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Niech ten 2020 rok już się skończy – głoszą liczne 
memy krążące po Internecie, nawiązujące do nad-
zwyczajnych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym 
roku, choć do jego zakończenia zostało jeszcze kilka 
miesięcy. Wiodącym motywem wielu z nich była i jest 
pandemia COVID-19, która całkowicie zmieniła nasze 
dotychczasowe życie, sposób wykonywania pracy, ko-
munikowania się, robienia zakupów czy podróżowania. 
Na kilka tygodni zamroziła podstawy życia gospodar-
czego, wywołując głęboki, globalny kryzys. 

W rękach trzymają Państwo zbiór esejów autorstwa 
młodych uczestników Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego, którzy zmie-
rzyli się z tym tematem oraz pytaniem „Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej 
wyjdą z kryzysu po pandemii COVID-19?”

Chociaż opanowanie COVID-19 jest tym zagadnieniem, które najbardziej skupia 
naszą bieżącą uwagę, to nie przysłoni ono istotności innych, nawet ważniejszych 
wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć w nieodległej przyszłości. Są nimi zmiany 
klimatyczne oraz skutki galopującego postępu technologicznego.

Zmiany klimatyczne – jedno z największych zagrożeń dla środowiska, ale także dla 
sfery społecznej i ekonomicznej. O tym, że powinniśmy działać „tu i teraz”, wiedzą 
niewątpliwie studenci Akademii EKF. W niniejszym zbiorze znajdą Państwo cie-
kawe poglądy na to „Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi 
gospodarczemu?”

Nowe technologie – dzięki nim, w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pandemia, 
gdy wszyscy apelowali „zostań w domu”, mogliśmy pracować, robić zakupy czy ko-
rzystać z usług finansowych. Jaki będzie kolejny etap cyfrowej rewolucji, jak nowe 
technologie zmienią finanse przyszłości i jak to wpłynie na nas konsumentów – 
o tym przeczytają Państwo w ramach trzeciego tematu „Nowe technologie a finanse 
przyszłości”. 

Serdecznie zachęcam do lektury.

Krzysztof Borusowski 
Prezes Zarządu, BEST S.A.
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Hanna Małgorzata Rywocka – prawnik, absolwentka Wydzia-
łu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika na kierunku finanse i rachunkowość ze specjaliza-
cją – doradztwo finansowe i finanse przedsiębiorstw oraz za-
rządzanie – moduł inwestycyjno-nieruchomościowy. Aktualnie 
aplikantka radcowska w jednej z poznańskich kancelarii praw-
nych. Do głównych obszarów jej zainteresowań należą: pra-
wo spółek handlowych, społeczna odpowiedzialność biznesu, 
ochrona uczestników funduszy inwestycyjnych, inwestowanie 
na rynku nieruchomości. Prywatnie pasjonatka psychologii 
społecznej, kryminologii i kryminalistyki, jogi, tańca towarzy-
skiego oraz podróży.
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Hanna Rywocka

Bardziej niż kiedykolwiek kluczowe 
znaczenie dla gospodarki będzie miała 
wolność gospodarcza

Streszczenie
Celem eseju jest przedstawienie przedsiębiorstw mających ogromne znaczenie dla 
polskiej gospodarki, które przy podjęciu odpowiednich działań będą stanowiły siłę 
napędową dla rynku po ogłoszeniu końca pandemii. Intencją jest również wskaza-
nie konieczności jak najszybszego opracowania i wdrożenia planu, zmierzającego do 
rozszerzenia swobody działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz wzmocnienia 
wolności jednostki.

Ryzyko wystąpienia kryzysu gospodarczego na świecie w ciągu najbliższych 
10 lat niewątpliwie było wysokie. Nie przewidywano jednak, że nastąpi to 
wskutek pojawienia się wirusa ‒ rozprzestrzeniającego się w błyskawicznym 
tempie po całym globie, zarażającego kolejne populacje. Wirusa, wskutek 
którego w ciągu niespełna dwóch miesięcy oddech wstrzymali nie tylko rzą-
dzący państwami, ale również dynamiczna, i wydawałoby się niepohamowa-
na w swym rozwoju gospodarka ogólnoświatowa.

