2016 .pdf
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3.4.  VINNOVA (Swedish Governmental Agency  
for Innovation Systems)

Jest to rządowa agencja promująca zrównoważony wzrost i współpracę mię-
dzy firmami, uniwersytetami, instytutami badawczymi oraz sektorem publicznym . 
Organizacja kładzie główny nacisk na  tworzenie długoterminowych inwestycji 
w centra badawcze oraz na wzmocnienie współpracy międzynarodowej . Strate-
gicznymi obszarami są inwestycje w nowoczesny transport, ochronę środowiska 
oraz wspieranie innowacyjności małych firm . Każdego roku VINNOVA przezna-
cza około 2,7 mld SEK na ponad 2,4 tys . różnych projektów, w których większość 
funduszy kieruje się na działania prowadzone przez uniwersytety (44 proc .), firmy 
prywatne (28 proc .) oraz instytucje badawcze (15 proc .)40 . VINNOVA wspiera 
przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju po to, aby móc stworzyć większe 
możliwości dywersyfikacji rynku oraz zwiększyć konkurencyjność . W związku 
z tym środki przeznaczane są na wykreowanie innowacyjnych towarów, usług lub 
procesów o potencjalnej przewadze konkurencyjnej . Przykładem może być pro-
gram „Start-ups” przeznaczony dla podmiotów gospodarczych zatrudniających do 
49 osób, w ramach którego VINNOVA przeznacza do 1 mln SEK na sfinansowanie 
modelu biznesowego, rozwój prototypów oraz wersji demonstracyjnych . Oprócz 
tego można także otrzymać wsparcie w wysokości 10 tys . SEK na zainicjowanie 
autorskiej koncepcji . Kolejnym programem jest stworzenie inkubatorów przedsię-
biorczości mających za zadanie poszerzyć sieć kontaktów firm na skalę międzyna-
rodową oraz finansowanie ich współpracy z wybranym państwem41 . 

Podsumowanie

Należy zaznaczyć, że siła szwedzkich przedsiębiorstw i agencji przyczyniła się 
do stworzenia bogatego środowiska badawczo-rozwojowego, w którym współ-
praca pomiędzy firmami, środowiskiem akademickim i rządem jest powszechną 
praktyką . Koherencja aspektów ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych 
w procesie rozwoju państwa stanowi klucz do efektywnego zarządzania polityką 

40 VINNOVA Sweden’s Innovation Agency, http://www2 .vinnova .se/upload/EPiStorePDF/
vi_14_10 . pdf

41 Financing Innovation in  Enterprises, VINNOVA, http://www2 .vinnova .se/en/Our-acitivities/
Innovativeness-of-specific-target-groups/Innovative-SMEs
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innowacji . Wysokie wydatki w obszarze B+R są aktywnym czynnikiem pozwa-
lającym, by zdobyta wiedza przekształcała się w innowacje, a spójność systemu 
umożliwia efektywną implementację wynalazków oraz transfer technologii w celu 
polepszenia poziomu życia społeczeństwa . Niemożliwy do zatrzymania postęp 
technologiczny niesie ze sobą zarówno nadzieje, jak i zagrożenia . Zwiększona auto-
matyzacja i robotyzacja sprawiają, że kraje najbardziej rozwinięte technologicznie 
stają się atrakcyjne dla zagranicznych producentów, a biedniejsze jeszcze bardziej 
pogrążają się w ubóstwie, co prowadzi do pogłębienia nierówności społecznych . Na 
tym tle w Szwecji od dekad zachodzą zmiany przygotowujące poszczególne sek-
tory na dostosowanie się do nachodzącej rewolucji 4 .0 . Postępująca digitalizacja, 
tworzenie nowych zawodów, wysiłki poszczególnych instytucji na rzecz nowych 
technologii oraz jasna wizja świadczą o potencjale innowacyjnym państwa, jakim 
jest Szwecja42 . Czy zostanie on należycie wykorzystany – czas pokaże .
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Rozdział 6

Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa 
teleinformatycznego przedsiębiorstw 
czwartej rewolucji przemysłowej

Kamil Gapiński1

Wprowadzenie 
Rozwój zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego

Zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego należą do najbardziej aktual-
nych wyzwań, przed którymi stają państwa, gospodarki oparte na wiedzy i nowo-
czesne społeczeństwa . Skala przestępczości dokonywanej przy użyciu urządzeń 
komputerowych i sieci teleinformatycznych osiągnęła niespotykane nigdy wcześniej 
rozmiary . Cyberprzestępcy nieustannie skanują internet w poszukiwaniu podat-
ności, takich jak otwarte porty, niezaktualizowane aplikacje czy domyślne hasła 
w urządzeniach . Każdego dnia w cyberprzestrzeni pojawia się ponad 390 tys . zło-
śliwych programów (malware) o nowych sygnaturach2 . Około 20 proc . wszystkich 
urządzeń na świecie jest zainfekowanych szkodliwym oprogramowaniem, pod-
czas gdy 39 proc . pozostaje bez ochrony3 . Co roku, również w wyniku zaniedbań 

1 Kamil Gapiński – absolwent studium magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie, kierownik projektu w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń .

2 Oprac . na podst . indeksu AV Test, opracowanego przez AV Test Independent IT-Security Insti-
tute, https://www .av-test .org/en/statistics/malware

3 Oprac . na podst . indeksu Kaspersky Cybersecurity Index, https://index .kaspersky .com/country/
allcountries-h22016-all-all
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 bezpieczeństwa IT, wyciekają dane liczone w miliardach rekordów4 . Włamania 
odnotowują zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jak i giganci dostaw 
usług cyfrowych jak Yahoo, Tumblr czy Foursquare .

Lata 2010–2017 to jednak przede wszystkim wzrost zagrożeń zogniskowanych 
wokół kampanii typu ransomware, które zaszyfrowują dane użytkownika, żądając 
okupu w celu ich przywrócenia . Tylko w 2016 r . eksperci zidentyfikowali 62 nowe 
„rodziny” robaków działających na tej zasadzie . Badając częstotliwość występo-
wania tego oprogramowania, naukowcy z SANS Institute, wiodącej amerykań-
skiej organizacji naukowo-badawczej specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie, 
stwierdzili, że pod koniec września 2016 r . ransomware infekował komputery co 
10 sekund . To samo badanie wskazuje też, że tylko 20 proc . MŚP, które zapłaciły 
okup, otrzymały z powrotem dostęp do plików . Ransomware jest dowodem na to, 
jak zaawansowana stała się technologia wykorzystywana w przestępstwach kom-
puterowych . Oprócz podatności, które umożliwiają włamanie do systemu teleinfor-
matycznego, ransomware wykorzystuje także fakt braku posiadania kopii zapasowej 
danych oraz niedoskonały proces monitorowania ruchu sieciowego5 . Nie dość, że 
oprogramowanie to paraliżuje urządzenie, blokuje ono również dostęp do plików 
oraz często posiada wysoką zdolność rozprzestrzeniania się w sieci .

Nowy wymiar zagrożeń teleinformatycznych, obok przesłanek ilościowych, 
wyznaczany jest również poprzez wzrost znaczenia relatywnie nowych czynni-
ków . Są nimi m .in . nasilenie ataków skierowanych na  infrastrukturę krytyczną, 
aktywny udział aktorów państwowych w cyberprzestrzeni czy rozwój technolo-
gicznie zaawansowanych ataków typu APT (advanced persistent threats) . Oceniając 
stopień zagrożenia, nie należy także zapominać o złośliwych kampaniach Mirai, 
WannaCry czy NotPetya, które na przestrzeni ostatnich miesięcy dotkliwie zaatako-
wały tysiące użytkowników urządzeń komputerowych, zarówno duże przedsiębior-
stwa, jak i użytkowników indywidualnych . Regułą staje się też problem, że wobec 
dużej części współczesnych zagrożeń trudno jest postawić jednoznaczną diagnozę 
w zakresie motywacji cyberprzestępców . Przed pojawieniem się zaawansowanych 
ataków na infrastrukturę krytyczną taką motywacją najczęściej były względy finan-
sowe . Dziś, również dzięki precyzyjnej analizie artefaktów, można jednak nierzadko 

4 Oprac . na podst . bazy danych Breach Level Index, http://breachlevelindex .com/data-breach-
-database .php?range=2013

5 SANS Institute, Cyber Security Trends: Aiming Ahead of the Target to Increase Security in 2017, 
2017, źródło: https://www .qualys .com/docs/whitepapers/sans-cyber-security-trends-aiming-target-
-increase-security-2017 .pdf, s . 3 .
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dojść do wniosku, że celem przeprowadzenia złośliwej kampanii jest nie tyle chęć 
wzbogacenia się, ile paraliż systemów komputerowych i ograniczenie dostępności 
usług przez nie świadczonych . Ilustracją takiego scenariusza jest choćby złośliwe 
oprogramowanie NotPetya (nazywane także SortaPetya), które zaatakowało kom-
putery na całym świecie w czerwcu 2017 r .

Zagrożeniom teleinformatycznym sprzyja wysoko rozwinięta infrastruktura 
biznesowa, która pozwala skomercjalizować ten proceder . W tzw . deepwebie, czyli 
ukrytej sieci, niedostępnej z poziomu warstwy popularnych wyszukiwarek interne-
towych, dobrze ukształtowany jest nie tylko rynek sprzedaży skradzionych danych, 
ale i rynek złośliwego oprogramowania oraz exploitów (programów wykorzystu-
jących lukę oprogramowania) . Rynek, który niegdyś miał charakter elitarnego 
i dotyczył wąskiego grona hakerów komunikujących się za pomocą archaicznych 
platform komunikacyjnych typu IRC, potrafi dziś dostarczyć produkty, których 
ceny sięgają miliony dolarów . Rekordowa kwota w wysokości 1,3 mln USD została 
osiągnięta w pierwszej połowie 2016 r .6 . Rozwojowi tego rynku sprzyjają zdoby-
wające coraz większą popularność kryptowaluty . Będąc poza zasięgiem oddziały-
wania międzynarodowego systemu finansowego, są idealnym środkiem wymiany 
gospodarczej na nielegalnych rynkach .

Nieprawdziwe byłoby jednak stwierdzenie, że nie istnieją przedsięwzięcia 
mające na celu ograniczenie przestępczości komputerowej i jej zgubnego wpływu . 
Struktury państwowe opracowują strategie ochrony cyberprzestrzeni i w celu ich 
implementacji chcą współpracować ze specjalistami bezpieczeństwa IT, operatorzy 
usług krytycznych zrzeszają się i tworzą sektorowe centra reagowania na incydenty 
komputerowe (CSIRT – Computer Security Incident Response Team), duże kor-
poracje, takie jak banki, inwestują w bezpieczeństwo, organizując np . komórki typu 
SOC (Security Operation Centre), małe i średnie firmy korzystają z oprogramo-
wania antywirusowego i coraz częściej rozważają korzystanie z profesjonalnych 
usług cyberbezpieczeństwa . Starania te nadal są jednak niewystarczające, a fakt, że 
dla wielu osób decydujących o finansach firmy bezpieczeństwo wciąż jest sprawą 
drugorzędną, tylko umacnia przestępców . Jak pokazuje amerykańskie badanie US 
cybersecurity: Progress stalled Key findings from the 2015 US State of Cybercrime Survey 
opracowane przez PWC, prawie połowa kadry zarządzającej uważa, że problem 

6 Zob . M . Ruef, Exploit Pricing Analysis of the Market in Digital Weapons, SCIP, 2016, https://
www .scip .ch/en/?labs .20161013
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incydentów to wyłącznie domena działów IT7 . Co więcej, jak informuje ten sam 
raport, 30 proc . ankietowanych przedstawicieli biznesu stwierdziło, że zarząd lub 
pojedynczy członkowie zarządu nie są zaangażowani w proces zmniejszenia ryzyka 
włamania8 . Podejście zarządzających zmienia się w sytuacji wystąpienia naruszenia . 
Wówczas 90 proc . firm decyduje się na modernizację procesów bezpieczeństwa9 .

Nawet jeśli zatem ocenić, że zmiana postrzegania tej kwestii istnieje i doko-
nuje się w stabilnym, umiarkowanym tempie, nie pozwala to na całkowite wyeli-
minowanie problemu, a wyłącznie jego częściowe ograniczenie .

1. Ekonomiczne aspekty zagrożeń teleinformatycznych

Rozwój zagrożeń teleinformatycznych spowodował, że prawdopodobieństwa 
wystąpienia incydentu muszą być przez przedsiębiorstwa analizowane w kontek-
ście zarządzania ryzykiem . Koncentracja na zapewnieniu dobrej ochrony wymaga 
zrozumienia konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa w firmie, które zazwyczaj 
rozpatruje się w kontekście strat wizerunkowych i finansowych . O ile strata wize-
runkowa należy do zmiennych, które trudno jest zmierzyć (można ją jednak zaliczyć 
do czynników strat ekonomicznych), o tyle ekonomiczna jest szeroko analizowana 
przez ekspertów i w tym zakresie dostępne są wymierne dane .

Prezentację strat ekonomicznych spowodowanych cyberzagrożeniami warto 
rozpocząć od obserwacji zmian na rynkach finansowych . Przykładowo, w 2015 r . 
w następstwie incydentu komputerowego dla trzech przedsiębiorstw amerykań-
skich, brytyjskich i  japońskich reprezentujących sektor mediów i komunikacji, 
odnotowano spadek wartości akcji odpowiednio o 9,3 proc ., 15 proc . i 7,2 proc .10 . 
Natomiast w 2016 r . cyberatak na  jedno z  japońskich przedsiębiorstw z branży 
technologicznej spowodował spadek w wysokości 8,3 proc .11 . Autorzy powyższego 
badania stawiają też tezę, że z roku na rok wpływ incydentów na spadek wartości 

7 Zob . US Cybersecurity: Progress Stalled Key Findings from the 2015 US State of Cybercrime Survey, 
2015, http://www .pwc .com/us/en/increasing-it-effectiveness/publications/assets/2015-us-cybercrime-
-survey .pdf

8 Ibidem .
9 Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report, It-Manager 2017, http://it-manager .pl/cisco-2017-an-

nual-cybersecurity-report
10 The Cyber-Value Connection Revealing the Link between Cyber Vulnerability and Company Value, 

CGI, 2017, https://www .cgi-group .co .uk/system/files/cybervalueconnection_full_report_final_lr .pdf
11 Ibidem .
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akcji jest coraz większy – w 2013 r . utrzymywał się on przeciętnie na poziomie 
0,2 proc ., podczas gdy w 2015/2016 r . sięgał już 2,7 proc .12 .

Istotna dla omówienia kosztów ekonomicznych spowodowanych incydentami 
komputerowymi jest uwaga o trudnościach metodologicznych związanych z agre-
gacją kosztów w cyberprzestrzeni . Stąd wiele źródeł badawczych informuje o licz-
bach charakteryzujących się dużą rozpiętością . Rozpiętość ta jest znaczna także 
w rozumieniu strat minimalnych i maksymalnych . Jak wynika z raportu Lloyd’s 
Counting the Cost: Cyber Exposure Decoded, dla incydentu dokonanego według sce-
nariusza ataku na dostawcę chmury obliczeniowej straty szacuje się na poziomie 
od 4,6 mld USD w odniesieniu do „dużego” incydentu do nawet 53,1 mld USD dla 
„ekstremalnego” incydentu13 . Natomiast jeśli omawiane są potencjalne straty wynika-
jące ze scenariusza o wadliwym oprogramowaniu, są to odpowiednio 9,7 mld USD 
i 28,7 mld USD14 . Z kolei Cybersecurity Ventures ocenia, że globalne straty (a więc 
agregujące wszystkie incydenty) dla gospodarki spowodowane działalnością cyber-
przestępczą wzrosną z 3 bln USD w 2015 r . do 5 bln USD w 2021 r .15 .

Jednym z głównych celów hakerów od wielu lat jest sektor finansowy . Threat-
Matrix, amerykańskie przedsiębiorstwo trudniące się m .in . monitorowaniem bez-
pieczeństwa transakcji finansowych, ocenia straty klientów bankowości na poziomie 
8 mld GBP (ok . 10,2 mld USD)16 . Natomiast w wyniku ostatniej globalnej kam-
panii nazwanej przez ekspertów NotPetya, jedno z przedsiębiorstw branży che-
miczno-farmaceutycznej, które dotkliwie ucierpiało w wyniku paraliżu systemów, 
oszacowało straty na poziomie ok . 128 mln USD17 .

Jak wskazują dostępne dane, straty spowodowane przestępczą działalnością 
wykorzystującą systemy komputerowe są wielowymiarowe . Z punktu widzenia 
nowoczesnej gospodarki, która wykorzystuje zdobycze nowoczesnej technolo-
gii warto skoncentrować się na jednym z obszarów krytycznych z punktu widze-
nia funkcjonowania państwa . Takim obszarem krytycznym jest przemysł, dziś 

12 Ibidem .
13 Lloyd’s, Counting the Cost: Cyber Exposure Decoded, 2017, https://www .lloyds .com/news-and-in-

sight/risk-insight/library/technology/countingthecost, s . 7 .
14 Ibidem .
15 Cybersecurity Ventures, Hackerpocalypse: A Cybercrime Revelation, 2016, http://cybersecuri-

tyventures .com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016
16 C . McGoogan, Cyber Attacks against Financial Services Cost Consumers £8bn in 2016, Research 

Reveals, 2017, http://www .telegraph .co .uk/technology/2017/02/27/cyber-attacks-against-financial-
services-cost-consumers-8bn

17 D . Palmer, Petya Ransomware: Companies Count the Cost of Massive Cyber Attack, 2017, http://
www .zdnet .com/article/petya-ransomware-companies-count-the-cost-of-massive-cyber-attack
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szczególnie ewoluujący w stronę informatyzacji, co rodzi dodatkowe ryzyko dla 
bezpieczeństwa teleinformatycznego .

2.  Wyzwania bezpieczeństwa teleinformatycznego 
a koncepcja przemysłu 4.0

Koncepcja przemysłu 4 .0, lub inaczej czwartej rewolucji przemysłowej, zakłada 
zmianę modelu funkcjonowania przedsiębiorstw w kierunku cyfrowej transformacji 
procesów . Eksperci wskazują na cztery charakterystyczne komponenty tej koncepcji . 
Są nimi: tworzenie inteligentnych sieci powiązań pionowych w łańcuchu wartości 
przedsiębiorstwa, integracja dostawców i konsumentów (także w wymiarze mię-
dzynarodowym i globalnym), proces produkcyjny uwzględniający cały cykl życia 
produktu oraz wykorzystanie najnowszych osiągnieć technologicznych18 . Czwarta 
rewolucja przemysłowa rozwija się w ekosystemie opierającym się na wzajemnych 
interakcjach inteligentnej infrastruktury . Powiązania te występują pomiędzy sys-
temami produkcji funkcjonującymi na styku cyberprzestrzeni i świata fizycznego 
(CPPS – cyber-physical production systems) . Realizowane są na identycznej zasadzie 
jak koncepcja internetu rzeczy, ale ich środowiskiem jest przemysł . Przykładem 
takiego podmiotu może być nowoczesna manufaktura samochodów, która w czasie 
rzeczywistym optymalizuje procesy biznesowe i produkcyjne na podstawie danych 
otrzymanych z zewnątrz . Uproszczona architektura CPPS na przykładzie syste-
mów sterowania przemysłowego (ICS – industrial control systems), mających także 
szerokie zastosowanie np . w sektorze energetycznym, zaopatrzenia w wodę czy 
w przemyśle wytwórczym, zakłada interakcję:
• analogowych i cyfrowych urządzeń polowych wykonawczych i pomiarowych 

(np . zaworów, przełączników, przekaźników),
• programowalnych sterowników logicznych (PLC – programmable logic controlers),
• przełączników sieciowych i routerów przemysłowych,
• systemów typu SCADA (supervisory control and data acquisition),
• teleinformatycznych urządzeń końcowych (komputerów, urządzeń mobilnych) .