Aktualnie istotnym i niezbędnym działaniem na rzecz ludzkości jest nie 
tylko przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się wirusa COVID-19. Wpro-
wadzenie w poszczególnych krajach obowiązku izolacji, czyli czasowego 

Bardziej niż kiedykolwiek kluczowe 
znaczenie dla gospodarki...
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pozostania obywateli w domach, było bez wątpienia zabiegiem koniecznym 
do wyhamowania tempa zachorowalności. W konsekwencji jednak wiele 
przedsiębiorstw pozostało bez najważniejszego zasobu, czyli pracowników. 
To z kolei wymusiło na przedsiębiorcach ograniczenie prowadzonej działal-
ności, a niekiedy całkowite jej wstrzymanie. Nie zwolniło to jednak przed-
siębiorców z ponoszenia kosztów stałych ‒ między innymi wypłacania wy-
nagrodzeń pracownikom, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne 
czy regulowania podatków. Wywiązanie się z tych zobowiązań jest trudne 
w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie generuje żadnego dochodu lub gdy 
jest on dużo niższy niż dotychczas. Dlatego bardzo ważne jest jak najszybsze 
wdrożenie rozwiązań, mających na celu zdjęcie choć części ciężaru, jaki na 
swoich barkach dźwigają właściciele firm ‒ w szczególności mikroprzedsię-
biorstw i dużych spółek. To oni bowiem będą stanowili główną siłę napędo-
wą po ogłoszeniu końca pandemii. Dlaczego? Jak wynika z opracowanego 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ‒ Grupa PFR (Polski Fun-
dusz Rozwoju) „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce” z czerwca 2019 roku, w polskim sektorze przedsiębiorstw domi-
nują mikroprzedsiębiorstwa, a ich udział w strukturze wszystkich przedsię-
biorstw wynosi aż 96,5%. Z tego ponad połowa (53,0%) działa w sektorze 
usług, a 23,9% ‒ w handlu. Warto również nadmienić, że mikroprzedsię-
biorstwa nie tylko mają największy udział w tworzeniu produktu krajowego 
brutto (PKB) spośród wszystkich grup przedsiębiorstw (wynosi on 31%), ale 
także generują 40% miejsc pracy. Co więcej, większość tych przedsiębiorstw 
koncentruje swoją działalność na rynku polskim, bowiem rzadko się zdarza, 
by eksportowało lub importowało określone dobra. Z kolei udział dużych 
firm w polskim sektorze przedsiębiorstw wynosi zaledwie 0,2%, jednak mają 
one istotny wkład w tworzeniu PKB, który wynosi 24%. Dodatkowo, jak 
wynika z wspomnianego raportu, przedsiębiorstwa te generują ponad 32% 
miejsc pracy.

Co istotne duzi przedsiębiorcy mają znacznie większe szanse niż mikro-
przedsiębiorcy na „podniesienie się” po najbliższym kryzysie gospodarczym. 
Mają oni bowiem znacznie większe zasoby finansowe. Dzięki temu stać ich 
na opłacenie wykwalifikowanych i doświadczonych doradców finansowych 
czy zespołu prawników, którzy podpowiedzą, w jaki sposób prowadzić 
i finansować działalność. Mogą również posłużyć się różnymi sposobami 



11Bardziej  niż kiedykolwiek kluczowe znaczenie dla gospodarki. . .

finansowania działalności. Stąd tak ważne jest, aby w głównej mierze odcią-
żyć mikroprzedsiębiorców. Poluźnienie „kagańca” w postaci regulacji praw-
nych, choćby w zakresie podatków czy ubezpieczeń społecznych, pozwoliło-
by im na szybszy i mocniejszy start po kryzysie. Wprowadzenie czasowych 
ulg podatkowych to szansa na zachowanie miejsc pracy dla dotychczasowych 
pracowników lub utworzenie nowych stanowisk dla osób poszukujących za-
trudnienia. W efekcie malałoby bezrobocie, Polacy nie ograniczaliby wydat-
ków i powoli gospodarka zaczęłaby „stawać na nogi”.