18 Zob . The Cyber-Value Connection Revealing the Link between Cyber Vulnerability and Company 
Value, Deloitte, 2015, https://www2 .deloitte .com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufac-
turing/ch-en-manufacturing-industry-4-0–24102014 .pdf
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We współczesnych systemach przemysłowych interakcja odbywa się za pomocą 
sieci bezprzewodowych, także przy wykorzystaniu chmur obliczeniowych (cloud 
computing) . W zgodzie z koncepcją przemysłu 4 .0 powyższa architektura powinna 
być uzupełniona dodatkowo o: systemy inteligentnej logistyki, aplikacje webowe 
i mobilne, inteligentne przestrzenie (domy oraz budynki) czy inteligentną siatkę 
(smart grid) . Środowisko sieciowe przemysłu 4 .0 jest zatem złożone nie tylko z uwagi 
na to, że występują w nim zarówno technologie informatyczne, jak i operacyjne, 
ale przede wszystkim z powodu jego połączenia z internetem . Rozwój technologii 
i konkurencyjność rynkowa sprawiły, że zmieniły się wyzwania związane z bez-
pieczeństwem systemów CPPS . Trafną diagnozę tego procesu opisaną w trzech 
czynnikach sformułowali eksperci BBN Technologies należącego do koncernu 
Raytheon . Już w 2008 r .19 specjaliści oceniali, że bezpieczeństwo CPPS w wyniku 
presji sił rynkowych znajduje się na rozdrożach20 . Te czynniki to: połączenie zróż-
nicowanych systemów (odpowiedzialnych za procesy operacyjne i biznesowe) roz-
mieszczonych w wielu przestrzeniach geograficznych, korzystanie z publicznie 
dostępnego oprogramowania i sieci (off-the-shelf networks), w tym internetu, oraz 
przekazanie większej kontroli i informacji użytkownikom końcowym, także klien-
tom21 . W rezultacie mamy do czynienia z okolicznością, w której nierzadko ważni 
operatorzy z punktu widzenia funkcjonowania państwa czy gospodarki są bezpo-
średnio narażeni na dodatkowe zewnętrzne ryzyko .

Spektrum ataków na podmiot, który funkcjonuje na podstawie procesów cha-
rakterystycznych dla przemysłu 4 .0, zakłada różne wektory dostępu do zasobów 
krytycznych takiego przedsiębiorstwa . Jednym z możliwych sposobów jest dostęp 
do wewnętrznej sieci poprzez wykorzystanie podatności w interfejsach frontowych, 
np . przez stronę internetową . Taki scenariusz zrealizowali cyberprzestępcy w 2016 r ., 
atakując przedsiębiorstwo zaopatrzenia w wodę (na potrzebę informowania opinii 
publicznej nazwane „Kemuri Water Company”) . Dostęp do systemów sterowania 
przemysłowego hakerzy uzyskali poprzez wadliwą aplikację webową znajdującą się 
na portalu obsługi klienta . Podatność aplikacji umożliwiła hakerom włamanie do 
przedawnionego systemu odpowiedzialnego zarówno za technologie operacyjne 

19 W 2008 r . termin „Przemysł 4 .0” nie był jeszcze używany, co nie oznacza, że charakterystyczne 
dla niego procesy przemysłowe nie występowały w gospodarce .

20 P . Pal, R . Schantz, K . Rohloff, J . Loyall, Cyber-physical Systems Security- Challenges and Research 
Ideas, BBN Technologies, Cambridge 2009, http://cimic .rutgers .edu/positionPapers/CPSS_BBN .pdf, 
s . 1–2 .

21 Ibidem .
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(kontrola związków chemicznych, temperatury czy przepływu wody), jak i tech-
nologie informacyjne (m .in . dane finansowe) . Przestępcom udało się do pewnego 
stopnia przekonfigurować procesy przemysłowe przedsiębiorstwa, doprowadza-
jąc do anomalii w dystrybucji i jakości wody . Jak ocenili w późniejszym śledztwie 
eksperci, jedynym ograniczeniem, jakie napotkali hakerzy była ich niska wiedza 
odnośnie do wykorzystywanych w wodociągach systemów SCADA22 .

W 2014 r . przestępcy doprowadzili do istotnych zniszczeń i zakłócenia cią-
głości działania jednej z niemieckich hut . W tym wypadku wektor ataku nie był 
wyrafinowany pod względem technologicznym, gdyż atakujący uzyskali dostęp 
do wrażliwej infrastruktury za pomocą skutecznej złośliwej kampanii typu spear 
phishing (zaawansowana i wyrafinowana forma ataku phishingowego), rozsyłanej 
pocztą elektroniczną do pracowników niemieckiego przedsiębiorstwa . Podobnie 
jak w wypadku innych tego typu kampanii w wiadomościach przesyłanych pra-
cownikom znajdował się złośliwy załącznik . W następstwie udanej infekcji sieci 
informatycznej przedsiębiorstwa, w drugiej fazie propagacji hakerzy uzyskali 
dostęp do komponentów sterowania przemysłowego oraz tzw . wielkiego pieca, 
konstrukcji wytapiającej surówkę . W przeciwieństwie do ataku na Kemuri Water 
Company hakerzy włamujący się do niemieckiej huty byli doświadczonymi spe-
cjalistami i posiadali dużą wiedzę o funkcjonowaniu technologii operacyjnych . Jak 
wynika z analizy Federalnego Biura Bezpieczeństwa Informacji (BSI – Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik) w hucie doszło do fizycznych zniszczeń 
i awarii wielkiego pieca . Oprócz komponentów SCADA i urządzeń fizycznych 
przejęte zostały również sterowniki PLC, systemy alarmowe, panele sterowania 
(HMI – Human-machine Interfaces) oraz systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
krytycznych procesów (np . przy wysokim ciśnieniu zamykające główny zawór)23 . 
Wszystkie te elementy architektury IT i OT występują w nowoczesnych obiek-
tach czwartej rewolucji przemysłowej .

W architekturze sieciowej współczesnych obiektów przemysłowych wykorzy-
stywane są nowoczesne urządzenia polowe, m .in . do przesyłania danych do systemu 
SCADA . Czujniki mogą np . przesyłać informacje dotyczące takich parametrów, jak: 
temperatura, ciśnienie, przepływ płynów czy poziom promieniowania . Na podsta-
wie tych danych operator systemu SCADA posiada pełny obraz sytuacji i kontrolę 

22 Data Breach Digest. Scenarios from the Field, Verizon 2016, http://www .verizonenterprise .com/
resources/reports/rp_data-breach-digest_xg_en .pdf, s . 39 .

23 Zob . R . M . Lee, M . J . Assante, T . Conway, German Steel Mill Cyber Attack, SANS Institute, 2015, 
https://ics .sans .org/media/ICS-CPPE-case-Study-2-German-Steelworks_Facility .pdf
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nad procesami w obiekcie . W 2016 r . portal branżowy SecurityWeek zawiadomił 
o wielu podatnościach związanych z funkcjonowaniem urządzeń polowych i pomia-
rowych opartych na popularnym bezprzewodowym standardzie WirelessHART24 . 
W uproszczeniu, inżynierowie z przedsiębiorstwa Applied Risk, specjalizującego się 
w cyberbezpieczeństwie systemów sterowania przemysłowego, odkryli, że możliwe 
jest podłączenie się do sieci urządzeń wykorzystujących protokół WirelessHART 
za pomocą domyślnych kluczy deszyfrujących, udostępnianych przez firmy produ-
kujące rzeczone urządzenia25 . Podczas konferencji „S4 ICS Security” odbywającej 
się w styczniu 2016 r . w Miami, eksperci Applied Risk zaprezentowali studium 
przypadku włamania do sieci przemysłowej właśnie poprzez zastosowanie podat-
ności standardu WirelessHART .

Powyższe przykłady pokazują tylko wybrane ścieżki dostępu umożliwiające 
szpiegostwo, zakłócenie czy przerwanie procesów przemysłowych i nie wyczerpują 
tego zagadnienia . Omówione podatności infrastruktury przynajmniej w części wyni-
kają z błędnych decyzji biznesowych podyktowanych względami ekonomicznymi, 
zarówno po stronie operatorów infrastruktury przemysłowej, jak i producentów 
komponentów . W celu zminimalizowania ryzyka zagrożeń teleinformatycznych 
niezbędna jest identyfikacja tych czynników .

3.  Analiza ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego 
systemów przemysłowych wynikającego z czynników 
ekonomicznych

Kilkadziesiąt lat temu przedsiębiorstwa przemysłowe, chcąc zinformatyzować 
swoje procesy, korzystały ze specjalnie dla nich zaprojektowanych wyizolowanych 
systemów OT . Fakt, że systemy te były „szyte na miarę” znacznie wzmacniał bezpie-
czeństwo danej infrastruktury . Technologie operacyjne były też przede wszystkim 
rozwijane z myślą o bezpieczeństwie fizycznym, a podatności teleinformatyczne, 
w związku z izolacją systemów, wiązały się z „fizycznym” dostępem do urządzeń26 . 

24 E . Kovacs, ICS Security Firm Warns of Flaws in WirelessHART Devices, Security Week, 2016, 
http://www .securityweek .com/ics-security-firm-warns-flaws-wirelesshart-devices

25 Prezentacja wygłoszona podczas „S4 ICS Security Conference”, https://www .youtube .com/
watch?v=AlEpgutwZvc

26 D . R . Harp, B . Gregory-Brown, IT/OT Convergence Bridging the Divide, NexDefense, 2014, 
https://ics .sans .org/media/IT-OT-Convergence-NexDefense-Whitepaper .pdf, s . 8–9 .
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Zważywszy na unikatowość takich systemów, ich budowa wiązała się z istotnymi 
kosztami . Obecnie zatem, w dużej mierze z przyczyn ekonomicznych, a  także 
praktycznych, jeśli przedsiębiorstwo kieruje się filozofią „4 .0”, porzucono tę prak-
tykę na rzecz standaryzacji i ogólnodostępnych systemów zbliżonych swoim dzia-
łaniem do systemów IT27 . W rezultacie zamknięte niegdyś technologie operacyjne 
muszą się mierzyć z wyzwaniami bezpieczeństwa tradycyjnie przypisanymi do IT . 
Ryzyko wystąpienia cyberataku zwiększa się przez każde nowe urządzenie koń-
cowe podpięte do wewnętrznej sieci oraz każde nowe połączenie sieciowe między 
IT a OT (operational technology – technologie operacyjne)28 . Negatywne oddziały-
wanie na infrastrukturę realizuje się również poprzez fakt, że operatorzy decydują 
się na wykorzystanie popularnego oprogramowania korporacyjnego o znanych 
podatnościach . Procesowi temu na pewno nie pomaga ukształtowanie struktury 
rynku oprogramowania (przede wszystkim operacyjnego) o cechach oligopolu .

Kolejnym czynnikiem ekonomicznym przyczyniającym się do wzrostu zagro-
żeń teleinformatycznych współczesnego przemysłu jest umożliwienie pracownikom 
zdalnego dostępu do urządzeń kontrolujących procesy operacyjne w przedsiębior-
stwie . Zgodnie z danymi projektu SHINE (Shodan Intelligence Extraction), już 
w 2013 r . ponad milion urządzeń typu SCADA/ICS (a także powiązanych) było 
podłączonych do internetu29 . Są to także urządzenia należące do mobilnych ekip 
serwisowych, gdyż do stosowanej praktyki w infrastrukturze przemysłowej należy 
outsourcing tego typu usług (jest to związane z unifikacją systemów i chęcią obni-
żenia kosztów) . Zdalny nadzór nad instalacjami jest też wspierany inicjatywami 
na zasadzie ogólno producenckich baz konfiguracji (np . projekt Ecava IGX, który 
umożliwia samodzielne dodawanie informacji)30 . Warto przy tym nadmienić, że 
możliwość kompromitacji urządzeń końcowych, które posiadają zdalny dostęp do 
systemów obiektu przemysłowego nie stanowi dziś wyzwania dla cyberprzestępców . 
W niektórych wypadkach hakerom wystarczy zeskanować urządzenie pod kątem 
nazwy i zainstalowanej wersji używanego oprogramowania, a następnie wstrzyk-
nąć złośliwy kod dobrany z ogólnodostępnej bazy podatności (np . Metasploit) .

27 Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny, Instytut Kościuszki, 2014, 
http://www .ik .org .pl/wp-content/uploads/bezpieczenstwo-infrastruktury-krytycznej-wymiar-tele-
informatyczny_net .pdf, s . 77 .

28 D . R . Harp, B . Gregory-Brown, op .cit .
29 Cyber Security for SCADA Systems, Thales Cyber Assurance, 2013, https://www .thalesgroup .com/

sites/default/files/asset/document/thales-cyber-security-for-scada-systems .pdf s . 4 .
30 Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej…, op .cit ., s . 66 .
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Zmiana środowiskowa wynikająca z czynników ekonomicznych nastąpiła rów-
nież w wypadku podejścia do projektowania systemów bezpieczeństwa w infra-
strukturze przemysłowej . O ile jeszcze w poprzedniej dekadzie wykorzystywanie 
narzędzi monitorujących sieci pod kątem bezpieczeństwa (tzw . IDS/IPS, Intru-
sion Detection System, Intrusion Prevention System) nie było powszechne31, o tyle 
dziś, jak dowodzą współczesne badania, świadomość ta wzrosła . W badaniu SANS 
Institute przeprowadzonym w 2013 r . na grupie 700 przedstawicieli obiektów 
infrastruktury krytycznej32 stwierdzono, że 80 proc . działów bezpieczeństwa sto-
suje monitoring i analizę logów (zapis zdarzeń w systemach teleinformatycznych), 
a niemal 25 proc . planuje wprowadzić ten proces w ciągu najbliższych 12 mie-
sięcy . W kolejnej edycji tego raportu w roku 2016 prawie 30 proc . obiektów pla-
nuje wprowadzić narzędzia IDS/IPS do zwalczania zagrożeń ukierunkowanych 
na systemy sterowania33 . Stanowi to oczywiście tylko pewien wycinek wszystkich 
wdrażanych i zaplanowanych działań . Powyższe operacje są bardzo istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa – mogą być jednak obarczone pewnym ryzykiem, jeśli 
zostaną wprowadzone z pominięciem dobrych praktyk, przy równoczesnej inten-
cji ograniczenia kosztów . Istnieje bowiem bogata oferta rynkowa usług monito-
ringu i analizy incydentów dostarczanych na zasadzie outsourcingu . Dostawcy 
takich usług są często konkurencyjni wobec budowy centrum monitoringu przez 
samo przedsiębiorstwo . Korzystanie z takich usług jest tańsze i co do zasady reko-
mendowane, ale w procesie wyboru oferenta należy pamiętać o kilku czynnikach 
rodzących ryzyko . Po pierwsze, decyzja o powierzeniu części procesów podmio-
towi trzeciemu nie równa się zaniechaniu stanowisk bezpieczeństwa w firmie . 
Podmiot współpracujący zawsze działa na zasadzie wsparcia i dobra komunikacja 
pomiędzy przedsiębiorstwem a obsługiwaną firmą jest kluczowa . Ponadto, istotne 
jest także ustalenie poziomów dostępności i poufności . Instytucja współpracująca 
nie może mieć bezpośredniego dostępu do danych wrażliwych i krytycznych pro-
cesów . Czynnik ten de facto eliminuje możliwość współpracy z takim podmiotem 
w odniesieniu do niektórych typów działalności gospodarczej . W końcu, przenie-
sienie operacji na inny podmiot zawsze wiąże się z częściową utratą kontroli nad 
pełnym obrazem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie . W procedurze przetargowej 

31 Zob . Security for Critical Infrastructure SCADA Systems, SANS Institute, 2005, https://www .sans .
org/reading-room/whitepapers/warfare/security-critical-infrastructure-scada-systems-1644, s . 10 .

32 W tym m .in . przemysłu energetycznego, wytwórczego, dystrybucji wody, chemicznego .
33 SANS 2016 State of ICS Security Survey, SANS Institute, 2017, https://www .sans .org/read-

ing-room/whitepapers/analyst/2016-state-ics-security-survey-37067, s . 25 .
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bardzo ważna jest więc weryfikacja kontrahentów (np . poprzez usługi wywiadu 
gospodarczego)34 .

Utrzymanie oprogramowania oraz systemów operacyjnych w zgodzie z naj-
nowszymi wersjami i aktualizacjami jest kluczowym elementem dobrych praktyk, 
którymi powinni się kierować zarówno zwykli użytkownicy, jak i administratorzy 
bezpieczeństwa zatrudnieni w instytucjach . Jest to o tyle istotne, iż znaczna część 
złośliwych kampanii działa właśnie poprzez wykorzystanie luk w nieaktualizowa-
nych systemach, stąd wymaga głębszej analizy niż pozostałe czynniki . Mechanizm 
wstrzyknięcia takiego kodu nosi nazwę zero-day attack . Wykorzystywał go cho-
ciażby ransomware WannaCry, który atakował komputery działające na podsta-
wie systemów niższych niż Windows 10, z niezałataną obsługą protokołu SMBv1, 
odpowiedzialnego za funkcję udostępniania zasobów komputera (np . plików)35 . 
Innym, głośnym przykładem wykonania kodu za pomocą ataku zero-day jest kam-
pania Operation Russian Doll z kwietnia 2015 r ., najprawdopodobniej przeprowa-
dzona przez hakerską grupę APT28, podejrzewaną o bliskie związki ze służbami 
specjalnymi Federacji Rosyjskiej . W ataku na struktury rządowe europejskich 
państw (a także m .in . amerykańskich koncernów zbrojeniowych) wykorzystano 
nieznane wówczas podatności systemu operacyjnego Windows, a także popular-
nego oprogramowania Adobe Flash36 . Wbrew powszechnej opinii, ryzyko wyni-
kające z braku aktualizacji nie dotyczy tylko systemów operacyjnych Microsoftu . 
W sierpniu 2016 r . cyberprzestępcy wykryli podatności w sztandarowych produk-
tach Apple’a, czyli systemie operacyjnym OS X i przeglądarce internetowej Safari . 
Podatności te zostały wykorzystane do przeprowadzenia ataku na aktywistę praw 
człowieka Ahmeda Mansoora37 .