Warto nadmienić, że po okresie izolacji największą potrzebą ludzi będzie 
spotkanie się z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi. W dobie błyskawiczne-
go rozwoju nowoczesnych technologii mamy okazję przekonać się, że jako 
istoty społeczne do życia potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem. 
I choć bez wątpienia nowoczesne narzędzia wielu z nas pozwoliły realizować 
sporą część dotychczasowych zajęć (umożliwiły zdalną pracę oraz komuni-
kowanie się z innymi, np. za pomocą mediów społecznościowych), to jedno-
cześnie uświadomiły, że ta forma kontaktu między ludźmi nie jest w stanie 
zastąpić tego realizowanego „na żywo”. Stąd niewątpliwie większość osób, 
wracając do normalnego trybu życia, w pierwszej kolejności będzie dążyła do 
realizacji potrzeby kontaktu z najbliższymi. Najlepszym do tego miejscem, 
poza domem, są lokalne restauracje, bary i inne punkty gastronomiczne. Dają 
możliwość spędzenia czasu z bliskimi i skosztowania ulubionych dań. Ko-
rzystanie z tego rodzaju aktywności po „odmrożeniu” gospodarki może być 
jednak utrudnione ‒ wielu przedsiębiorców z branży gastronomicznej, szu-
kając sposobu na ocalenie swoich firm, rozpoczęło cięcie kosztów ‒ w pierw-
szej kolejności kosztów stałych. W konsekwencji wiele osób straciło pracę lub 
straci ją w najbliższym czasie. Już na przełomie marca i kwietnia tego roku 
odnotowano pierwsze przypadki masowych zwolnień pracowniczych. Co 
więcej, pracodawcy nie decydują się na przedłużenie współpracy z osobami 
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na czas określony. Robią tak, 
ponieważ nie chcą ponosić kosztów pracowniczych podczas przestoju czy 
w sytuacji znacznego ograniczenia działalności.

Kraje o liberalnej gospodarce mają szansę na znacznie lepsze i szybsze 
poradzenie sobie z pandemią. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom posia-
dają prężnie działającą służbę zdrowia, czego doskonałym przykładem są 
Hongkong, Singapur i Szwajcaria. Na uwagę zasługuje fakt, że należą one 
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do pierwszej piątki krajów świata pod względem wolności gospodarczej za-
równo według opublikowanego przez „The Wall Street Journal” i „Heritage 
Foundation” Indeksu Wolności Gospodarczej 2020 (IEF 2020), jak i opubliko-
wanego przez libertariański kanadyjski think tank „Fraser Institute” badania 
„Economic Freedom of the World Index 2019”. Ponadto kryzys gospodarczy, 
jaki wystąpi wskutek wybuchu epidemii w państwach z gospodarką opie-
rającą się na wolności gospodarczej, będzie mniej dotkliwy. Efektem będzie 
szybsze uporanie się z jego skutkami. Ta sytuacja daje pozostałym krajom 
możliwość przejścia z punktu obserwatora na miejsce organizatora, wdraża-
jącego nowy plan. Plan, którego celem jest między innymi promocja wolno-
ści gospodarczej, eliminacja bezwarunkowych świadczeń socjalnych na rzecz 
zmniejszenia obciążeń podatkowych, poprawa praworządności (zachowanie 
niezależności i bezstronności sędziowskiej) oraz stawianie na jakość elastycz-
nego, a zarazem stabilnego prawodawstwa. Albowiem jak rzekł Andrzej 
Frycz Modrzewski – pisarz polityczny i myśliciel renesansu – „ostoją mocy 
i trwałości narodu (Rzeczypospolitej) jest sprawiedliwość”, a z nią nieroze-
rwalnie wiąże się wolność jednostki. 