Według badań firmy Symantec, w 2015 r . specjaliści odkrywali przeciętnie 
jeden nowy exploit typu zero-day38 na tydzień . Zgodnie z raportem Cybersecurity 

34 Ch . Bihary, MSSPs: The Pros and Cons of Outsourcing Network Security, Garland Technology, 2017, 
https://www .garlandtechnology .com/blog/mssps-the-pros-and-cons-of-outsourcing-network-security

35 K . Frankowicz, WannaCry Ransomware, CERT Polska, 2017, https://www .cert .pl/news/single/
wannacry-ransomware

36 ZERO-DAY DANGER, A Survey of Zero-Day Attacks and What They Say about the Traditional 
Security Mode, FireEye, 2015, https://www2 .fireeye .com/rs/848-DID-242/images/wp-zero-day-dan-
ger .pdf

37 D .  Coldevey, Apple Patches Zero-day Vulnerabilities in  Safari and OS X, Tech Crunch, 2016, 
https://techcrunch .com/2016/09/01/apple-patches-zero-day-vulnerabilities-in-safari-and-os-x

38 Symantec, One New Zero-Day Discovered on Average Every Week in 2015, Twice the Rate of a Year 
Ago as Advanced Attackers Exploit, Stockpile and Resell High-Value Vulnerabilities, s . 2–16, http://investor .
symantec .com/About/Investors/press-releases/press-release-details/2016/One-New-Zero-Day-Di-

099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   116 18/12/2017   12:27



Rozdział 6.  Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstw... 117

Ventures, do końca 2021 r . czarny rynek exploitów urośnie na tyle, że nowe pro-
gramy tego typu będą pojawiały się codziennie39 . Na konieczność aktualizowania 
oprogramowania należy patrzeć też pod kątem przeciętnej żywotności podatności . 
Jak sprawdzili naukowcy z RAND Corporation, przeciętna żywotność podatności, 
czyli okres liczony od momentu upublicznienia dziurawego oprogramowania do 
odkrycia podatności w kodzie, wynosi 6,9 lat . Jest to relatywnie długi czas, który 
pozostawia system komputerowy bezbronnym w obliczu ryzyka ataku . Ponadto, 
jak wynika z obserwacji w raporcie RAND Corporation, tylko 5,7 proc . podatno-
ści zostaje wykrytych w ciągu roku . Optymistycznie brzmi natomiast wniosek, że 
od wykrycia podatności do wypracowania poprawki potrzeba przeciętnie 22 dni40 .

Przytoczone studia przypadków oraz dane związane z podatnościami i explo-
itami wskazują, jak bardzo istotna jest polityka aktualizacji, którą prowadzi admini-
strator bezpieczeństwa . Wiedza w zakresie tych dobrych praktyk należy do podstaw, 
a zatem jest skutecznie rozpowszechniona wśród profesjonalistów odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo . Problem polega na tym, że pomimo ogólnej świadomo-
ści zagrożeń wynikających ze znajdujących się w środowisku firmy niezałatanych 
systemów i oprogramowania, rzadko kiedy zasady te są przestrzegane z należytą 
starannością . Obok uwarunkowań kultury organizacji instytucji, które mają udział 
w tych uchybieniach (np . niechęć użytkowników do pobierania aktualizacji, przy-
zwyczajenia do konkretnego interfejsu czy ignorowanie zaleceń administratora), 
istotne są przesłanki ekonomiczne .

Jedną z głównych takich przesłanek jest niekompatybilność pozioma wykorzy-
stywanych w danej instytucji programów . Istnieje (często uzasadniona) obawa, że 
po zainstalowaniu aktualizacji pojawią się problemy z kompatybilnością w użyt-
kowaniu oprogramowania korporacyjnego (wewnętrznych intranetów, programów 
CRM czy specjalistycznych narzędzi), które jest kluczowe dla ciągłości procesów 
biznesowych w firmie . W tym wypadku zaniechanie instalacji aktualizacji jest 
podyktowane spodziewanymi stratami finansowymi . Podobne argumenty można 
zaobserwować w obszarze kompatybilności pionowej . Przedsiębiorstwa korzysta-
jące ze specjalistycznych narzędzi (np . symulacyjnych czy pomiarowych) po doko-
naniu aktualizacji w ramach konkretnego narzędzia mogą stracić lub ograniczyć 

scovered-on-Average-Every-Week-in-2015-Twice-the-Rate-of-a-Year-Ago-as-Advanced-Attacker-
s-Exploit-Stockpile-and-Resell-High-Value-Vulnerabilities/default .aspx

39 J . P . Mello, Bad Code and Black Hats Will Boost Zero-day Attacks in 2017, Cybersecurity Ventures, 
2016, http://cybersecurityventures .com/zero-day-vulnerabilities-attacks-exploits-report-2017/

40 L . Ablon, T . Bogart, Zero Days, Thousand of Nights The Life and Times of Zer-day Vulnerabilities and 
their Exploits, RAND Corporation, 2017, https://www .rand .org/pubs/research_reports/RR1751 .html
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dostęp do plików stworzonych jeszcze pod „starą” wersją, a  te w wielu firmach 
muszą być dostępne doraźnie i są elementem procesu biznesowego . Ponadto, przy 
dużej aktualizacji istnieje ryzyko, że zmiana funkcjonalności i interfejsu danego 
oprogramowania wymusi dodatkowe zapoznanie się z nową wersją, a taki wysi-
łek menedżerowie mogą ocenić już w kategoriach straty i dodatkowych obciążeń . 
Innym, często podnoszonym, argumentem jest wydolność komputerów objętych 
aktualizacją . Dotyczy to przede wszystkim przejścia na wyższe systemy operacyjne, 
które na mniej wydajnych technologicznie urządzeniach będą funkcjonowały nie-
doskonale . W wypadku, gdy przedsiębiorstwo operuje na setkach urządzeń koń-
cowych, częściowa chociażby wymiana sprzętu na urządzenia nowszej generacji 
budzi wątpliwości u decydentów finansowych .

Podsumowanie

Bezpieczeństwo teleinformatyczne przemysłu działającego w zgodzie z naj-
nowszymi trendami biznesowymi stoi przed wielkim wyzwaniem . Z jednej strony 
naturalny i nieunikniony jest rozwój przedsiębiorstw przemysłowych w kierunku 
optymalizacji procesów, konwergencji świata operacyjnego i biznesowego oraz otwar-
cia na współpracę z podmiotami trzecimi . Nie jest też możliwe cofnięcie trendu eks-
tensywnego wykorzystywania łańcucha dostaw, którego składowe również podlegają 
cyberzagrożeniom, a ich kontrola przez operatora infrastruktury jest ograniczona . 
Niezależnie od czasu i miejsca do jednych z najważniejszych czynników, które przy-
czyniają się do zwiększania ryzyka bezpieczeństwa, należą względy ekonomiczne .

W dalszym ciągu przedsiębiorstwa nie przeznaczają należytych środków na ochronę 
przed atakami, choć świadomość zagrożeń wśród kadry zarządzającej się zwiększa . 
W następnych latach kluczowy będzie merytoryczny dialog szefów działów bez-
pieczeństwa teleinformatycznego (CSO) z decydentami finansowymi (CFO), aby 
rozsądne środki finansowe były uwzględniane w budżetach firm w odniesieniu 
do zarządzania ryzykiem . Warto będzie również obserwować ewolucję stosowa-
nych metod włamania do systemów teleinformatycznych . Wiele wskazuje na to, 
że infrastruktura krytyczna, w tym przemysłowa, będzie celem przestępców, także 
z uwagi na jej kluczowy dla bezpieczeństwa państwa charakter . Ataki będą coraz 
trudniejsze do odparcia, a szkody coraz dotkliwsze . Wzmacniać się będzie tenden-
cja, w której punkt ciężkości czysto ekonomicznego celu przeprowadzania ataków 
będzie przesuwał się ku celowi destrukcyjnemu .
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Rozdział 7

Upiór na drodze, czyli o hiperwydajności 
samochodów osobowych

Tomasz Janasz1, Michał Hetmański2

Wprowadzenie

Transport jest jednym z największych sektorów światowej gospodarki, najlepiej 
odzwierciedlającym koniunkturę i obroty z innych branż . Urządzenia przenośne, 
takie jak smartfony i technologie mobilne oparte na komunikacji internetowej, 
umożliwiły wprowadzenie w życie nowych koncepcji mobilności miejskiej, jak 
najbardziej znane Uber, Lyft czy car2go . Kolejną fazą tego procesu są samochody 
bezzałogowe, co pokazano na tegorocznych targach Consumer Electronics Show 
(CES) w Las Vegas, największym na świecie pokazie elektroniki konsumenckiej . 
Przybyli na nie prawie wszyscy liczący się producenci samochodów, tacy jak Nis-
san, BMW, Ford, Hyundai czy Daimler . Technologie do sterowania samocho-
dami oraz komunikacji między nimi były jednymi z głównych elementów tego 
wydarzenia . Kręgi biznesowe, a przede wszystkim reprezentujący firmy techno-
logiczne akcjonariusze, zachwycają się, że samochody autonomiczne to obiecu-
jące źródło dywidendy .

Koła akademickie starają się odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście mogą 
one być remedium na cykliczność natężenia ruchu indywidualnego na kluczowych 
szlakach komunikacyjnych, zanieczyszczenie powietrza i związane z nim choroby 

1 Dr Tomasz Janasz – absolwent zarządzania na Uniwersytecie w Hamburgu i studiów dokto-
ranckich na Schumpeter School of Business and Economics przy Uniwersytecie w Wuppertal .

2 Michał Hetmański – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, student Ekonomii 
na Uniwersytecie w Kolonii i członek zarządu Fundacji Instrat .
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cywilizacyjne, niedomiar miejsc parkingowych, nieremontowaną infrastrukturę 
czy też na nieefektywną politykę transportu miejskiego i ograniczoną dostępność 
transportu publicznego . Ponad wszystko jednak zasadnicze pytanie brzmi: czy 
mogą one być prawdziwą alternatywą wobec indywidualnych środków transportu .

Czy mariaż samochodów autonomicznych i alternatywnych koncepcji mobil-
ności miejskiej mógłby to zmienić? Wszystko wskazuje na to, że taka kombinacja 
ma ogromny potencjał łączący zarówno technologię sterowania ruchem miejskim 
(skala makro), jak i sterowania pojazdami (skala mikro) .

1. Samochody bezzałogowe

Na początku należy zdefiniować, czym jest samochód autonomiczny . W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że jest to środek transportu indywidualnego ste-
rowany przez zestaw algorytmów zaprojektowanych w celu podejmowania decyzji 
o torze jazdy za kierowcę . System ten wyposażony jest przede wszystkim w kom-
binację czujników, kamer, oprogramowania oraz sztucznej inteligencji . Najważniej-
szą technologię stanowi LIDAR (light detection and ranging) . Jest to technologia 
laserowo-radarowa oparta na wykorzystaniu światła ultrafioletowego, podczer-
wonego i widzialnego . W połączeniu z mapami wysokiej rozdzielczości tworzy 
szczegółowy obraz otoczenia w 3D i w zakresie 360 stopni, co umożliwia obser-
wację środowiska, w którym pojazd się znajduje . Nie można oczywiście zapomnieć 
o oprogramowaniu, które jest „duszą” takiego autonomicznego robota i wykonuje 
czynności w pięciu kluczowych obszarach: (1) przetwarzanie danych pobieranych 
z czujników i sensorów, (2) geo-lokalizacja, (3) śledzenie przeszkód, (4) nawiga-
cja oraz (5) sprawowanie kontroli nad zachowaniem pojazdu . Całość technologii 
wyposażona jest w interfejs użytkownika .

Według VDA (Związek Przemysłu Motoryzacyjnego w Berlinie) jest sześć 
poziomów automatyzacji samochodów (tabela 1), począwszy od 0 – kierowca kon-
troluje samochód w pełnym zakresie, 1 – samochód posiada systemy asystujące, 
takie jak tempomat lub system City Safety (zapobieganie lżejszym kolizjom do 
30 km/h), 2 – częściowo autonomiczny dzięki sieci systemów asystujących kierowcy 
(np . rozpoznawanie pasów ruchu – lane assist, automatyczne przyspieszanie i hamo-
wanie – ACC), poprzez 3 i 4 – samochód zachowuje się w dużej mierze autono-
micznie, ale nadal wymaga nadzoru kierowcy, po 5 – pełną automatyzację auta wraz 
z zaawansowanymi technologiami komunikacyjnymi, między innymi pojazdami 
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(czyli vehicle-to-vehicle – V2 V) i infrastrukturą (czyli vehicle-to-infastructure – V2I)3 . 
Uważa się, że modele marki Tesla wyposażone w najwyższą możliwą funkcję auto-
pilota kwalifikują się do drugiego poziomu autonomiczności . Kierowca nadal musi 
nadzorować samochód i w każdym momencie być gotowym do przejęcia kontroli 
nad pojazdem .

Niemal wszystkie poważne firmy z branży motoryzacyjnej (zarówno OEM, 
jaki Tier I)4 są zainteresowane tym tematem . Coraz większą część  swoich budże-
tów na badania i rozwój przeznaczają na analizę oraz opracowywanie rozwiązań 
z zakresu autonomiczności . Dotyczy to tradycyjnych przedstawicieli klasy OEM, 
takich jak: Daimler, Volkswagen, Volvo (Geely), General Motors oraz firmy wyjąt-
kowej pod kątem doświadczenia i historii na rynku – Tesli . Firmy z dalszego miejsca 
z łańcucha produkcji to także angażujące się w rozwój technologii Robert Bosch, 
Valeo czy Delphi Automotive . Rynkowo mniejszy udział, ale stosunkowo wyższy 
potencjał do tworzenia disruptive innovation stanowią firmy o nieugruntowanej 
historii i elastycznej strukturze działania, takie jak iTONOMY (Holandia), OttO 
(Kalifornia, USA; należący od 2016 r . do UBER), czy Navya (Francja) .

Najciekawszym i zarazem chyba najmniej zaskakującym aspektem jest to, że 
temat wykracza daleko poza klasycznie rozumianą branżę motoryzacyjną i wcho-
dzi w strefę kompetencji gigantów z branży IT, takich jak: Waymo (część koncernu 
Alphabet), Apple, Mobileye czy NVIDIA . Pięć wymienionych kluczowych obsza-
rów technologicznych stwarza miejsce dla wielu producentów rozwiązań w ramach 
globalnego łańcucha wartości . Do drugiej (geolokalizacja) podgrupy można zali-
czyć np . UBER, Lyft i car2go, do czwartej (nawigacja oraz usługi kartograficzne) 
HERE . Liczba i historia wypracowanych rozwiązań w firmach zaangażowanych 
to dowód na to, jak ważna ta branża jest i będzie w najbliższej przyszłości . A gra 
toczy się o wielką stawkę . Wartość rynku ma osiągnąć 65,3 mld USD w roku 20275 . 
Firmy Intel i Strategy Analytics twierdzą w swoim raporcie, że w 2050 r . rynek 
pojazdów autonomicznych będzie wart nawet 7 bln USD rocznie dzięki aktywności 
gospodarczej i wyższej produktywności . Wartość ta, zgodnie z raportem, obejmie 

3 Verband der Automobilindustrie e .V ., Automatisierung. Von Fahrerassistenzsystemen zum automa-
tisierten Fahren, 2015, https://www .vda .de/de/themen/innovation-und-technik/automatisiertes-fahren/
schritt-fuer-schritt-in-die-zukunft .html

4 OEM – Original Equipment Manufacturer – producent ostatecznego modelu; oznaczenie Tier I, 
II, lub III oznacza dostawcę I, II lub III rzędu dla OEM w ramach łańcucha wartości . Volkswagen 
czy Toyota np . to producenci OEM, a Continental czy Valeo to poddostawcy Tier I czy II .

5 Market Research Future, 2016, Global Autonomous Vehicles Market Research Report – Global Fore-
cast 2027, https://www .marketresearchfuture .com/reports/autonomous-vehicles-market
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ok . 4 bln USD z usług mobilności miejskiej (takich jak Mobility-as-a-Service) 
i prawie 3 bln USD z bezzałogowej logistyki miejskiej6 .

2. Innowacyjne koncepcje mobilności miejskiej

Postęp na płaszczyźnie cyfryzacji i automatyki w autach jest nie tylko intere-
sujący per se . Jednym z najciekawszych aspektów nowej technologii jest jej zastoso-
wanie w życiu codziennym w celu jej dyfuzji . Pojazdy autonomiczne mają ogromny 
potencjał w odniesieniu do organizacji transportu ludzi i dóbr w aglomeracjach 
miejskich w przyszłości, czyli innowacji w zakresie tzw . mobilności miejskiej . Dal-
szy postęp w tej dziedzinie toruje drogę w pierwszej kolejności ku kompleksowemu 
wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu carsharingu i ridesharingu .

Carsharing jest rodzajem wynajmu samochodów przez większą liczbę osób 
na bardzo krótki czas, np . na godziny lub nawet na minuty . Z zasady przypo-
mina działanie obecnych na polskim rynku systemów bikesharingu, czyli rowe-
rów miejskich . Ideą tej usługi jest to, że użytkownicy otrzymują korzyści płynące 
z posiadania samochodu tylko wtedy, kiedy naprawdę go potrzebują, bez potrzeby 
ponoszenia całkowitych kosztów związanych z jego własnością . Warto zaznaczyć, 
że według badań prywatne samochody są dość nieefektywne, bo przez średnio 
90–95 proc . czasu są niewykorzystywane7 . Zasadnicza przewaga konkurencyjna 
pojazdu z systemu carsharingowego to aspekt kosztów utrzymania, lepiej zamor-
tyzowanych w czasie niż w przypadku samochodu przypadającego na jedno tylko 
gospodarstwo domowe . Z kolei ridesharing (carpooling, ride-hailing lub potocznie 
autostop) polega na oferowaniu niewykorzystanych miejsc w samochodach innym 
użytkownikom . Kierowca dopuszcza innych pasażerów do jazdy w tym samym 
pojeździe, jeżeli ich trasy całkowicie lub częściowo się pokrywają .