Martyna Mercedes Mol – absolwentka Complex of Silesian Inter-
national Schools, gdzie zrealizowała program Matury Międzynaro-
dowej (International Baccalaureate Diploma Programme). Ukoń-
czyła studia I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze; 
w swojej pracy badawczej omówiła skutki finansowe współczes-
nych dążeń separatystycznych Katalonii. Jest w trakcie studiów 
magisterskich na kierunku Iberystyka, ze specjalizacją latynoame-
rykańską na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie jednocześnie pro-
wadzi projekty i badania dotyczące problemów gospodarczych 

krajów Ameryki Południowej i Karaibów. Jest członkiem Rady Dydaktycznej Wydziału 
Neofilologii UW oraz pełni rolę Pełnomocnika Finansowego Samorządu Studentów Wy-
działu Neofilologii UW. 
Do jej zainteresowań należą dyplomacja, stosunki międzynarodowe oraz języki obce. 
W 2019 roku odbyła staż w Ambasadzie Republiki Peru w Warszawie. Od kilku lat rozwija 
również własną działalność gospodarczą w branży nieruchomości. Płynnie posługuje się 
językiem angielskim oraz hiszpańskim, portugalskim oraz włoskim.
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Martyna Mercedes Mol

Czas reintegracji i transparentności 
‒ czy Polska doczeka się zmiany 
paradygmatu polityki zagranicznej? 

Streszczenie
O ile w dobie pandemii i kryzysu minimalne bezpieczeństwo gospodarcze państwa 
może zapewnić jedynie podstawowa produkcja w obrębie własnych granic, tak już 
w okresie remisji pandemii zbyt ścisła asekuracja, interwencjonizm państwowy, kosz-
towna w porównaniu z importem produkcja w długim okresie daje nieefektywne owo-
ce i zwalnia dynamikę rozwoju. Jedynym trwałym rozwiązaniem problemów społecz-
no-ekonomicznych, wynikających z pandemii COVID-19 nie tylko dla Polski, ale też 
dla Europy i całego świata, będzie podjęcie zrównoważonych, zintegrowanych i stra-
tegicznych działań, które doprowadzą do zahamowania rozwoju wirusa w niedługim 
czasie. Dynamika, skala, tempo rozprzestrzeniania się COVID-19 wymagają więk-
szej, wielowymiarowej strategii, holistycznego podejścia do uzdrowienia gospodarki 
i skoordynowania polityki. Szybka i sprawna implementacja tej strategii jest możliwa 
jedynie przy ścisłej współpracy, wymianie handlowej i uwolnieniu gospodarki.

Nagły zwrot w relacjach Polska‒Europa ma wielowymiarowe podłoże. Po-
wstałe w ostatnich latach spory między Polską a Unią Europejską (UE) do-
prowadziły do dezorientacji i hybrydyzacji politycznej. Spory te spowodowa-
ne były wdrożeniem konserwatywnej polityki zagranicznej kraju nad Wisłą, 

Czas reintegracji i transparentności...
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brakiem subordynacji wobec nakreślonych ram instytucjonalnych, dążeniem 
do stopniowego wyprowadzania Polski z UE oraz wynikały z problemów 
wewnętrznych kraju. 

Kryzys europejskości w Europie? Konflikty ostatnich lat między krajami 
europejskimi doprowadziły do zachwiania gospodarczego, zwiększenia re-
strykcjonizmu i odwrócenia się od podstawowych wartości europejskich XXI 
wieku. Wracając do korzeni liberalizmu, dąży się do pełnej wolności jednost-
ki, swobody przemysłowej działalności gospodarczej oraz wolnego przepły-
wu towarów między państwami. Tymi wartościami kierowała się Unia Euro-
pejska u podstaw jej istnienia.

Czym charakteryzują się gospodarki liberalne? Przede wszystkim większą 
elastycznością w zakresie współpracy gospodarczej i wymiany handlowej. 
Skłaniają się ku szerszej współpracy i poszukiwaniu przewag względnych 
i bezwzględnych. Dzięki temu są w stanie zminimalizować koszty transakcyj-
ne. Niemniej jednak, aby gospodarki liberalne zadziałały skutecznie, muszą 
mieć dobrze nakreślone, efektywnie działające ramy instytucjonalne i zinte-
growaną politykę. Z drugiej strony globalizacja pośrednio doprowadziła do 
stanu, w którym kraje są uzależnione od transportu i producentów z Chin. 
Każdy kraj powinien być niezależny w zakresie produkcji podstawowych 
dóbr, takich jak żywność czy lekarstwa ‒ to bowiem w dobie pandemii daje 
minimum bezpieczeństwa. Ale czy to wystarczające narzędzie dla zapewnie-
nia pełnego rozkwitu gospodarki? 