Mimo że oba rozwiązania znane są  już od co najmniej 30  lat  (carpooling 
nawet od II wojny światowej), nigdy nie wyszły one poza swój niszowy charakter . 
Galopujący postęp w automatyzacji samochodów i rozwoju mobilnych techno-
logii internetowych może jednak przyczynić się do ich dalszego rozwoju . Celem 

6 R . Lanctot, Accelerating the Future: The Economic Impact of the Emerging Passenger Economy, Copy-
right Strategy Analytics, Milton Keynes 2017, https://newsroom .intel .com/newsroom/wp-content/
uploads/sites/11/2017/05/passenger-economy .pdf

7 P . Barter, 2013, Cars are Parked 95% of the Time. Let's Check!, http://www .reinventingparking .
org/2013/02/cars-are-parked-95-of-time-lets-check .html
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długoterminowym jest wdrożenie sieci pojazdów w pełni autonomicznych, czyli 
flot taksówek bez kierowców . W połączeniu z odpowiednim systemem zarządza-
nia miałyby one świadczyć innowacyjne usługi transportowe na terenie aglome-
racji miejskich . Trwa dyskusja, czy takie rozwiązanie byłoby kolejnym skokiem 
cywilizacyjnym ludzkości, czy raczej źródłem samoistnie jeżdżących „upiornych” 
roboto-taksówek korzystających z przestarzałej infrastruktury drogowej . W tym 
kontekście warto przyjrzeć się wynikom profesjonalnych symulacji komputerowych, 
które od kilku lat są przeprowadzane przez instytuty badawcze na całym świecie, 
w tym również w Polsce . Symulacje wskazują jednoznacznie na liczne potencjalne 
korzyści, ale również na wady tak skonstruowanych systemów .

3. Korzyści samochodów autonomicznych

3.1. Bezpieczeństwo

Na początku należy rozprawić się z najbardziej kontrowersyjną, a zarazem iry-
tującą kwestią dotyczącą samochodów bezzałogowych, czyli ich wpływu na bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym, co pokazuje tabela 2 .

Weźmy pod uwagę, że co roku w ruchu drogowym ginie 1,25 mln  ludzi8 . 
Zakładając za danymi ze Stanów Zjednoczonych, że ok . 30 proc . wszystkich 
wypadków powoduje pijany kierowca9, to wyeliminowanie tylko tego ryzyka ura-
tuje 375 tys . ludzkich istnień rocznie . Dla porównania w 2014 r . w wyniku działań 
wojennych na całym świecie zginęło 180 tys . ludzi10 . Pojawienie się samochodów 
autonomicznych powoduje jednak problemy natury etyczno-prawnej . Najbardziej 
znanym jest dylemat zwrotnicy (trolley problem), czyli obrazowe pytanie, czy taki 
samochód wjedzie w grupę dzieci na chodniku, czy raczej zagrozi życiu kierowcy 
i uderzy w drzewo . Takie filozoficzne dywagacje dotyczące tego, jak zachowa się 
algorytm w danej sytuacji drogowej są jak najbardziej wskazane i wszelkie możli-
wości muszą być dyskutowane i uwzględniane . Jednak już obecnie funkcjonujące 

8 World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2015, 2015, http://apps .who .
int/iris/bitstream/10665/189242/1/9789241565066_eng .pdf?ua=1

9 National Highway Traffic Safety Administration, 2015 Motor Vehicle Crashes: Overview. In Traf-
fic Safety Facts Research Note 2016, 2016, https://crashstats .nhtsa .dot .gov/Api/Public/ViewPublica-
tion/812318, s . 1–9 .

10 R . Norton-Taylor, Global Armed Conflicts Becoming More Deadly, Major Study Finds, 2015, https://
www .theguardian .com/world/2015/may/20/armed-conflict-deaths-increase-syria-iraq-afghanistan- yemen
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systemy bezpieczeństwa w samochodach pozwalają na automatyczne wyhamowanie 
w krytycznej sytuacji nawet przy prędkości 30 km/h . Gdyby na początku ograni-
czyć prędkość pojazdów autonomicznych w miastach do tej prędkości (dzisiejsza 
średnia to ok . 25 km/h), to skrajne przypadki decyzyjne nie będą odgrywały żad-
nej roli . W związku z tym dylemat zwrotnicy staje się marginalny, co daje szansę 
na szybką akceptację samochodów autonomicznych w miastach .

Tabela 2.  Podsumowanie potencjalnego pozytywnego wpływu samochodów 
bezzałogowych na społeczeństwo

L.p.

1 Redukcja stresu u kierowców 
i pasażerów

Możliwość odpoczywania i pracowania podczas przejazdu bez 
konieczności kontrolowania pojazdu i wydarzeń na drodze

2 Redukcja kosztów utrzymania 
profesjonalnego kierowcy

Eliminacja kosztów utrzymania zawodowych kierowców w branży 
taksówkarskiej i szeroko rozumianej branży transportowej

3 Zwiększenie dostępności 
transportu dla ludzi 
niemobilnych

Nowe opcje transportowe dla ludzi niepełnosprawnych 
i przez to niemobilnych bez potrzeby angażowania szoferów 
i dodatkowego subsydiowania transportu publicznego

4 Podwyższone 
bezpieczeństwo

Możliwość redukcji liczby pospolitych wypadków samochodów 
i przez to ryzyka chorób i śmierci w ruchu drogowym; pozytywny 
wpływ na ceny ubezpieczenia z punktu widzenia kierowców 
i pasażerów

5 Zwiększenie przepustowości 
infrastruktury drogowej

Umożliwienie efektu tzw. platooningu, czyli grupowania pojazdów, 
aby przemieszczały się bardzo blisko siebie; w związku z tym 
spodziewana jest redukcja zapotrzebowania na infrastrukturę 
drogową, skrzyżowania i korki

6 Zwiększenie wydajności 
infrastruktury parkingowej

Redukcja „ruchu poszukiwawczego”, aby znaleźć miejsce 
parkingowe; przez to zmniejszenie zapotrzebowania na miejsca 
parkingowe i zmniejszenie kosztów ich utrzymania; obniżenie 
natężenia ruchu; wyższy komfort dla kierowców i pasażerów

7 Wyższa wydajność 
energetyczna i niższe 
zanieczyszczenie powietrza

Pozytywny wpływ na efektywność zużycia paliwa oraz ilość emisji 
spalin; zależnie od zastosowanego modelu – niższy sumaryczny 
VMT

8 Możliwość współdzielenia 
pojazdów

Ułatwienie wdrożenia nowych koncepcji mobilności miejskiej 
takich jak carsharing, czyli współdzielenia samochodów, lub 
ridesharing, czyli pustych miejsc w samochodach

Źródło: Litman, Todd, Autonomous Vehicle Implementation Predictions, Victoria Transport Policy Institute, 2014, 
www .vtpi .org/avip .pdf

3.2. Odzyskiwanie przestrzeni

Oczekuje się również, że współdzielenie autonomicznych samochodów przy-
czyni się do odzyskiwania przestrzeni miejskiej dla innych funkcji niż sam trans-
port . Badania wskazują, że floty współdzielonych samochodów bezzałogowych 
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przyczynią się do wyeliminowania konieczności utrzymywania ogromnej liczby 
miejsc parkingowych na ulicach, sprowadzając dyskusję do podstawowego w eko-
nomii zagadnienia kosztów alternatywnych . Studium przypadku z Lizbony suge-
ruje, że parkingi na ulicy można by całkowicie zlikwidować11 . W przybliżeniu 
oznaczałoby to odzyskanie 20 proc . powierzchni ulic w stolicy Portugalii, czyli 
równowartości 210 boisk piłkarskich . Tę cenną przestrzeń można by wykorzy-
stać do celów rekreacyjnych, zwiększenia efektywności i dostępności transportu 
publicznego, rozbudowy chodników i ścieżek rowerowych lub innych obiektów, 
które trudno umiejscowić w ramach dzisiejszej miejskiej infrastruktury drogowej .

3.3. Odzyskiwanie surowców

Spadek popytu na prywatne środki transportu przy zwiększonej efektywności 
transportu aglomeracyjnego to ceteris paribus niższa produkcja u dostawców prze-
mysłowych rozwiązań transportu – zarówno producentów końcowych (OEM), 
jak i ich poddostawców . Spadek zużycia surowców (w tym energetycznych) może 
uwolnić podaż materiałów na rzecz innych gałęzi przemysłu, a trwały efekt cenowy 
obniżyć rentowność w sektorach gospodarki podległych przemysłowi motoryza-
cyjnemu . To może z kolei pogłębić spadek zapotrzebowania na stal, wypieraną 
przez aluminium jako komponent konstrukcji .

3.4. Zapotrzebowanie na samochody

Liczne symulacje wskazują na możliwość znacznej redukcji liczby wymaganych 
samochodów w miastach . Najnowsze kalkulacje np . dla Berlina wykazują poten-
cjał 10-krotnego zmniejszenia dzisiejszej floty składającej się z 1,1 mln samocho-
dów osobowych12 . Ponadto wynik taki został osiągnięty przy bardzo wymagających 
parametrach nowego systemu, zakładających krótki czas oczekiwania na auto-tak-
sówkę . Inne symulacje, przeprowadzone dla Lizbony, także wskazują na 10-krotny 
wskaźnik redukcji floty, pod warunkiem że w mieście funkcjonuje bardzo wydajny 
transport publiczny .

11 International Transport Forum, Urban Mobility System Upgrade. How Shared Self-driving Cars 
Could Change City Traffic. Edited by International Transport Forum, OECD 2015, http://www .interna-
tionaltransportforum .org/Pub/pdf/15CPB_Self-drivingcars .pdf

12 J . Bischoff, M . Maciejewski, Autonomous Taxicabs in Berlin – a Spatiotemporal Analysis of Ser-
vice Performance, “Transportation Research Procedia 19”, Monachium 2016, s . 176–186 . Współautor 
to pochodzący z Poznania doktor nauk inżynieryjnych w dziedzinie transportu .
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3.5. Wykorzystanie wolnego miejsca w samochodzie

Rosnąca społeczna akceptacja współdzielenia kursu z innymi pasażerami może 
również prowadzić do dalszego zmniejszenia wymaganej liczebności floty . Badanie 
z 2014 r . na podstawie bieżącego zapotrzebowania na taksówki na Manhattanie 
doprowadziło do konkluzji, że jeśli 80 proc . dzisiejszych kursów taksówkami byłoby 
współdzielonych przez dwóch pasażerów, cała wielkość floty składającej się dziś 
z 13 tys . legendarnych żółtych taksówek mogłaby się skurczyć o 40 proc . i to bez 
wprowadzania systemu opartego na samochodach autonomicznych13 . Natomiast 
symulacja wykonana na podstawie danych ze Sztokholmu, zakładająca współużyt-
kowanie samochodów bezzałogowych oraz współdzielenie przejazdów, wskazuje 
na możliwość osiągnięcia nawet 20-krotnego czynnika redukcji liczby samocho-
dów potrzebnych w mieście14 .

4. Wady nowej technologii

Samochody bezzałogowe mogą mieć również negatywne strony dla społeczeń-
stwa, co pokazuje tabela 3 .

Tabela 3.  Podsumowanie potencjalnego negatywnego wpływu samochodów 
bezzałogowych na społeczeństwo

L.p.

1 Wyższe koszty Samochody będą wymagały dodatkowego wyposażenia, 
utrzymania i konserwacji; możliwa konieczność inwestycji 
w dodatkową infrastrukturę komunikacyjną

2 Dodatkowe ryzyko 
technologiczne

Uzupełnienie środków indywidualnego transportu 
o oprogramowanie sterujące to kolejne pole do awaryjności 
rozwiązań; zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym może 
paradoksalnie prowadzić do podejmowania bardziej ryzykownych 
zachowań („efekt Peltzmana”) 

3 Obawy dotyczące 
bezpieczeństwa i prywatności

System może być podatny na cyberataki i nadużycia związane 
z dostępem do danych osobowych; zwiększenie obaw 
dotyczących ochrony prywatności i użycia danych osobowych

13 P . Santi, G . Resta, M . Szell, S . Sobolevsky, S . H . Strogatz, Ratti, Carlo, Quantifying the Benefits 
of Vehicle Pooling with Shareability Networks, “Proceedings of the National Academy of Sciences” 2014, 
Vol . 111, No . 37, Santa Barbara, CA, s . 13290–13294 .

14 P .-J . Rigole, Study of a Shared Autonomous Vehicles Based Mobility Solution in Stockholm, Sztok-
holm 2014 .
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L.p.

4 Wywołanie wzmożonego 
zapotrzebowania na transport 
oraz wzrost dystansu 
pokonywanego przez 
samochody

Wygoda i łatwość użytkowania samochodów bezzałogowych 
może doprowadzić do „efektu odbicia”, czyli do wzmożonego 
zapotrzebowania na samochody, zwiększenia całkowitego 
dystansu przez nie pokonywanego oraz zapotrzebowania 
na dodatkowe miejsca parkingowe, niwelując w ten sposób 
korzyści płynące z nowej technologii

5 Koszty społeczne Redukcja zatrudnienia wśród zawodowych kierowców oraz całej 
branży motoryzacyjnej (produkcja, serwis, sprzedaż) 

6 Kanibalizacja projektów 
z zakresu zrównoważonego 
transportu miejskiego oraz 
obawy związane z wpływem 
na sprawiedliwość społeczną

Nowa technologia może wywołać „nieuczciwą przewagę” 
wobec innych środków transportu, które są uważane za bardziej 
przyjazne środowisku niż samochody osobowe. W związku z tym 
systemy samochodów bezzałogowych mogą prowadzić do spadku 
dostępności, bezpieczeństwa czy wygody podróżnych innych 
środków transportu (jak transport zbiorowy), wywołując w ten 
sposób nierówności społeczne

Źródło: Litman, Todd, Autonomous Vehicle Implementation Predictions, Victoria Transport Policy Institute, 2014, 
www .vtpi .org/avip .pdf

4.1. Jakość systemu i dostępność floty

Należy jednak zaznaczyć, że opcja ridesharingu z innymi pasażerami prowa-
dziłaby do niższej dostępności indywidualnych środków transportu względem dzi-
siejszego modelu użytkowania – czyli do znacznie dłuższych czasów oczekiwania 
i podróży auto-taksówkami . Po raz kolejny pojawia się pytanie o koszt alterna-
tywny: co do zasady im większe miasto, tym dłuższy przeciętny czas poszukiwa-
nia miejsca parkingowego . Użycie floty bezzałogowych pojazdów ten problem 
z punktu widzenia użytkownika praktycznie eliminuje, gdyż w model ten wpisane 
jest pozbycie się ryzyka związanego z opieką nad pojazdem po jego opuszczeniu . 
Niemniej jednak, użytkowanie takiego systemu wymagałoby akceptacji dłuższego 
czasu oczekiwania i/lub przejazdu celem osiągniecia globalnego optimum systemu .

4.2. Całkowity dystans pokonywany przez samochody

Kolejnym istotnym aspektem flot opartych na samochodach bezzałogowych 
jest możliwy wpływ na ich przebieg (VMT – vehicle miles of travel) . Jest to wskaź-
nik, który określa całkowity dystans pokonywany przez pojazdy w danym regionie . 
W nowoczesnych administracjach miejskich redukcja tego wskaźnika jest jed-
nym z głównych celów na drodze ku zrównoważonemu transportowi miejskiemu 
– mającemu na celu poprawienie warunków bytowych ludności aglomeracji miej-
skich . Symulacje takiego efektu pokazuje tabela 4 .
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Tabela 4.  Lista uwzględnionych symulacji systemów mobilności miejskiej opartych 
na flocie samochodów bezzałogowych oraz ich wyniki

Miasto lub 
region

Stadium mobilności

Redukcja floty 
samochodowej 

(w proc. 
dzisiejszego 
stanu) 

Wpływ na jakość usługi 
przewozu

(średni lub maksymalny, 
w minutach)

Wpływ 
na VMT (proc. 
wyjściowego 

VMT) Czas 
oczekiwania 
na pojazd

Dodatkowy 
czas trwania 
przewozu

Miasto 
modelowe 
w USA

tylko carsharing 10 < 1 0 +10,7%

Singapur tylko carsharing 33 5,5 n/a n/a

Ann Arbor, 
Michigan

tylko carsharing 15 < 1 0 ~ +10% 
(dodatkowy 

pusty 
przebieg) 

Babcock 
Ranch, 
Floryda

tylko carsharing 20 < 1 0 +5% 
(dodatkowy 

pusty 
przebieg) 

Manhattan, 
Nowy Jork

tylko carsharing 70 < 1 0 +11% 
(dodatkowy 

pusty 
przebieg) 

Lizbona tylko carsharing 22,8 3,5 średnio –13% +89,4%

Lizbona carsharing + ridesharing 10,4 4 średnio 
–37,9%

+6,4%

Austin, Texas tylko carsharing 8,5 2 0 +8,68%

Austin, Texas carsharing + ridesharing 9,5 1,5 max. +40% +1,52%

Sztokholm tylko carsharing 8,6 max. 15 0 +71,6%

Sztokholm carsharing + ridesharing 4,9 max. 10 max. +30% 
średnio +27%

–24%

New Jersey tylko ridesharing 45 5 n/a n/a

Zurych tylko carsharing 10 max. 10 < 5 
(przy 95% 
przejazdów) 

n/a n/a

Berlin tylko carsharing 10 2,5 n/a +10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J . Bischoff, M . Maciejewski, Autonomous Taxicabs in Berlin – a Spatio-
temporal Analysis of Service Performance, “Transportation Research Procedia” 2016, No . 19, s . 176–186; L . D . Burns, 
W . C . Jordan, B . A . Scarborough, Transforming Personal Mobility, “The Earth Institute” 2013, Columbia Univer-
sity; P . M . Boesch, F . Ciari, K . W . Axhausen, Required Autonomous Vehicle Fleet Sizes to Serve Different Levels of 
Demand, Transportation Research Board 95th Annual Meeting, 2016, s .  16–2682; D . J . Fagnant, K . M . Kockel-
man, The Travel and Environmental Implications of Shared Autonomous Vehicles, Using Agent-based Model Scenarios, 
“Transportation Research Part C: Emerging Technologies” 2014, No . 40, DOI: 10 .1016/j .trc .2013 .12 .001, s . 1–13; 
D . J . Fagnant, K . M . Kockelman, Dynamic Ride-sharing and Optimal Fleet Sizing for a System of Shared Autonomous 
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Vehicles, Transportation Research Board 94th Annual Meeting, 2015, s . 15–1962; International Transport Forum, 
Urban Mobility System Upgrade. How Shared Self-driving Cars Could Change City Traffic, OECD 2015, http://www .
internationaltransportforum .org/Pub/pdf/15CPB_Self-drivingcars .pdf; A . L . Kornhauser, Uncongested Mobility for 
All: NJ’s Area-wide aTaxi System, Princeton Autonomous Vehicle Engineering (PAVE), Princeton University, 2013, 
http://smartdrivingcar .com/ataxis-for-nj-08 .11 .13 .html

Samochody autonomiczne, które miałyby świadczyć usługi transportowe non-
stop, mogłyby doprowadzić do zwiększenia całkowitego przebiegu w danym regio-
nie i w ten sposób przeciwdziałać strategii zrównoważonego transportu . Ten efekt 
uboczny jest związany z koniecznością przemieszczania się pustego samochodu 
pomiędzy kursami .

Jedna z symulacji przeprowadzona dla modelowego amerykańskiego miasta 
wskazuje na możliwy wzrost całkowitego dystansu o 11 proc . przy redukcji całko-
witej floty o 90 proc .15 . Scenariusze dla Sztokholmu przewidują zwiększenie cał-
kowitego przebiegu nawet o 71,6 proc . Kwestia całkowitego przebiegu stanowi 
podstawę do podwójnej krytyki . W związku z dodatkową liczbą kilometrów do 
pokonania możliwy jest również tzw . „efekt odbicia” (rebound-effect), czyli zwięk-
szenie zapotrzebowania na energię przeznaczoną dla sektora transportu miejskiego, 
które w docelowym modelu należałoby wliczyć w zapotrzebowanie na energię ze 
strony autonomicznych środków transportu .

4.3. Społeczne wątpliwości – kwestia prywatności

Należy również wspomnieć o bardzo ważnym, a często pomijanym aspek-
cie prywatności i bezpieczeństwa danych . Nie da się ukryć, że globalne koncerny 
technologiczne pokładają nadzieję w tym, że uzyskają dostęp do danych osobo-
wych pasażerów . Użytkownicy takiego systemu będą musieli zdawać sobie sprawę, 
że dane dotyczące ich podróży nieuchronnie będą przekazywane do korporacyj-
nych chmur obliczeniowych . Pod pretekstem oferowania dodatkowego komfortu 
poprzez zindywidualizowanie usług transportowych korporacje będą uzyskiwały 
od użytkowników informacje o kontaktach, terminach, ulubionych miejscach 
i trasach oraz dokonywanych przez internet zakupach i płatnościach . Nie trzeba 
dodawać, że dane te będą podstawą do tworzenia i wdrażania nowych usług oraz 

15 D . J . Fagnant, K . M . Kockelman, The Travel and Environmental Implications of Shared Autonomous 
Vehicles, Using Agent-based Model Scenarios, “Transportation Research Part C: Emerging Technologies 
40” 2014, DOI: 10 .1016/j .trc .2013 .12 .001, s . 1–13 .
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modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu strumienia tych danych . Wdrażane 
są już w systemach carsharingowych rozwiązania oparte na modelu analogicznym 
do portalu YouTube, czyli nieodpłatne korzystanie z danego środka transportu pod 
warunkiem biernej percepcji nośników reklamy .

5. Modele biznesowe

Istotną kwestią związaną z wyżej opisanym systemem transportu miejskiego 
jest nieunikniona zmiana paradygmatu odnośnie do formy organizacji i dostar-
czania takich usług . Pytaniem zasadniczym jest, czy w przyszłości nadal będzie 
istniała potrzeba prywatnego posiadania samochodów, czy może będzie można 
uzyskać dostęp do potrzebnego akurat modelu auta (osobowego, terenowego, 
transportowego czy wyścigowego) na żądanie, analogicznie do dostępnych dziś 
usług online?

Gospodarka współdzielenia (sharing economy) jest oparta na korzystaniu z usług 
lub produktów bez konieczności ich posiadania . Na przykład w wypadku produk-
tów w postaci zapisu cyfrowego (wytwory własności intelektualnej) koncepcja 
legalnego współkorzystania z zasobów nie jest ograniczona prawem wyłączności . 
Oczywiste jest, że samochodu nie można sobie pobrać z internetu i trzeba mieć 
do niego fizyczny dostęp . W żargonie biznesowym mówi się o modelu bizneso-
wym opartym na produkcie i serwisie, w którym klienci korzystają z usługi, a nie 
posiadają konkretnego produktu . W uproszczeniu, koszty zakupu oraz utrzyma-
nia przenoszone są na usługodawcę, który potem pobiera opłaty subskrypcyjne za 
korzystanie z usługi od klienta końcowego . W cenę usługi wliczone jestem zatem 
całe ryzyko związane z utrzymaniem floty .

Od około dekady pierwsze formy takich usług są  już wdrażane w różnych 
metropoliach . Na przykład car2go, czyli firma carsharingowa należąca do kon-
cernu Daimler, wdraża free-floating carsharing, czyli usługę dostępu do samochodu 
na żądanie w promieniu do kilkuset metrów i odstawienie go w innym dowolnym 
miejscu w mieście . TwoGo (rozwiązanie autorstwa niemieckiego dewelopera SAP) 
lub BlaBlaCar (francuski pośrednik o dominującej pozycji na rynku) oferują usługi 
platformowe do dzielenia się dostępnymi miejscami w samochodach . Z kolei Uber 
lub Lyft, czyli w obecnej chwili najbardziej rozpoznawalni i najwięksi gracze w tym 
obszarze, wdrażają założenia obu koncepcji .
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Gdy samochody autonomiczne będą powszechnym zjawiskiem, te nowator-
skie formy usług komunikacyjnych nabiorą szczególnego znaczenia . Ostateczną 
wizją jest przekształcenie dzisiejszego paradygmatu prywatnego posiadania 
samochodów w system oparty na usłudze automobilności . Kluczową umiejętno-
ścią usługodawców będzie zarządzanie dużymi flotami pojazdów autonomicz-
nych w miastach poprzez zaawansowane algorytmy do dysponowania pojazdami 
i ich dyslokowania . Firmy wdrażające ten model biznesowy będą określane jako 
dostawcy usług mobilności miejskiej . Będą one konkurencją dla komunalnych 
spółek transportu miejskiego .

Warto w tym kontekście zdefiniować tę nową formę architektury bizneso-
wej, jaką są platformy . Platformy oparte są na nowoczesnych rozwiązaniach IT . 
Jest to koncepcja nowoczesnego modelu biznesowego, który ma na celu automa-
tyczne generowanie interakcji pomiędzy klientami i dostawcami . Platforma jest 
otwartą i inkluzyjną infrastrukturą, umożliwiającą bezpośredni przepływ warto-
ści bez potrzeby angażowania niepotrzebnych pośredników . Poprzez odpowiednie 
dopasowanie podaży i popytu platforma umożliwia sprawną wymianę towarów 
i usług . Ponadto dobrze zorganizowane przedsięwzięcie platformowe zapewnia 
jasne struktury zarządzania (governance), czyli role i warunki uczestnictwa w trans-
akcjach (np . zarządzanie sporami)16 .

Jednak są też ciemne strony takich rozwiązań . Największe firmy, które wykorzy-
stują infrastrukturę platformową, osiągnęły w dość krótkim czasie ogromną skalę . 
Na przykład baza konsumencka Amazona, licząca 310 mln klientów w 2016 r .17, jest 
porównywalna z populacją Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii razem 
wziętych . Osiąganie takiej skali jest możliwe dzięki efektom sieciowym . Oznacza 
to tyle, że korzyści płynące z platformy zwiększają się w miarę zwiększania się 
adopcji platformy przez nowych uczestników18 . W związku z tym rynek biznesów 
platformowych wykazuje tendencje do monopolizacji, które w konsekwencji mogą 
prowadzić do nieefektywności rynku, wzrostu cen usług i nadmiernej akumulacji 

16 M . Cigaina, Platform Business Design: A Structured Approach to  Identify, Analyze, and Design 
Platform Business Models, “Studio SAP” 2017, https://www .sap .com/documents/2017/09/a4c56e79-d-
17c-0010-82c7-eda71af511fa .html

17 Statista: Annual number of worldwide active Amazon customer accounts from 1997 to 2015 
(in  millions), https://www .statista .com/statistics/476196/number-of-active-amazon-customer-ac-
counts-quarter/

18 I . Dąbrowski, Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016  .
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zysków u największego gracza19 . Możliwą formą przeciwdziałania jest regulacja 
oparta na udziale rynkowym lub geograficznym .

Samochody w modelu platformy współdzielenia spełniają przede wszystkim 
cechy dóbr prywatnych, a nie publicznych . Użycie auta przez jednego użytkownika 
– w przeciwieństwie do tradycyjnych środków transportu miejskiego – wyklucza 
dostęp do niego w tym samym czasie przez innych . Możliwość wyłączenia z kon-
sumpcji nie staje się jednak problemem, jeśli mowa o pojazdach autonomicznych . 
Wtedy nie ma zasadniczo wątpliwości co do komplementarności systemów car-
sharingowych wobec tradycyjnego transportu publicznego, oferującego dziś jeszcze 
dobro substytucyjne . Powstaje jednak wątpliwość (której dziś nie jesteśmy w stanie 
rozstrzygnąć), czy wygoda konsumentów w użyciu pojazdów autonomicznych nie 
będzie dużo wyższa w stosunku do tradycyjnych środków transportu miejskiego . 
Istnieje wtedy ryzyko konkurencji względem tychże dóbr (przeważnie) substytu-
cyjnych, czyli w praktyce wypieranie autobusów, tramwajów itp . z przestrzeni miej-
skiej . Zagregowane koszty (zakupu i utrzymania – CAPEX i OPEX; wyrażone 
w osobokilometrach) środków transportu przemawiają nadal na rzecz transportu 
publicznego bardziej niż prywatnego, ale proporcja ta może przez rozwój techno-
logii i modeli biznesowych się zmienić . Negatywne efekty sieciowe autonomicznej 
mobilności miejskiej mogą w ostatecznym rozrachunku przyczynić się do wyparcia 
komunalnego transportu publicznego .

Podsumowanie

Producenci aut i firmy z sektora ICT osiągają skokowy postęp w usamodziel-
nianiu pojazdów autonomicznych . Mierzy się go już w setkach tysięcy mil poko-
nanych przez bezzałogowe pojazdy . Wzbudza to wielkie nadzieje, że technologia 
ta będzie wkrótce powszechnie dostępna i  rozwiąże wiele palących problemów 
transportowych . Prognozy co do korzyści płynących z tej innowacji wydają się być 
bardzo optymistyczne . Zwolennicy twierdzą, że technologia zapewni duże korzy-
ści, które zrekompensują koszty, w tym społeczne związane z utratą miejsc pracy 
w standardowych sektorach gospodarki . Nie dziwi więc optymizm lobbystów, któ-
rzy zachęcają do szybkiego wdrażania tej technologii .

19 R . Kowalski, Efekty sieciowe a błędy rynku, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego” 1985, nr  3, http://www .mikroekonomia .net/system/publication_files/1308/original/10 .
pdf?1315306917
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Istnieją jednak istotne przesłanki, aby zachować ostrożność co do przyszłości 
tej technologii . Pojazdy autonomiczne są po prostu jeszcze niesprawdzone, czego 
dowodem może być głośny wypadek Tesli ze  skutkiem śmiertelnym w 2016 r . 
w USA20 . Co prawda, samochody testowe uczestniczą już w normalnym ruchu 
 drogowym, ale testy dokonywane są w dogodnych warunkach oraz pod ścisłym 
nadzorem inżynierów i informatyków . Ponadto pojazdy takie wymagają dodat-
kowego, zaawansowanego technologicznie wyposażenia oraz nowych usług ser-
wisowania, co zwiększy koszty zakupu i utrzymania takich aut . Prawdopodobnie 
minie jeszcze wiele czasu zanim typowe gospodarstwa domowe będą mogły sobie 
pozwolić na posiadanie takich samochodów .

Ponadto silna presja ze strony akcjonariuszy na odnotowywanie postępów 
w wyścigu między dostawcami oprogramowania i rozwiązań wpisujących się w auto-
mobilność może doprowadzać do negatywnego dla branży zjawiska złudnej prze-
wagi konkurencyjnej (illusory comparative advantage) . W takim modelu to firma 
posiadająca najsilniejszych akcjonariuszy, gotowych dotować działalność badaw-
czo-rozwojową i stwarzających presję na odnotowywanie (na efektywnym informa-
cyjnie rynku kapitałowym) sukcesów, jest w stanie przodować w danej dziedzinie .

Niemniej jednak, samochody autonomiczne w połączeniu z  rozwiązaniami 
typu carsharing oraz ridesharing mogą doprowadzić do radykalnej zmiany orga-
nizacji mobilności miejskiej . Przy założeniu również skoku technologicznego 
w pozyskiwaniu energii, mógłby to być krok milowy do redukcji efektów ubocz-
nych użytkowania aut w miastach . Ponadto przyczyniłoby się to do odzyskania 
cennej przestrzeni miejskiej, która dzisiaj zajmowana jest przez parkingi i wielo-
pasmowe arterie . W tym kontekście połączenie flot pojazdów autonomicznych 
z nowymi pomysłami na reorganizację miejskiej mobilności jest obiecującym kro-
kiem naprzód . Nowe modele biznesowe mogłyby doprowadzić do dość szybkiego 
rozprzestrzenienia się tzw . bezzałogowców, gdyż eliminowałyby potrzebę zakupu 
i posiadania samochodu, przenosząc koszty i ryzyko na firmy obsługujące całe floty .

W pierwszej kolejności rozwiązania takie sprawdzą się zapewne w określonych 
warunkach, takich jak lotniska, kampusy uniwersyteckie i biznesowe lub zamknięte 
dla ruchu mieszanego obszary miejskie . W tej kwestii nie bez znaczenia jest podej-
ście legislatorów, którzy np . w Europie znani są z dość konserwatywnego stosunku 
do technologicznie przełomowych odkryć . Jak wskazują jednak liczne symulacje, 

20 A . Hars, Fatal Tesla Accident Exposes Fundamental Flaws in the Levels of Driving Automation 
Framework. Driverless Car Market Watch, 2016, http://www .driverless-future .com/?p=955
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już dziś można pokusić się o postawienie celu 10-krotnego zredukowania liczby 
samochodów w miastach w najbliższych dekadach . Koncepcja mobilności miej-
skiej nieopartej na zmotoryzowanym transporcie prywatnym przyczyniłaby się do 
istotnego zredukowania negatywnych efektów zewnętrznych transportu i stwo-
rzenia miast przyjaznych ludziom21 .
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Rozdział 8

Postęp technologiczny w produkcji energii 
elektrycznej w Afryce Subsaharyjskiej

Grażyna Meller1

Wprowadzenie

Wiele czynników przyczyniło się do spowolnienia gospodarczego w Afryce 
Subsaharyjskiej2 w ubiegłych latach . W 2016 r . region osiągnął najniższy wzrost 
PKB w ostatnich dwóch dekadach . Stagnacja w sektorze energetyki względem 
przyrostu naturalnego w Afryce stanowi jedną z kluczowych przyczyn niedo-
rozwoju gospodarczego w regionie, mimo to poświęca się jej mało uwagi . Ponad 
620 mln Afrykańczyków (więcej niż wszyscy mieszkańcy UE) żyje w warunkach, 
w których energia elektryczna w przeliczeniu na osobę wystarcza jedynie na oświe-
tlenie jednej 100-watowej żarówki przez trzy godziny dziennie w ciągu roku3 . Liczba 
osób bez dostępu do prądu stale rośnie ze względu na szybki przyrost ludności4 .

1 Grażyna Meller –  studentka Metod ilościowych w  ekonomii i  systemów informacyjnych 
(MIESI) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członkini zarządu Fundacji Instrat .

2 Afryka Subsaharyjska obejmuje region geograficzny na południe od Sahary, w którego skład 
wchodzą Afryka Centralna: Kamerun, Centralna Republika Afryki, Czad, Kongo, DR Konga, Gwi-
nea Równikowa, Gabon; Afryka Wschodnia: Burundi, Dżibuti, Erytrea, Kenia, Rwanda, Sudan Połu-
dniowy, Uganda, (Sudan wg definicji ONZ należy do Afryki Północnej i tym samym nie należy do 
grupy państw Afryki Subsaharyjskiej); Afryka Zachodnia: Benin, Burkina Faso, Republika Zielo-
nego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Liberia, Mali, 
Mauretania, Niger, Nigeria, Święta Helena, Senegal, Sierra Leone i Togo oraz Afryka Południowa: 
Angola, Botswana, Komory, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Seszele, 
RPA, Suazi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe .

3 Africa Progress Panel, Africa Progress Report. Power People Planet, Geneva 2015, s . 40; Interna-
tional Energy Agency, World Energy Outlook . Special Report on Africa, Paris 2014, s . 30 .

4 Ibidem, s . 30 .
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Większość mieszkańców terenów wiejskich oraz slumsów w ogóle nie ma 
dostępu do elektryczności, a  istniejące sieci elektroenergetyczne nie dostarczają 
wystarczająco energii gospodarstwom podłączonym do sieci . Dodatkowo, przez 
kradzieże energii i straty transmisyjne do konsumentów trafia jedynie część wypro-
dukowanej centralnie energii elektrycznej . Zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby 
prywatne są zdane na własną produkcję energii bądź niedobory mocy i częste 
przerwy w dostawach prądu .

Ubóstwo energetyczne oraz brak dostępu do energii elektrycznej znacznie 
ograniczają bądź uniemożliwiają zapewnienie zdatnej do picia wody, urządzeń 
sanitarnych i opieki zdrowotnej .

Tania i niezawodna energia elektryczna tworzy fundament statecznego życia 
społecznego i gospodarczego . Państwa, które w stabilny sposób zaspokajają ener-
goelektryczne potrzeby swoich obywateli, są  jednocześnie bardziej rozwinięte 
i zamożne w przeliczeniu na mieszkańca .

Elektryczność pozostaje najbardziej niezawodnym i wydajnym źródłem oświe-
tlenia, gotowania i usług telekomunikacyjnych . W państwach rozwiniętych rozwój 
elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych oraz tani i ogólny dostęp do energii 
należą do strategicznych celów rozwojowych .

Szansą na wyjście z kryzysu elektroenergetycznego jest ewolucja technolo-
giczna w energetyce, która odbywa się poza głównymi (pierwotnymi) nurtami 
rozwoju na rynkach energii . W sektorze telekomunikacji rozwój technologiczny 
pozwolił na wprowadzenie w Afryce sieci mobilnych zamiast droższych i mniej 
dostępnych sieci stacjonarnych . Ekonomika odnawialnych źródeł energii (OZE) 
ulega poprawie . Według głównych ekonomistów BP, energia odnawialna (w tym 
biopaliwa) była najszybciej rosnącym źródłem energii w 2016 r . (wzrost o ponad 
jedną trzecią pierwotnej wielkości – 55 Mtoe)5 . Nowe firmy technologiczne sku-
pione na OZE wkraczają z konkurencyjnymi cenami na do tej pory monopoli-
styczny rynek energii . Największe zmiany technologiczne dotyczą rozwoju paneli 
fotowoltaicznych i słonecznych, systemów kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 
oraz na zwiększeniu oszczędności i usprawnieniu systemów energetycznych . Obec-
nie cena energii słonecznej i jej magazynowania spadła o ponad 80 proc . w ciągu 

5 Tona oleju ekwiwalentnego, umowna jednostka energetyczna, zgodnie z definicją zawartą w usta-
wie z dnia 15 kwietnia 2011 r . o efektywności energetycznej – tona oleju ekwiwalentnego stanowi rów-
noważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg . BP Statistical Review of 
World Energy June 2017, https://www .bp .com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/
statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report .pdf
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ostatnich pięciu lat . Nawet kryzys finansowy i zmniejszenie subsydiów rządowych 
na OZE nie wstrzymały potencjału drzemiącego w nowych technologiach energe-
tycznych . Dalszy postęp technologiczny w zakresie systemów zarządzania i prze-
chowywania energii przyczyni się do wzrostu rynku OZE .