Lekcja (z) historii 

Spójrzmy bliżej na czynniki, które w przeszłości pozwoliły światowej gospo-
darce na rozkwit po kryzysach gospodarczych. Kryzys w 1873 roku został 
przepracowany przez Anglię dzięki utrzymaniu liberalizmu gospodarczego 
i wolnego handlu. W efekcie uzyskała ona wówczas status światowej potęgi. 
Podobnie było podczas kryzysu lat 20. ‒ został on zakończony odbudową po-
przez keynesowskie „wstrzykiwanie” środków pieniężnych w gospodarkę. 

Dekada po 2008 roku również wykazała, że szansa na rozwój tkwi w wie-
lostronności i współpracy międzynarodowej. Pokazała także, że handel mię-
dzynarodowy musi zostać utrzymany, aby zapobiec zerwaniu łańcuchów 
dostaw, odkąd globalna gospodarka opiera się na współzależności. 
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Współczesnym przykładem niestabilnej gospodarki spowodowanej re-
strykcjonizmem i próbą utworzenia suwerennego kraju jest Katalonia. Do-
wodzi on, że brak współpracy osłabia i spowalnia gospodarkę. Na przestrze-
ni niespełna trzech tygodni po niekonstytucyjnym ogłoszeniu autonomii 
regionu, z Katalonii wycofało się 1200 podmiotów gospodarczych, w tym 
krajowych i zagranicznych inwestorów, korporacji czy globalnych przedsię-
biorstw. Zniknął tym samym milionowy kapitał i nadzieja na dalszy rozkwit 
katalońskiej gospodarki. W efekcie w Katalonii doszło do dotkliwego spo-
wolnienia gospodarczego. To wyraźnie pokazuje, jak dużą budzi niepewność 
brak współpracy, izolacja i ograniczenia. 

Podobnie nieefektywna integracja krajów Ameryki Południowej (MERCO-
SUR), brak transparentności, czy szerzący się problem korupcji, w szczegól-
ności na szczeblu politycznym, doprowadziły do zrujnowania potencjału tego 
regionu. Brazylia, niegdyś uznawana za jedno z państw najszybciej rozwijają-
cych się gospodarczo i społecznie, dziś jest pozbawiona podstawowych środ-
ków sanitarnych i bieżącej wody. Opieka zdrowotna jest niewydolna i bliska 
zapaści, brakuje środków na wsparcie przedsiębiorstw czy gospodarstw do-
mowych. Brazylijski instytut FGV (Fundação Getúlio Vargas) przewiduje re-
cesję rzędu 4,4% produktu krajowego brutto (PKB) ‒ najgłębszą od 1962 roku.

Gospodarka na wojnie, a szansa na rozkwit 

Jakie zagrożenia gospodarcze czekają Polskę w najbliższym czasie? Co mo-
głoby być impulsem, który spowodowałby „restart” gospodarki? 

Podążając za słowami Krzysztofa Borusowskiego (Prezesa Zarządu firmy 
BEST S.A.), najważniejszymi wyzwaniami dla świata w najbliższych miesią-
cach będą: zapewnienie bezpieczeństwa poprzez deregulację i upłynnienie 
obecnej gospodarki, dostarczanie gotówki oraz silne demokratyczne rządy, 
umożliwiające przepustowość sądów i jasność orzecznictwa.  

Dla Polski to idealny moment, aby sięgnąć po rezerwy ekonomiczne oraz 
poszerzyć zdolności produkcyjne. Jak zauważa Krzysztof Borusowski w wy-
wiadzie dla “Kwadrans z EKF” – „Nasza energia tworzy wartość, a nie redys-
trybucja ‒ jeśli nie ma pracy, wytwórstwa na poziomie podstawowym ‒ nie 
ma wartości. Obecnie możemy zauważyć silny zwrot i odpływ kapitału za-
granicznego w Polsce.”
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Dziś wszyscy zadają sobie pytania: Jaki kierunek na ścieżce do uspraw-
nienia rynku po tak drastycznym przestoju gospodarczym powinna obrać 
Polska? Jakie metody naprawcze powinna wdrożyć? Każdy odpowiednio 
przepracowany kryzys otwiera nowe możliwości. Zgodnie z teorią twórczej 
destrukcji Schumpetera kryzys jest zawsze punktem zapalnym dla innowa-
cji i rozwoju. Warto również zauważyć, iż bezpieczeństwo ekonomiczne jest 
często mylone z rozwojem gospodarczym. Prowadzi do ostrej, nie zawsze 
słusznej krytyki liberalizmu gospodarczego. O ile minimalne bezpieczeństwo 
gospodarcze państwa w czasie kryzysu może dać jedynie podstawowa pro-
dukcja w obrębie własnych granic, tak już w okresie remisji pandemii zbyt 
ścisła asekuracja, interwencjonizm państwowy, kosztowna w porównaniu do 
importu produkcja w długim okresie daje nieefektywne owoce i zwalnia dy-
namikę rozwoju. Nadmierna zależność i oparcie na łańcuchach dostaw też 
nie jest korzystne. Dlatego należałoby jednocześnie wdrożyć zrównoważone 
środki prewencyjne.  

Podsumowując: jedynym trwałym rozwiązaniem problemów społeczno-
-ekonomicznych wynikających z pandemii COVID-19 nie tylko dla Polski, 
ale dla Europy i świata, będzie podjęcie zrównoważonych, zintegrowanych 
i strategicznych działań, które doprowadzą do zahamowania rozwoju wiru-
sa w niedługim czasie. Dynamika, skala, tempo jego rozprzestrzeniania się 
wymagają większej, wielowymiarowej strategii, holistycznego podejścia do 
uzdrowienia gospodarki i skoordynowania polityki. Szybka i sprawna imple-
mentacja tej strategii jest możliwa jedynie przy ścisłej współpracy, wymianie 
handlowej i uwolnieniu gospodarki. Pandemia koronawirusa, z którą dzisiaj 
mamy do czynienia, ma szansę nakreślić nowe ramy geopolityczne i zredefi-
niować pojęcie globalizacji.  





Szymon Czuraj – student ekonomii, urodzony w 1996 r. w Krako-
wie. Aktualnie jest na trzecim roku studiów licencjackich na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, gdzie studiuje ekonomię ze specjaliza-
cją w ekonomii międzynarodowej. Od roku jest aktywnym 
członkiem koła naukowego KNRK Index, gdzie realizuje dwa ogól-
nopolskie projekty Profit Journal (magazyn finansowy) oraz Index 
Investment Challenge (konkurs inwestycyjny dla studentów). 
W tym czasie prowadził również panele edukacyjne na tematy fi-
nansowe dla społeczności studenckiej Uniwersytetu Ekonomiczne-
go. Interesuje się głównie tematyką rynków kapitałowych i finan-

sów przedsiębiorstw, w związku z czym jego praca licencjacka pt. „Wprowadzenie euro: 
analiza zagrożeń i korzyści dla poszczególnych sektorów gospodarki Polski”, z uwzględ-
nieniem wpływu na sektor finansowy, bankowy oraz polskich przedsiębiorstw. W lutym 
2020 r. uczestniczył w programie wymiany studenckiej we Frankfurcie, gdzie odwiedził 
najważniejsze firmy i instytucje finansowe z sektora Private Equity, bankowości i inwe-
stycji, takie jak: Duff&Phelps, Advent International, Deutsche Borse, Deustche Bank czy 
European Central Bank. W przyszłości planuje rozwój swojej kariery w Szkole Głównej 
Handlowej na studiach magisterskich. W roku 2019/20 zakwalifikował się do etapu fina-
łowego konkursu EY Financial Challenger organizowanego przez EY Polska. Konkurs 
dotyczy tematyki Fuzji i Przejęć, a jednym z zadań jest przygotowanie wyceny i propozy-
cji transakcji przejęcia spółki notowanej na giełdzie.