Poniższy artykuł przedstawia, jak zmieniające się technologie i poprawiająca 
się ekonomika OZE wpłyną na nowych konsumentów energii na rynkach sub-
saharyjskich, jakie są obecne wyzwania i polityka rządów w różnych częściach 
Afryki oraz jaka jest rola pomocy zagranicznej i inwestycji prywatnych . Analiza 
skupi się głównie na rozwoju rynku prosumentów energii słonecznej (producen-
tów, którzy są jednocześnie konsumentami) na terenach wiejskich i w slumsach 
Afryki Subsaharyjskiej .

1. Generacja energii słonecznej na świecie

Na całym świecie stary model systemowej infrastruktury elektroenergetycz-
nej budowanej i dysponowanej centralnie przez konglomeraty energetyczne jest 
pod presją coraz tańszych, bardziej efektywnych i czystszych systemów wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii (OZE), w tym coraz bardziej powszechnych 
solarnych systemów przydomowych (SHS – Solar Home System) .

Rozwój technologii energetycznych zwiększył efektywność urządzeń, dzięki 
czemu zmniejszyła się zarówno cena inwestycji początkowej, jak i utrzymania sys-
temów energetycznych (rysunek 1) . Innowacyjna technologia umacnia świadomość 
ekologiczną oraz troskę o bezpieczeństwo i niezależność elektroenergetyczną . Daje 
również możliwość elektryfikacji gospodarstw, które nie mają dostępu do elektro-
energetycznych sieci dystrybucyjnych .

Jednym z najszybciej rozwijających się systemów OZE są systemy fotowolta-
iczne, które konwertują energię słoneczną w prąd stały (DC – direct current). Wyróż-
nia się trzy typy systemów fotowoltaicznych: pozasieciowe (off-grid), dystrybucji 
rozproszonej (distributed generation) oraz systemy wielkoskalowe (utility-scale)6 . 
Z perspektywy Afryki Subsaharyjskiej najważniejsze są trendy w systemach poza-
sieciowych i dystrybucji rozproszonej . Systemy pozasieciowe są używane w miej-
scach bez dostępu do prądu . Kluczowym komponentem takiego systemu są baterie, 
które przechowują wytworzoną energię . Pojedyncze systemy pozasieciowe można 

6 IRENA, Quality Infrastructure for Solar PV, Abu Dhabi 2017, s . 30 .
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łączyć w siatkę minisystemów solarnych . Dystrybucja rozproszona, szerzej opisana 
w podrozdziale 4 (Decentralizacja energetyki i słoneczne źródła energii) określa sys-
temy połączonych ze sobą generatorów energii .

Rysunek 1.  Koszty wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych  
(w PLN/kWh, ceny z 2008 r.)

Źródło: K . Żmijewski, Klimat, Atom i Mikrogeneracja, Raport Instytutu Kwiatkowskiego, 2012 .

Do tej pory głównym czynnikiem wzrostu rynku fotowoltaicznego była ewolu-
cja technologiczna, znaczne zmniejszenie kosztów instalacji oraz dotacje rządowe . 
Pod koniec 2016 r . łączna moc wytwórcza (zainstalowana) paneli fotowoltaicznych 
wynosiła około 290GW7 . Według „PV Magazine”, światowym liderem rynku 
fotowoltaicznego są Chiny, a tuż za nimi Niemcy . Największą moc zainstalowaną, 
z wyjątkiem Chin i Indii, mają kraje rozwinięte, a sam rynek fotowoltaiczny jest 
zdominowany przez wielkoskalowe instalacje8 . Międzynarodowa Agencja Ener-
gii Odnawialnej szacuje, że systemy pozasieciowe stanowią jedynie 1 proc . całej 
mocy wytwórczej na rynku produkcji energii z paneli fotowoltaicznych . Wzrost 
mocy wytwórczej w Chinach jest napędzany przez lokalną produkcję, podobnie 
jest w regionie Azji Wschodniej9 .

W ujęciu globalnym tylko 2 proc . łącznej mocy wytwórczej pochodzi ze źródeł 
fotowoltaicznych10 . Szacuje się, że uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE 

7 Ibidem, s . 31 .
8 “PV Magazine”, China Claims 34.2 GW of PV Installations in 2016, www .pv-magazine .com/ 

2017/01/17/china-claims-34–2-gw-of-pv-installations-in-2016 ./
9 IRENA, op .cit., s . 33 .
10 Ibidem ., s . 36 .
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– levelized cost of electricity) produkowanej z paneli fotowoltaicznych spadnie o kolejne 
59 proc . do 2025 r . To mogłoby doprowadzić do nawet 7-krotnego wzrostu udziału 
fotowoltaiki w globalnym miksie energetycznym11 .

2. Afrykański miks energetyczny

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej łącznie ponad 550 mln miesz-
kańców Afryki Subsaharyjskiej nie ma dostępu do elektryczności12 . Systemowe 
scentralizowane sieci energetyczne, skupione jedynie w dużych afrykańskich mia-
stach, dostarczają energię i elektryczność bogatym, pogłębiając nierówności mię-
dzy ubogimi a zamożnymi mieszkańcami regionu .

Ubóstwo i brak dostępu do energii elektrycznej w Afryce dotyczą przede wszyst-
kim regionów wiejskich (prawie 80 proc . wg Międzynarodowej Agencji Energe-
tycznej)13 i slumsów (w których żyje ponad 60 proc .  ludności miejskiej)14 . Sieci 
elektryczne regionu Subsaharyjskiego mają zainstalowaną moc elektryczną15 na 
poziomie zaledwie 90 gigawatów (GW), w tym 60 GW wytwarzane jest w RPA . 
Wyłączając RPA, średnio mieszkaniec Afryki Subsaharyjskiej zużywa 162 kilo-
watogodziny (kWh) energii elektrycznej w ciągu roku – 2 proc . średniej światowej 
przy 12-proc . udziale tego regionu w światowej populacji16 . Przeciętny Europej-
czyk zużywa 40 razy więcej prądu . Przeciętny mieszkaniec USA już ponad 80 razy 
więcej . Dodatkowo, ceny energii elektrycznej w niektórych regionach Afryki Sub-
saharyjskiej są najwyższe na świecie17 .

Większość (prawie dwie trzecie) wytwarzanej energii w Afryce Subsaharyj-
skiej jest konsumowana przez gospodarstwa domowe . Dla porównania, w krajach 
OECD gospodarstwa konsumują jedynie 20 proc . generowanej energii, reszta jest 

11 Ibidem ., s . 36 .
12 International Energy Agency, Energy Access Database, http://www .worldenergyoutlook .org/

resources/energydevelopment/energyaccessdatabase/
13 International Energy Agency, World Energy Outlook . Special Report on Africa, Paris 2014, s . 30 .
14 UN-World Habitat, World Bank, Sustainable Energy for All (SE4ALL) database from the 

SE4ALL Global Tracking Framework led jointly by the World Bank, International Energy Agency, 
and the Energy Sector Management Assistance Program, 2013 .

15 Moc elektryczna zainstalowana [W] oznacza moc znamionową (długotrwałą moc użyteczną 
osiąganą w normalnych warunkach pracy) urządzenia generującego energię elektryczną .

16 Africa Progress Panel, Africa Progress Report. Power People Planet, Geneva 2015, s . 16, s . 36 .
17 International Energy Agency, World Energy Outlook . Special Report on Africa, Paris 2014, s . 42 .
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użytkowana w sektorze usług, rolnictwie i przemyśle18 . Statystyki zużycia prądu 
sugerują, że przemysł oraz usługi rozwijają się przede wszystkim na północy kon-
tynentu i w RPA; Zachodnia, Wschodnia, jak i Centralna Afryka zdecydowanie 
odstają, a wytwarzany tam prąd nie pozwala nawet na zaspokojenie potrzeb kon-
sumpcyjnych gospodarstw domowych . Niski poziom mocy wytwórczej powoduje 
ograniczony dostęp i małe zużycie prądu . To oznacza, że nawet gospodarstwa pod-
łączone do sieci dystrybucyjnej nie mają stałego dostępu do prądu – w uśrednieniu 
rocznym łączny czas awarii w dostawach prądu to 54 dni19 .

Według statystyk Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, w całej 
Afryce największy potencjał mocy wytwórczej drzemie w energii słonecznej . Tech-
nicznie, same panele fotowoltaiczne mogłyby wytworzyć około 300 tysięcy GW 
– dla większości państw potencjalny przedział mocy wytwórczej z  fotowoltaiki 
to 5–30 tys . GW20 . Całkowita moc wytwórcza z paneli fotowoltaicznych znacznie 
wzrosła w latach 2014–2015 dzięki nowym instalacjom (rysunek 2) .

Rysunek 2.  Łączna moc wytwórcza z paneli fotowoltaicznych w latach 2000–2015 
w Afryce (w MW)

Źródło: IRENA, Quality Infrastructure for Solar PV, Abu Dhabi 2017 .

18 Ibidem, s . 30 .
19 https://www .weforum .org/agenda/2016/11/understanding-africas-energy-needs/
20 IRENA, Africa Power Sector, s . 10 .
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Ponad 65 proc . paneli fotowoltaicznych jest zainstalowanych w RPA . Widoczny 
na rysunku 2 wzrost jest napędzany przez Program zamówień publicznych dla nie-
zależnych producentów energii odnawialnej (Renewable Energy Independent Power 
Producer Procurement Programme) realizowany w RPA21 . Inne państwa z regionu 
subsaharyjskiego nie stworzyły podobnej prosolarnej polityki rządowej . Dla lep-
szego zrozumienia obecnej sytuacji na rynkach energetyki warto przeanalizować 
afrykański miks energetyczny .

Subsaharyjskiej miks energetyczny możemy opisać według kryterium zapotrze-
bowania na energię pierwotną (rysunek 3) oraz według produkcji energii elektrycznej 
w podziale na paliwa (rysunek 4) . Subsaharyjski miks energetyczny przedstawia-
jący popyt na energię pierwotną (nośniki i źródła energii używane do wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła) składa się w ponad 70 proc . z biomasy22 (rysunek 3) .

Rysunek 3.  Subsaharyjski miks energetyczny (energii pierwotnej) w podziale 
na regiony (2012)

Źródło: World Energy Outlook .

Wśród 16 krajów Afryki Subsaharyjskiej bioenergia nie dominuje jedynie ryn-
ków energetycznych RPA i Namibii23, w których przeważa odpowiednio węgiel 
i hydroenergia24 . Biomasa używana jest przede wszystkim do gotowania – nie jest 

21 IRENA, op .cit ., s . 30 .
22 N . Schlag, F . Zuzarte, Market Barriers to Clean Cooking Fuels in Sub-Saharan Africa: A Review 

of Literature, SEI Working Paper 2008 .
23 E . Ackom et al ., Modern Bioenergy from Agricultural and Forestry Residues in Cameroon: Poten-

tial, Challenges and the Way Forward, “Energy Policy” 2013, Vol . 63, Elsevier, s . 101–113 .
24 https://theodora .com/wfbcurrent/namibia/namibia_energy .html
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z niej wytwarzany prąd elektryczny . Poza RPA, węgiel jest niewielką częścią miksu 
energetycznego regionu subsaharyjskiego, znacznie częściej wykorzystywana jest 
ropa i produkty ropopochodne . Gaz, pomimo jego istniejących złóż, nie jest sze-
roko używany25 . Konsumpcja gazu skoncentrowana jest w największym państwie 
Afryki Zachodniej – 186-milionowej Nigerii26 .

Dla zrozumienia obecnej polityki rządów oraz inwestycji w sektorze ener-
getycznym ważniejszy jest podział produkcji energii elektrycznej według źródła 
(rysunek 4), czyli zainstalowanej mocy elektrycznej (mocy wytwórczej) .

Rysunek 4. Zainstalowana moc elektryczna w podziale na źródła energii i regiony (w GW)

Źródło: World Energy Outlook .

Zainstalowana moc elektryczna (suma zainstalowanej mocy znamionowej 
w danej części instalacji elektrycznej) pośród krajów Afryki Subsaharyjskiej jest 
najwyższa w RPA – prawie 85 proc . gospodarstw domowych ma dostęp do sieci 
elektroenergetycznych27 . Łączna moc w 2012 roku wynosiła 47 GW . Narodowy 
Plan Rozwoju RPA wskazuje jednak, że sieci elektroenergetyczne wymagają napraw, 
bez których podaż energii ulegnie zmniejszeniu, a ceny wzrosną28 . W innej czę-
ści Afryki Południowej – w Mozambiku – rząd skłonił się ku hydroenergii i foto-
woltaice (przetwarzanie światła na energię elektryczną) . Choć prąd wytwarzany 

25 International Energy Agency, World Energy Outlook . Special Report on Africa, Paris 2014, s . 36 .
26 A . Gbadebo Oladosu, (2016) Electricity Market Reform in Sub-Saharan Africa and the Power 

Africa Initiative: The Nigerian Case, 2016, s . 27–31 .
27 Statistics South Africa, Pretoria .
28 GHS Series Volume V, Energy 2002–2012, Statistics South Africa, Pretoria 2013 .
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dzięki hydroenergii jest dostarczany jedynie do 20 proc . społeczeństwa29, dodatkowe 
dane wskazują, że mikrohydroelektrownie i przydomowe systemy fotowoltaiczne 
dostarczają prąd do kolejnych 20 proc . społeczeństwa, szczególnie na terenach wiej-
skich, zasilając szkoły, szpitale i budynki użyteczności publicznej30 .

W Afryce Wschodniej około 80 proc . populacji (200 mln ludzi) nie ma dostępu 
do prądu . Kenia, jeden z największych krajów Afryki Wschodniej, w 2006 r . powo-
łała do życia Rural Electrification Authority, której zadaniem jest osiągnięcie rów-
nego dostępu obywateli do energii elektrycznej do roku 203031 . Instytucja odniosła 
sukces, zasilając prawie 90 proc . budynków użyteczności publicznej, jednak bez 
prądu wciąż pozostają gospodarstwa domowe .

Zachodnia Afryka w 2012 r . posiadała 20 GW zainstalowanej mocy elektrycz-
nej opartej na scentralizowanych źródłach energii, których głównym nośnikiem 
był gaz . Kolejnymi głównymi nośnikami energii są ropa i produkty ropopochodne 
oraz woda . Największy kraj regionu, Nigeria, która posiada duże zasoby gazu i ropy, 
charakteryzuje się największym wykorzystaniem generatorów prądu ze wszystkich 
krajów Afryki Subsaharyjskiej32 .

W Ghanie, dzięki Narodowemu Planowi Elektryfikacji prowadzonemu od 
1989 r ., ponad 80 proc . obywateli ma dostęp do energii elektrycznej33 . Większość 
zasilana jest przez hydroenergię i gaz34 . Dalsza elektryfikacja ludności wiejskiej 
odbędzie się poprzez zdecentralizowane sieci energetycznej oparte na fotowol-
taice35 . Dodatkowo w planach jest subsydiowanie paneli słonecznych w sektorze 
turystycznym i w rybołówstwie .

Łącznie odnawialne źródła energii (energia słoneczna, hydroenergia, ener-
gia wiatrowa, geotermalna i biogaz za wyjątkiem tradycyjnego zużycia biomasy 
do gotowania) stanowią mniej niż 2 proc . struktury mocy wytwórczych w Afryce 
Subsaharyjskiej .

29 http://wdi .worldbank .org/table/3 .7, 2014 .
30 Mozambique: US $ 530 million Invested in Rural Electrification, “AllAfrica”, 23 April 2014, http://

allafrica .com/stories/201404240243 .html
31 Household Lighting Fuel Costs in Kenya, “Market Intelligence Note” 2012, No . 2, IFC, Washing-

ton, DC .
32 International Energy Agency, World Energy Outlook . Special Report on Africa, Paris 2014, s . 32 .
33 F . Kemausuor, E . Ackom, Toward Universal Electrification in Ghana, WIREs Energy Environ 

2017, 6: e225 . doi: 10 .1002/wene .225 .
34 http://wdi .worldbank .org/table/3 .7
35 Ibidem, s . 4 .
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Należy pamiętać, że moc wytwórcza nie jest w pełni wiarygodną miarą ze 
względu na braki w dostawach – w roku 2000 ponad jedna czwarta produkowanej 
energii nie była operacyjna36 . Szacuje się, że obecne straty w dostawach prądu są 
na zbliżonym poziomie37 . Większość strat w dystrybucji opiera się na tzw . stratach 
handlowych, w tym kradzieży prądu i niewypłacalności oraz na stratach ewiden-
cyjnych, nie zaś na stratach technicznych38, które z roku na rok są zmniejszane39 .

Straty w dystrybucji energii elektrycznej stanowią poważny problem ekono-
miczny i eksploatacyjny dla sektora energetycznego ze względu na swoją wielkość . 
W 2008 r . w Angoli, Kongo, DR Konga i w Sierra Leone straty wynosiły ponad 
40 proc . wytworzonej energii elektrycznej40 . Koszty wynikające z występowania strat 
energii elektrycznej obciążają odbiorców poprzez wyższe ceny energii elektrycznej .

3. Decentralizacja energetyki i słoneczne źródła energii

Brak dostępu do energii elektrycznej jest największym hamulcem wzrostu 
w regionach wiejskich i  slumsach . Według prognoz OECD obecne inwestycje 
infrastrukturalne, duża rozpiętość powierzchni wielu państw afrykańskich oraz 
rosnący przyrost naturalny, szczególnie na terenach wiejskich i w slumsach pogłę-
bią dywergencję rozwoju ekonomicznego w Afryce Subsaharyjskiej . Do 2040 r . 
ponad 90 proc . Afrykańczyków bez dostępu do prądu będzie skupionych w slum-
sach i na wsiach41 .

Szansą dla użytkowników energii „pierwszej generacji” jest energia rozproszona 
w Afryce, budowana poza elektroenergetycznymi sieciami dystrybucji . Generowa-
nie energii w systemie rozproszonym określa piko- i mikrosystemy42 wytwarzania 

36 C .  Kenny, T .  Søreide, Grand Corruption in  Utilities, Policy Research Working Paper 2012, 
No . 4805, Washington, DC .

37 Ibidem, s . 40; T . B . Smith, A . Dec, Electricity Theft: A Comparative Analysis, “Energy Policy” 
2004, Vol . 32, No . 18, Washington, s . 2067–2076 .

38 http://www .nazarko .pl/public/data/resource/upload/00003/2426/file/analiza-strat .pdf, 
s . 322– 323 .

39 World Bank, Reducing Technical and Non-Technical Losses in the Power Sector. Energy Sector Strat-
egy, “Background Paper” 2009, Washington, DC .