21

Szymon Czuraj

Czy i dlaczego gospodarki liberalne 
szybciej wyjdą z kryzysu po pandemii 
koronawirusa? 

Streszczenie
W eseju podjęto próbę odpowiedzi na pytanie zadane w tytule pracy. Opisano skalę 
strat, do jakich doszło w gospodarce do tej pory. Przeanalizowano skutki ekonomiczne, 
jakie może spowodować dalsze rozprzestrzenianie się wirusa. Opisane zostały możli-
we rozwiązania w walce z wirusem. Powiązano szybsze wyjście z kryzysu gospodarek 
liberalnych z ich międzynarodową współpracą i wzajemną pomocą.

Liberalizm gospodarczy to jedna z doktryn ekonomicznych. Jej kształtowanie 
się przypadło na XVII i XVIII wiek. Odnosi się do wolności gospodarowania, 
równości i własności. Jej klasyczna odmiana odrzuca możliwość ingerencji 
państwa w sprawy gospodarki, zakładając samoregulujące mechanizmy ży-
cia gospodarczego. Współczesne gospodarki liberalne ewoluowały. Stworzy-
ły instytucje nadzorujące sektor finansowy czy nadające kompetencje bankom 
centralnym, aby te prowadziły niezależną politykę pieniężną, która stymulu-
je wzrost gospodarczy i stabilność cen. Przykładami liberalnych gospodarek 
są kraje członkowskie Unii Europejskiej. Kierują się one założeniami doty-
czącymi wolnego przepływu siły roboczej, kapitału rzeczowego i finansowe-
go czy wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w krajach 

Czy i dlaczego gospodarki liberalne 
szybciej wyjdą z kryzysu...



22 Szymon Czuraj

unijnych obowiązuje swobodny przepływ towarów wewnątrz państw i poza 
ich granicami. Wolność gospodarcza przejawia się także w tym, że wiele dóbr 
importowanych jest spoza granic Wspólnoty. Tworzy się dostęp do szero-
kiego i konkurencyjnego rynku produktów. Największym importerem Unii 
Europejskiej, a zarazem beneficjentem liberalizmu gospodarczego są Chiny.

 
Rys. 1. Zmiany w międzynarodowym handlu towarami w Unii Europejskiej. 

Źródło: Eurostat.

Po drugiej strony barykady, w opozycji do doktryn wolnościowych, stoją 
państwa o gospodarkach relatywnie zamkniętych. Obecnie państwem najbar-
dziej zbliżonym do modelu gospodarki zamkniętej jest Korea Północna. Czy 
w tym zestawieniu to gospodarki liberalne szybciej uporają się ze skutkami 
kryzysu epidemicznego? Pomocna w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie 
będzie analiza konsekwencji gospodarczych związanych z pojawieniem się 
wirusa oraz propozycja działań w walce z kryzysem i w zapobieganiu podob-
nych zdarzeń w przyszłości. Daleko posunięty liberalizm i zakłócenie łańcu-
cha dostaw mogą być brzemienne w skutkach.

Aktualnie trwa walka z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Rządy 
czołowych państw podjęły politykę tłumienia epidemii. Polega ona na redu-
kowaniu tempa przyrostu osób zarażonych poprzez wprowadzanie okre-
ślonych restrykcji: zakazu działalności punktów gastronomicznych, galerii 
handlowych czy instytucji kultury, ograniczeniu swobody przemieszczania 
się obywateli. Tak szeroko zakrojone działania będą miały wpływ na funk-
cjonowanie i dochody wszystkich sektorów gospodarczych: począwszy od 
branży lotniczej, poprzez sprzedaż detaliczną i konsumpcję, na sektorze tury-
stycznym kończąc. Konsumpcja to jeden ze składników produktu krajowego 
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brutto (PKB), który w znacznym stopniu przyczynia się do podnoszenia tem-
pa wzrostu gospodarczego. Gdy konsumpcja spadnie, spadną również przy-
chody wielu przedsiębiorstw. Właściciele firm, by zoptymalizować koszty, 
zdecydują się na zwolnienie pracowników lub ogłoszą bankructwo. Zmaleją 
wpływy do budżetu państwa. Taka sytuacja może doprowadzić do dużego 
wzrostu bezrobocia ‒ kluczowa część potencjału produkcyjnego zostanie 
zmarnowana. Wzrost gospodarczy jest skorelowany ze stopą bezrobocia: kie-
dy liczba bezrobotnych rośnie, spadają moce produkcyjne danej gospodarki. 
Ilustruje to poniższy wykres (rys. 2).  