40 A .  Eberhard et al ., Africa’s Power Infrastructure, https://openknowledge .worldbank .org/bit-
stream/handle/10986/2290/613090PUB0Afri158344B09780821384558 .pdf?sequence=1

41 International Energy Agency, World Energy Outlook, Paris 2016, s . 122 .
42 W nomenklaturze energetycznej: pikoenergetyka odnosi się do generacji energii poniżej 5kW, 

zaś mikroenergetyka od 5kW do 100kW .
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energii blisko miejsca jej odbioru43 . Oprócz generacji energii możliwa jest również 
jednoczesna generacja ciepła i energii elektrycznej, tzw . kogeneracja rozproszona 
(CHP – combined heat and power) . Do generowania energii w sposób rozproszony 
używa się zarówno konwencjonalnych nośników energii jak węgiel, gaz ziemny, 
ropa, jak również źródeł odnawialnych i alternatywnych jak słońce, wiatr, woda 
oraz gazy powstałe w procesach produkcyjnych44 . Systemy generacji rozproszonej 
pracują jako jednostki autonomiczne bądź współpracują z sieciami dystrybucyj-
nymi średniego i niskiego napięcia, co stanowi zabezpieczenie centralnie plano-
wanych sieci dystrybucyjnych45 .

Chociaż generowana energia w pikosystemach jest skromna w kategoriach 
kilowatowych (najczęściej przydomowe systemy solarne w Afryce mają od 20 do 
100W mocy46, czyli tyle, ile zużywa nieenergooszczędna żarówka tradycyjna), sta-
nowi znaczącą zmianę jakości życia . Generacja rozproszona daje również możli-
wość uniezależnienia energetycznego przemysłu i sektora usług od niewydajnych 
źródeł prądu i sieci, co w efekcie stymuluje wzrost gospodarczy i pozwala na efek-
tywną i nieprzerwaną pracę .

Wciąż jeszcze mikro- i pikoenergetyka są droższe od energii wytwarzanej sys-
temowo i centralnie dysponowanej . Produktywność mikroźródeł liczona w kW/ rok 
jest znacznie mniejsza, mniejsza jest również wydajność liczona w jednostkach ener-
gii końcowej uzyskanej z jednostki energii pierwotnej, ale parametry te poprawiają 
się bardzo szybko i stale w odniesieniu do energetyki systemowej, której efektyw-
ność i ceny są stabilne .

Najbardziej obiecująca dla rozwoju dysfunkcyjnych terenów wiejskich i slum-
sów jest energia wytwarzana ze Słońca . Obecnie technologie słoneczne, w tym 
panele, które służą do ogrzewania wody, oraz fotowoltaika – do wytwarzania prądu, 
są rozpowszechnione jedynie w większych miastach afrykańskich . Jednym z nie-
licznych państw, które wykorzystuje fotowoltaikę do zasilania budynków użytecz-
ności publicznej na większą skalę, jest Mozambik . Afryka jest szczególnie bogata 
w zasoby energii słonecznej – w większości państw Słońce świeci przez ponad 
320 dni w roku . 17 krajów ma średnioroczny poziom nasłonecznienia o wartości 
2000kWh/m2, około dwa razy większy niż w Niemczech47 .

43 http://www .rynek-ciepla .cire .pl/pliki/2/gen_rozp .pdf
44 NFOŚiGW, Generacja rozproszona w  nowoczesnej polityce energetycznej –  wybrane problemy 

i wyzwania, Warszawa 2012, s . 30 .
45 Ibidem, s . 30 .
46 IRENA, Solar pv Costs Africa, 2016, s . 9 .
47 European Commission JRC, 2011 .
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Równie świetlane co warunki klimatyczne są trendy technologiczne . Energia 
słoneczna zyskuje na popularności jako opłacalna, niskoemisyjna alternatywa dla 
tradycyjnych źródeł energii .

Koszt instalacji autonomicznych ogniw fotowoltaicznych w systemach roz-
proszonych wytwarzających powyżej 200kW montowanych w Afryce waha się od 
1,9 USD do 5,9 USD/Wp

48
 (peak power – moc szczytowa) . Typowa prosumencka, 

czyli produkowana przez konsumenta, jednokilowatowa instalacja solarna w Afryce 
kosztuje od 4 USD nawet do 16 USD/Wp, dając pełny koszt instalacji na pozio-
mie 4 tys .–16 tys . USD .

W Polsce cena takiej samej kompletnej instalacji solarnej wynosi poniżej 2 tys . 
USD49 . Krzysztof Żmijewski wskazywał na koszt krańcowy takiej instalacji w gra-
nicach 1,2 tys . USD/ kWp

50 . Koszt krańcowy jest jednak zależny od stanu sektora 
energetycznego, rozbudowy sieci i cen energii . W państwach OECD (Organisa-
tion for Economic Cooperation and Development) generacja rozproszona stanowi 
jeden z elementów miksu energetycznego, podczas gdy w państwach afrykańskich 
jest bazą i jedynym źródłem energii . Typowy system prosumencki (przydomowy) 
w państwach OECD ma moc od 3 do 5kW . Typowe afrykańskie instalacje wytwa-
rzają od 60 do 250 razy mniej mocy, czyli od 20 do 100W .

Co ważniejsze, energia prosumencka daje prawdziwy wybór . Konsument ener-
gii zostaje jednocześnie jej producentem (stąd prosument) i sam decyduje (bądź 
poprzez zintegrowany z ogniwami system), ile i jakiej energii będzie konsumował . 
Jednak na taką wizję polityki energetycznej możemy liczyć jedynie w państwach 
wysokorozwiniętych, gdzie infrastruktura energetyczna jest już ukształtowana, 
a koszt przydomowego systemu znacznie niższy niż na rynkach wschodzących .

W Afryce Subsaharyjskiej energia słoneczna może być konkurencją szczegól-
nie na poziomie piko- i mikro energetyki, gdzie jedyną alternatywą są generatory 
prądu na ropę bądź benzynę oraz tam, gdzie alternatywy nie ma, a społeczności 
żyją bez dostępu do prądu .

48 IRENA, Solar PV…, op .cit ., s . 9 .
49 https://automaeko .sklepna5 .pl/towar/103/sieciowy-zestaw-fotowoltaiczny-1-kw .html
50 Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce…, op .cit ., s . 22 .
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4.  Kluczowe czynniki sukcesu – krajobraz polityczny 
i finansowy

W energetyce prosumenckiej oraz w mikro- i pikoenergetyce upatruje się szansę 
na zmniejszenie ubóstwa energetycznego w Afryce, a tym samym zwiększenie roz-
woju gospodarczego . Niestety trendy technologiczne w Europie czy w USA nie 
idą w parze z ich implementacją w Afryce Subsaharyjskiej . Innowacje technolo-
giczne przyczyniły się do znacznej popularyzacji, wzrostu wydajności i obniżenia 
cen energetyki rozproszonej . Jednak kolejne fale innowacji technologicznych będą 
w mniejszy sposób oddziaływały na wzrost produkcji energii rozproszonej . Dal-
szy wzrost będzie napędzany nowymi modelami finansowania, takimi jak model 
leasingu finansowego i konsumenckiego, oraz lepszą segmentacją klientów51 . Kwe-
stie te mają szczególnie duże znaczenie na rynku afrykańskim wśród klientów, któ-
rych nie stać na sfinansowanie pełnej inwestycji w jednej racie .

Rysunek 5 obrazuje przedział kosztów przydomowych systemów solarnych 
w porównaniu do przedziału wydatków gospodarstw domowych na oświetlenie 
lampami naftowymi oraz ładowanie telefonów (co często wiąże się z wyjazdem do 
większej miejscowości i dodatkowymi kosztami transportu) . Nawet w skali roku 
systemy prosumenckie są bardziej opłacalne od tradycyjnych metod oświetlania 
gospodarstw i ładowania komórek . Do tego należy wziąć pod uwagę niezależność 
i bezpieczeństwo energetyczne przy zainstalowanym systemie generacji rozproszonej . 
Dużą wadą, szczególnie przy uwzględnieniu finansowania, jest krótka żywotność 
akumulatorów używanych do akumulacji wytworzonej energii52 . Niskokosztowe 
akumulatory kwasowo-ołowiowe są do wymiany po 3–5 latach użytkowania . Droż-
sze i bardziej niezawodne akumulatory litowo-jonowe ze względu na swoją cenę 
dopiero zyskują na popularności na rynku afrykańskim53 . Łączny koszt akumu-
latora i jego regulatora może wynieść nawet jedną trzecią ceny całego systemu54 .

Tradycyjne lampy naftowe są wciąż częściej wybierane od nowoczesnych sys-
temów generowania energii . Największą barierę stanowi brak kapitału . Obecnie 
działające w Afryce tzw . przedsiębiorstwa społeczne, takie jak D .light, M-kopa, 

51 https://www .bcgperspectives .com/content/articles/energy_environment_distributed_energy_
disruptive_force/?chapter=4#chapter4

52 https://www .altestore .com/store/deep-cycle-batteries-c434/
53 IRENA, Solar PV…, op .cit ., s . 10 .
54 Ibidem, s . 10 .
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Black Star i Off-Grid Electric oferują zestawy systemów solarnych o niskiej mocy 
wytwórczej wraz z lampkami LED i ładowarką do telefonu z miesięcznymi spła-
tami porównywalnymi do kosztów zakupu nafty55 . Zasięg tych firm jest jednak 
wciąż mały, koszty administracyjne wysokie, a bariery wejścia dla nowych przed-
siębiorstw trudne do pokonania . Założenie takiej firmy często wiąże się z uzy-
skaniem finansowania od inwestorów prywatnych bądź funduszy venture capital . 
Nowe przedsiębiorstwo, w zamian za początkowy kapitał wysokiego ryzyka, oddaje 
inwestorom część swoich udziałów (nawet do 40 proc .), co wiąże się z trudnościami 
przy kolejnych rundach finansowania56 .

Rysunek 5.  Zakres kosztów założenia przydomowego systemu solarnego <1kW (szary 
obszar) a zakres wydatków na oświetlenie i ładowanie telefonu systemami 
konwencjonalnymi (min. wydatek – dolne koła, max. – górne) w krajach 
afrykańskich

Źródło: IRENA, Solar pv Costs Africa, 2016 .

55 Podcast o d .light
56 http://www .newyorker .com/magazine/2017/06/26/the-race-to-solar-power-africa
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Większe firmy działające na rozwiniętych rynkach energii muszą się liczyć 
przede wszystkim ze zmianą modelu finansowania, sprzedaży, dystrybucji i mar-
ketingu . Najwięcej potencjalnych prosumentów znajduje się w regionach wiejskich, 
do których brakuje nie tylko dróg dojazdowych, ale też map z adresami gospo-
darstw57 . Firmy wchodzące na rynek tworzą własne systemy adresów i dystrybu-
cji, spłat ratalnych oraz systemy gwarancyjne i napraw . Poważne ryzyko stanowi 
wciąż niestabilna sytuacja polityczna w wielu państwach Afryki oraz brak zaufania 
między sprzedawcami a mieszkańcami .

Kolejnym milowym krokiem w rozwoju energii rozproszonej jest przyjazna 
polityka energetyczna, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna . Według Banku 
Światowego, od połowy lat 90 . XX w . wsparcie finansowe przez instytucje mię-
dzynarodowe dla sektora energetycznego w Afryce wynosiło w uśrednieniu zale-
dwie 600 mln USD rocznie58 . Większość oficjalnej pomocy rozwojowej (ODF 
– Official Development Finance) przeznaczana jest na pomoc humanitarną, rozwój 
sektora telekomunikacyjnego i infrastruktury drogowo-kolejowej59 . Choć z roku 
na rok inwestycje prywatne i publiczne w sektor energetyczny rosną, raport ONZ 
 Sustainable Energy for All szacuje, że podwojenie obecnego poziomu dostaw energii 
do roku 2030 będzie wymagało inwestycji na poziomie 1000 mld USD rocznie60, 
co jest nierealne przy obecnych trendach .

Kryzys energetyczny państw afrykańskich to  również symptom nieukształ-
towanych systemów i instytucji polityczno-gospodarczych, słabego zarządzania, 
korupcji oraz nierówności społeczno-ekonomicznych61 . Operacje wysokokapita-
łowe, takie jak budowa czy ulepszenie infrastruktury energetycznej, są szczegól-
nie korupcjogenne62 .

Zaktualizowania i dopracowania wymaga również wewnętrzna polityka ener-
getyczna państw z regionu subsaharyjskiego . Kontynent, choć bogaty w odnawialne 

57 Podcast o d .light
58 https://www .engerati .com/article/distributed-generation-will-bridge-africa%E2%80%99s- 

power-gap
59 https://www .brookings .edu/wp-content/uploads/2017/04/global_20170417_africa-energy- 

infrastructure .pdf
60 https://www .engerati .com/article/distributed-generation-will-bridge-africa%E2%80%99s- 

power-gap
61 A . Estache, A . Goicoechea, L . Trujillo, Utilities reforms and corruption in developing countries, 

“Utilities Policy” 2009, Vol . 17, No . 2, s . 191–202 .
62 A . Estache, L . Wren-Lewis, (2011), Anti-corruption policy in theories of sector regulation, “The 

International Handbook on the Economics of Corruption II” 2011 .
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źródła energii i surowce naturalne, w tym paliwa kopalne, jest ubogi energetycznie, 
a korzyści z surowców są nierówno rozłożone63 .

Jednym z kluczowych problemów polityki sektora energetycznego państw afry-
kańskich jest niedoinwestowanie . Rządy państw bogatych w surowce naturalne 
wykorzystują publiczne pieniądze na subsydiowanie wydobycia paliw kopalnych 
i produkcję materiałów ropopochodnych64, co przez lata stanowiło otwartą furtkę 
dla korupcji i odpływu kapitału finansowego z Afryki .

Ceny energii dla użytkowników końcowych są zależne od dostępu do surowca 
i subsydiów rządowych . W krajach naftowych, takich jak Angola i Nigeria, benzyna 
jest dotowana do poziomu nawet 29 proc . i 32 proc . jej początkowej ceny, w Angoli 
rząd subsydiuje również ropę – w 2013 r . dopłata rządowa wynosiła prawie 60 proc .65 . 
Badany w 2012 r . panel gospodarstw domowych wskazuje, że z dotacji najbardziej 
korzystają najbogatsi i jednocześnie najwięksi konsumenci energii66 . Progresywne 
taryfy używane w dwóch trzecich państw subsydiujących ceny surowców energe-
tycznych nie mają większego wpływu na cenę energii dla najbardziej potrzebują-
cych – efektywne stawki są zróżnicowane w niewielkim stopniu67 .

Duże znaczenie dla wszystkich gospodarstw domowych ma dotowanie nafty . 
Jej cena za litr oscyluje w granicach 0,10 USD w Mauritiusie po 1,36 USD w Cen-
tralnej Republice Afryki68 . Średnia ważona subsydiów nafty w 2013 r . w krajach 
Afryki Subsaharyjskiej wynosiła 45 proc .69 .

Polityka energetyczna powinna skierować się na OZE, generację rozproszoną, 
kooperatywy energetyczne i mikrosieci dystrybucyjne . Potrzebne są również regu-
lacje zachęcające do inwestycji publiczno-prywatnych oraz system, który pomoże 
owych regulacji przestrzegać . Ważnym aspektem z perspektywy regulatora jest 
zwiększenie dostępu do finansowania, w tym mikropożyczek . Współpraca regio-
nalna jest kluczowa dla zwiększenia efektywności i oszczędności systemów zarówno 
na poziomie scentralizowanych sieci elektroenergetycznych, jak i mikrosieci70 .

63 https://www .engerati .com/article/distributed-generation-will-bridge-africa%E2%80%99s- 
power-gap

64 https://www .imf .org/external/pubs/ft/dp/2013/afr1302 .pdf, s . 57 .
65 International Energy Agency, World Energy Outlook . Special Report on Africa, Paris 2014, s . 64–65 .
66 A . del Granado, Coady, Gillingham, The Unequal Benefits of Fuel Subsidies: A Review of Evidence 

for Developing Countries, https://econpapers .repec .org/paper/imfimfwpa/10_2f202 .htm
67 C . Briceno-Garmendia, M . Shkaratan, Power Tariffs: Caught between Cost Recovery and Afford-

ability, “Policy Research Working Paper” 2011, No . WPS 5904, Washington .
68 International Energy Agency, World Energy Outlook . Special Report on Africa, Paris 2014, s . 64–65 .
69 Ibidem, s . 64–65 .
70 Ibidem, s . 40–41 .
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Brak regulacji to, oprócz ryzyka inwestycyjnego, zagrożenie dla konsumentów . 
Wiele firm próbowało i nadal próbuje wyciągnąć zyski z elektryfikacji ludności 
wiejskiej . Brak zabezpieczeń i pomocy ze strony państwa pozwala im operować 
bezkarnie .

Blisko związana z polityką energetyczną jest polityka informacyjna, zarówno 
na  linii firma–konsument, jak i  firma–państwo . Z perspektywy państwa dane 
na temat OZE w Afryce nie są na bieżąco zbierane . Z drugiej strony, firmy nie 
są chętne do ich udostępniania, co nie pozwala ani na zintegrowanie działań, ani 
na stworzenie wspólnej polityki rozwoju energetycznego . Z perspektywy konsu-
menta wiele firm, które dotychczas działały na rynkach afrykańskich, oszukiwało 
i próbowało zarobić na niewiedzy mieszkańców . Ci, którzy przypłacili głodem za 
oszukaną inwestycję, nieprędko zainwestują ponownie .

Podsumowanie

Tania i niezawodna energia elektryczna stanowi podstawę każdego aspektu 
życia społecznego i gospodarczego . Bez powszechnego dostępu do energii elek-
trycznej państwa Afryki Subsaharyjskiej nie są w stanie utrzymać dynamicznego 
wzrostu gospodarczego oraz postępu w zmniejszaniu ubóstwa .

Z perspektywy inwestycyjnej wprowadzenie systemów OZE oraz zastąpienie 
istniejących tradycyjnych źródeł energii nowoczesnymi paliwami z odnawialnych 
źródeł otwiera nowe rynki konsumentów . Potężna luka inwestycyjna powiększa 
się przez dalszy przyrost ludności . Podczas gdy innowacyjna technologia zmniej-
sza koszty wytwarzania prądu z energii słonecznej, państwa z regionu subsaharyj-
skiego powinny skorzystać z drzemiącego potencjału energetycznego i skierować 
swoją politykę na źródła solarne .

Afryka Subsaharyjska ma największy potencjał produkcji energii elektrycznej 
z  systemów fotowoltaicznych . Nowa generacja energii elektrycznej może przy-
nieść znaczny postęp gospodarczy . Kluczowe dla jego uruchomienia jest skupienie 
uwagi sektora finansowego i rządowego na regionie wiejskim i slumsach, w któ-
rych żyje większość mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej . Choć ceny systemów 
fotowoltaicznych w Afryce Subsaharyjskiej są wciąż bardzo wysokie w porówna-
niu do innych regionów świata, systemy te są najbardziej opłacalne w zestawie-
niu z jeszcze wyższymi cenami doprowadzenia prądu do niezelektryfikowanych 
dotychczas obszarów .
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Nowe technologie, modele biznesowe i źródła finansowania oraz reformy 
w sektorach energetycznych państw Afryki Subsaharyjskiej mają tak silny poten-
cjał transformacji energetyki jak telefonia komórkowa w sektorze telekomunikacji . 
Zwiększone międzynarodowe wsparcie w energetyce oraz coraz silniejsza koope-
racja państw Afryki Subsaharyjskiej odgrywają coraz ważniejszą rolę w budowaniu 
nowego systemu generacji energii elektrycznej . Wciąż jednak wiele państw afry-
kańskich kopiuje amerykańskie i europejskie modele rozbudowy scentralizowanych 
sieci dostaw, na które w Afryce stać jedynie bogatych mieszkańców .

Rozwój pozasieciowych systemów rozproszonych to panaceum na zwolnione 
tempo wzrostu gospodarczego . Elektryfikacja prawie 600 mln osób, które obecnie 
nie mają żadnego dostępu do prądu, stanowi krok milowy dla regionu . Afrykański 
potencjał jest jednak definiowany zarówno przez lokalne decyzje, jak i między-
narodową kooperację: rządowe subsydia na paliwa kopalne, brak transparentno-
ści w energetyce, nielegalny odpływ kapitału finansowego za granicę, mały udział 
prywatnych przedsiębiorstw w sektorze i niewielkie zaangażowanie instytucji mię-
dzynarodowych w sektor energetyki .

Bibliografia

Ackom E . et al ., Modern Bioenergy from Agricultural and Forestry Residues in Cameroon: Poten-
tial, Challenges and the Way Forward, “Energy Policy” 2013, Vol . 63, Elsevier, Yaounde .

Africa Progress Panel, Africa Progress Report. Power People Planet, Geneva 2015 .
AllAfrica, Mozambique: US $ 530 Million Invested in Rural Electrification, https://www .imf .

org/external/pubs/ft/dp/2013/afr1302 .pdf
Alleyne  T ., Energy Subsidy Reform in  Sub-Saharan Africa, http://allafrica .com/sto-

ries/201404240243 .html
AltE store, Deep Cycle Batteries, https://www .altestore .com/store/deep-cycle-batteries-c434/
AutomaEKO, Sieciowy Zestaw Fotowoltaiczny, https://automaeko .sklepna5 .pl/towar/103/

sieciowy-zestaw-fotowoltaiczny-1-kw .html
Boston Consulting Group, Distributive Energy: A Disruptive Force, https://www .bcgper-

spectives .com/content/articles/energy_environment_distributed_energy_disruptive_
force/?chapter=4#chapter4

BP Statistical Review of World Energy June 2017, https://www .bp .com/content/dam/bp/en/
corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-
-energy-2017-full-report .pdf

Briceno-Garmendia  C ., Shkaratan  M ., Power Tariffs: Caught between Cost Recovery and 
Affordability, “Policy Research Working Paper” 2011, No . WPS 5904, Washington, DC .

099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   156 18/12/2017   12:27



Rozdział 8.  Postęp technologiczny w produkcji energii elektrycznej w Afryce Subsaharyjskiej 157

Del Granado  A ., Coady, Gillingham, The Unequal Benefits of Fuel Subsidies: A  Review 
of  Evidence for Developing Countries, https://econpapers .repec .org/paper/imfim-
fwpa/10_2f202 .htm

Eberhard A .  et al ., Africa’s Power Infrastructure, https://openknowledge .worldbank .org/ 
bitstream/handle/10986/2290/613090PUB0Afri158344B09780821384558 .pdf ? 
sequence=1

Engenerati, Distributed Generation Will Bridge Africa’s Power Gap, https://www .engerati .com/
article/distributed-generation-will-bridge-africa%E2%80%99s-power-gap

Estache  A ., Goicoechea  A ., Trujillo  L ., Utilities Reforms and Corruption in  Developing 
 Countries, “Utilities Policy” 2009, Vol . 17, No . 2, Washington .

Estache A ., Wren-Lewis L ., Anti-corruption Policy in Theories of Sector Regulation, “The Inter-
national Handbook on the Economics of Corruption II” 2011, Washington .

European Commission JRC, 2011 .
Gbadebo A . Oladosu, Electricity Market Reform in Sub-Saharan Africa and the Power Africa 

Initiative: The Nigerian Case, Abuja 2016 .
IFC (International Finance Corporation), Household Ligh ng Fuel Costs in Kenya, “Market 

Intelligence Note” 2012, Vol . 2, Washington, DC .
International Energy Agency, Energy Access Database, http://www .worldenergyoutlook .org/

resources/energydevelopment/energyaccessdatabase/
International Energy Agency, World Energy Outlook, Paris 2016 .
International Energy Agency, World Energy Outlook . Special Report on Africa, Paris 2014 .
IRENA, Africa Power Sector: Plannig and Prospects for Renewable Energy, http://www .irena .

org/publications/2015/Mar/Africa-Power-Sector-Planning-and-Prospects-for-Rene-
wable-Energy-synthesis-report

IRENA, Quality Infrastructure for Solar PV, Abu Dhabi 2017 .
IRENA, Solar PV in Africa: Costs and Markets, http://www .irena .org/publications/2016/Sep/

Solar-PV-in-Africa-Costs-and-Markets
Jurczyk M ., Generacja rozproszona a rynek energii, http://www .rynek-ciepla .cire .pl/pliki/2/

gen_rozp .pdf
Kemausuor  K ., Ackom, E ., Toward Universal Electrification in  Ghana, WIREs Energy 

Environ, 2017 .
Kenny C ., Søreide T ., Grand Corruption in Utilities, “Policy Research Working Paper” 2012, 

No . 4805, Washington, DC .
McKibben, The Race to Solar Power in Africa, http://www .newyorker .com/magazine/2017/ 

06/26/the-race-to-solar-power-africa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, Generacja Rozproszona 

w nowoczesnej polityce energetycznej, Warszawa 2012 .
Nazarko J ., Rybaczuk M ., Analiza strat energii elektrycznej w sektorze dystrybucji w Polsce, 

http://www .nazarko .pl/public/data/resource/upload/00003/2426/file/analiza-strat .pdf

099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   157 18/12/2017   12:27



Grażyna Meller 158

Ned Touzon, interview with cofounder of d .light, http://inspiringsocialentrepreneurs .com/
episode-52-interview-with-ned-tozun-cofounder-of-d-light/

Nganga M ., Understanding Africa’s Energy needs, https://www .weforum .org/agenda/2016/11/
understanding-africas-energy-needs/

PV Magazine, China claims 34.2 GW of PV installations in  2016, www .pv-magazine .
com/2017/01/17/china-claims-34–2-gw-of-pv-installations-in-2016 ./

Schlag N ., Zuzarte F ., Market Barriers to Clean Cooking Fuels in Sub-Saharan Africa: A Review 
of Literature, “SEI Working Paper” 2008 .

Smith T . B ., Dec A ., Electricity Theft: A Comparative Analysis, “Energy Policy” 2004, Vol . 32, 
No . 18, Washington 2004 .

Statistics South Africa, Electricity Generated and Available for Distribution, http://www .statssa . 
gov .za/?page_id=1854&PPN=P4141&SCH=6912

Statistics South Africa, Energy 2002–2012, “GHS Series” 2013, Vol . 5, Pretoria .
Sy A ., Copley A ., Closing the Financing Gap for African Energy Infrastructure: Trends, Chal-

lenges, and Opportunities, https://www .brookings .edu/wp-content/uploads/2017/04/
global_20170417_africa-energy-infrastructure .pdf

The World Bank Group, World Development Indicators: Electricity Production, Sources, and 
Access, http://wdi .worldbank .org/table/3 .7

Theodora, Namibia Energy 2017, https://theodora .com/wfbcurrent/namibia/namibia_energy .
html

UN-World Habitat, World Bank, Sustainable Energy for All (SE4ALL) database from the 
SE4ALL Global Tracking Framework, led jointly by the World Bank, International 
Energy Agency, and the Energy Sector Management Assistance Program, 2013 .

World Bank, Reducing Technical and Non-Technical Losses in the Power Sector, “Energy Sector 
Strategy, Background Paper” 2009, Washington, DC .

099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   158 18/12/2017   12:27



ANEKS

099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   159 18/12/2017   12:27



099_Kozlowski_Zygmuntowski.indb   160 18/12/2017   12:27



Trzy wyzwania dla sieci, 
zdaniem jej wynalazcy

Poniższy list został opublikowany na  stronie Web Foundation 12 marca 2017 roku, 
w 28. rocznicę powstania systemu World Wide Web. W tekście Sir Tim Berners-Lee, zało-
życiel fundacji i wynalazca sieci, omawia pytania, jak ewoluowała sieć i co można zrobić, 
żeby zagwarantować spełnienie jego wizji – platformy wyrównującej szanse i przyno-
szącej korzyść całej ludzkości.

Tekst udostępniony i przetłumaczony w ramach licencji Creative Commons 4.0.

Dziś mija 28 lat, odkąd przedstawiłem swoją pierwotną propozycję światowej sieci 
internetowej (WWW)1 . Wyobrażałem sobie sieć jako otwartą platformę, która 
pozwoli każdemu, wszędzie, dzielić się informacjami, mieć dostęp do możliwości 
i współpracy ponad geograficznymi oraz kulturowymi granicami . Na wiele sposo-
bów sieć spełniła tę wizję, chociaż trzeba było nieustannie walczyć, żeby pozostała 
otwarta . Ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy narastał mój niepokój w związku z trzema 
nowymi trendami, na które musimy odpowiedzieć, jeśli chcemy, by sieć wypełniła 
swój prawdziwy potencjał jako narzędzie, które służy całej ludzkości .

1) Straciliśmy kontrolę nad naszymi osobistymi danymi
Model biznesowy wielu stron internetowych oferuje darmowe treści w zamian za dane 
osobowe . Wielu z nas zgadza się na to – aczkolwiek często przez akceptację długich 
i niejasnych regulaminów – ale fundamentalnie nie mamy problemu ze zbieraniem 
danych w zamian za darmowe usługi . Tylko że nie zauważamy oszustwa . Kiedy nasze 
dane są trzymane w prawnie zastrzeżonych silosach, poza naszym wzrokiem, tracimy 
zyski, które byłyby dostępne, gdybyśmy mieli bezpośrednią kontrolę nad danymi 

1 http://time .com/21039/tim-berners-lee-web-proposal-at-25/
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i mogli wybierać, kiedy i z kim chcemy się nimi dzielić . Co więcej, często nie mamy 
żadnego sposobu informowania firm zwrotnie, jakimi danymi nie chcemy się dzie-
lić – szczególnie ze stronami trzecimi – regulamin musi być akceptowany w całości .

Zjawisko powszechnego zbierania danych przez spółki ma także inne konsekwen-
cje . Przez współpracę – lub przymuszenie – z firmami, rządy coraz bardziej obser-
wują nasze kroki online i wprowadzają ekstremalną legislację2, która depcze nasze 
prawa do prywatności . W represyjnych reżimach łatwo wyobrazić sobie możliwą do 
wyrządzenia krzywdę – blogerzy mogą być aresztowani3 lub mordowani, a polityczna 
opozycja monitorowana4 . Ale nawet w państwach, w których wierzymy w uczciwe 
intencje rządów, obserwacja wszystkich, przez cały czas, to po prostu krok za daleko . 
Ma to mrożący krew w żyłach wpływ na wolność słowa5 i powstrzymuje przed 
wykorzystywaniem sieci jako przestrzeni eksploracji ważnych tematów, takich jak 
prywatne sprawy zdrowotne, seksualność czy religia .

2) Nieprawdziwe informacje rozchodzą się po sieci zbyt łatwo
Obecnie większość ludzi znajduje wiadomości i informacje w sieci za pomocą zale-
dwie garstki mediów społecznościowych6 i wyszukiwarek . Te strony zarabiają więcej 
pieniędzy, gdy klikamy na linki, które nam pokazują . Wybierają zaś, co pokazywać 
dzięki algorytmom, które uczą się na bazie bezustannie pozyskiwanych danych oso-
bowych . Wynik netto jest taki, że te strony pokazują nam treści, na które, jak sądzą, 
klikniemy – co znaczy, że dezinformacja, czy też „fake news”, który jest zaskaku-
jący, szokujący lub odwołujący się do naszych uprzedzeń, rozchodzi się lotem bły-
skawicy7 . A dzięki użyciu analizy danych i armii botów, osoby ze złymi intencjami 
mogą ograć system w celu rozpowszechniania dezinformacji dla zysków finanso-
wych lub politycznych .

3) Kampanie polityczne online muszą być przejrzyste i zrozumiałe
Polityczny marketing online szybko stał się8 wyrafinowanym przemysłem . Fakt, 
że większość ludzi pozyskuje informacje z zaledwie paru platform przy rosnącym 

2 http://www .independent .co .uk/life-style/gadgets-and-tech/news/investigatory-powers-bill-
-snoopers-charter-passed-royal-assent-spying-surveillance-a7445276 .html

3 https://en .wikipedia .org/wiki/Zone_9_bloggers
4 http://www .bbc .com/news/uk-34529237
5 https://motherboard .vice .com/en_us/article/aekedb/chilling-effect-of-mass-surveillance-is-si-

lencing-dissent-online-study-says
6 https://www .cjr .org/analysis/facebook_and_media .php
7 https://www .nytimes .com/2016/11/20/business/media/how-fake-news-spreads .html
8 https://scout .ai/story/the-rise-of-the-weaponized-ai-propaganda-machine
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skomplikowaniu algorytmów czerpiących z bogatych pul danych oznacza, że kam-
panie polityczne budują obecnie indywidualne reklamy, skierowane bezpośrednio do 
użytkowników . Jedno ze źródeł9 sugeruje, że w amerykańskich wyborach z 2016 roku 
nawet 50 tysięcy wariantów reklam było używanych każdego dnia na Facebooku, 
co stanowi sytuację niemal niemożliwą do monitorowania . Pojawiają się sugestie, 
że część reklam politycznych – w USA i na świecie – jest używanych w nieetyczny 
sposób – aby np . przekierować wyborców do stron z fałszywymi wiadomościami 
lub zniechęcić innych do pójścia do lokali wyborczych10 . Targetowany marketing 
pozwala kampanii mówić zupełnie różne, prawdopodobnie sprzeczne rzeczy odręb-
nym grupom . Czy to demokratyczne?

Przedstawione problemy są skomplikowane, a rozwiązanie ich nie będzie łatwe . Ale 
jest już jasnych kilka szerokich ścieżek postępu . Musimy w porozumieniu z firmami 
internetowymi wypracować balans, który zwróci istotną część kontroli nad danymi 
w ręce ludzi, w co wpisuje się rozwój nowych technologii11, takich jak osobiste „kap-
suły danych”, czy poszukiwanie alternatywnych modeli zarobkowych jak abonamenty 
i mikropłatności . Musimy walczyć z rządową inwigilacją zapewnianą przez prawa 
nadzoru, również drogą sądową12, jeśli to konieczne . Musimy odeprzeć dezinfor-
macje, zachęcając strażników przestrzeni, takich jak Google czy Facebook, do dal-
szych wysiłków na rzecz rozwiązania tego problemu13, zarazem unikając tworzenia 
scentralizowanych organów, decydujących co jest „prawdziwe”, a co nie . Potrzebu-
jemy więcej przejrzystości algorytmicznej, żeby zrozumieć, jak są dokonywane klu-
czowe decyzje mające wpływ na nasze życie, a być może i zestawu wspólnych zasad 
postępowania14 . Musimy jak najszybciej domknąć „martwy punkt internetu”15 przez 
uregulowanie kampanii politycznych .

Nasz zespół w Web Foundation będzie pracował nad wieloma z tych spraw w ramach 
pięcioletniej strategii16 – badając szczegółowo problemy, wypracowując propozycje 

9 https://www .theguardian .com/technology/2016/dec/04/google-democracy-truth-internet-se-
arch-facebook

10 https://www .bloomberg .com/news/articles/2016–10–27/inside-the-trump-bunker-with-12-days-
-to-go

11 https://solid .mit .edu/
12 https://www .ft .com/content/f847f522-c761-11e6-8f29-9445cac8966f
13 https://techcrunch .com/2017/01/16/facebook-takes-its-fake-news-fight-to-germany/
14 http://www .fatml .org/resources/principles-for-accountable-algorithms
15 https://sunlightfoundation .com/2015/11/10/everything-you-need-to-know-about-political-ads/
16 https://webfoundation .org/2017/02/delivering-digital-equality-the-web-foundations-

-2017–2022-strategy/
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proaktywnej polityki i tworząc koalicje kierujące postęp w stronę sieci, która daje 
wszystkim równą moc i możliwości . Zachęcam do wsparcia naszej pracy jak tylko 
możecie – przez podawanie dalej tego przekazu, wywieranie presji na firmach i rzą-
dach albo dotację finansową17 . Stworzyliśmy również bazę innych organizacji praw 
cyfrowych na świecie, z którą warto się zapoznać i przemyśleć wsparcie również 
ich działań .

Mogłem wymyślić sieć, ale to wy wszyscy pomogliście stworzyć ją taką, jaka jest 
dzisiaj . Wszystkie blogi, posty, tweety, zdjęcia, filmy, aplikacje, strony internetowe 
i wiele więcej przedstawiają wkład milionów z was, tworzących społeczność online 
na całym świecie . Każdy rodzaj ludzi pomógł, od polityków walczących o otwar-
tość sieci, organizacji normalizacyjnych jak W3C18 wzmacniających siłę, dostępność 
i bezpieczeństwo technologii, po ludzi protestujących na ulicach . W ubiegłym roku 
widzieliśmy, jak Nigeryjczycy przeciwstawili się ustawie19, która uderzyłaby w wolność 
słowa w mediach społecznościowych, widzieliśmy powszechne oburzenie i protesty 
w reakcji na regionalne ograniczenia dostępu do internetu w Kamerunie20 i wielkie 
publiczne wsparcie dla neutralności sieci w Indiach i Unii Europejskiej .

Potrzeba było nas wszystkich, by stworzyć sieć, jaką mamy, a teraz to na nas spoczywa 
zadanie budowy sieci, jaką chcemy – dla wszystkich . Jeśli chcecie się bardziej zaan-
gażować, zapiszcie się do naszej listy mejlingowej21, wesprzyjcie nas22 albo dołącz-
cie lub wesprzyjcie dowolną z organizacji23, które pracują nad tym dookoła świata .

Sir Tim Berners-Lee
#HappyBirthdayWWW

17 http://donations .webfoundation .org/
18 https://www .w3 .org/
19 http://dailypost .ng/2016/05/17/breaking-senate-withdraws-anti-social-media-bill/
20 http://pulse .ng/tech/bringbackourinternet-day-30-of-internet-shutdown-in-camero-

on-id6228845 .html
21 http://eepurl .com/WxB9j
22 http://donations .webfoundation .org/
23 https://goo .gl/NDxLfX
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