Rys. 2. Stopa bezrobocia i PKB Polski w mld dolarów. 

Źródło: tradingeconomics.com

Wielkimi przegranymi w związku z kryzysem zostaną także światowe 
rynki finansowe. Inwestorzy w obawie przed recesją wycofują swoje środ-
ki, zamykając pozycje inwestycyjne. Przyczyniają się do spadków notowań 
cen akcji spółek na giełdzie i co za tym idzie, indeksów. Amerykański indeks 
500 największych spółek, S&P500, dowiózł 3-miesięczną stopę zwrotu blisko 
‒20%, a skala spadków jest porównywalna z okresem kryzysu finansowego 
lat 2008‒2009. Pozostałe indeksy globalne na fali spadków skonsumowały 
cały wzrost wygenerowany w ciągu ostatnich dwóch lat. Taka sytuacja jest 
szczególnie niebezpieczna dla krajów, których gospodarki są ściśle połączone 
z rynkami kapitałowymi. Przykładem są Stany Zjednoczone. Pod wpływem 
bessy topnieją bowiem oszczędności zgromadzone na rachunkach emerytal-
nych, bazujących na akcjach i obligacjach. Oczywiście aktualna sytuacja może 
też stworzyć potencjalne okazje inwestycyjne, jednak nie sposób przewidzieć 
dalszej skali spadków, a co za tym idzie ‒ ludzkich dramatów.
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Prognozy OECD zakładają, że wzrost PKB w strefie euro w 2020 roku wy-
niesie 0,8% (spadek o 0,3% w stosunku do wcześniejszych prognoz). Spadek 
krajowego PKB najbardziej odczują Włochy, które są obecnie największą ofia-
rą rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Niemcy, najsilniejsza gospodarka 
Wspólnoty, zakładają wzrost o zaledwie 0,3%. Tak naprawdę wielkość strat za-
leżeć będzie od czasu trwania pandemii. Póki sytuacja nie zostanie opanowana, 
niezbędne będzie poluzowanie polityki fiskalnej i stymulacja gospodarki za po-
mocą państwowych środków. Jakie działania mogą podjąć rządy państw w wal-
ce z koronawirusem? Co należy zmienić w Europie i na świecie? I wreszcie: czy 
gospodarki liberalne mają szansę na szybsze wyjście z kryzysu po pandemii?

W przeszłości największe obawy budziła potencjalna wojna nuklearna, 
której widmo nadeszło wraz z rozwojem technologii atomu. Inwestowano 
więc w technologię systemów wczesnego ostrzegania, zaś na ewentualne po-
wstrzymanie epidemii przeznaczono znacznie mniej środków. Zespół anali-
tyków z Imperial College przygotował model matematyczny, który obrazu-
je wzrost liczby zajętych łóżek na oddziałach intensywnej opieki na 100 000 
mieszkańców, wynikający z rozwoju wirusa (rys. 3). Wykres pokazuje, że na-
wet przy podjęciu działań zapobiegawczych maksymalna wydolność służby 
zdrowia zostanie kilkukrotnie przekroczona. W efekcie wielu pacjentów nie 
otrzyma niezbędnej pomocy medycznej. Taka sytuacja wynika z nieprzysto-
sowania infrastruktury medycznej do obecnych realiów. 

Rys. 3,.Efekty strategii osłabiania epidemii. 

Źródło: Imperial College COVID-19.
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Moim zdaniem kluczowe powinno być zwiększenie wydatków na służ-
bę zdrowia w odniesieniu do PKB. W 2018 roku Polska przeznaczyła na ten 
cel wartość około 6,3% PKB. Dla krajów OECD średnia wynosi 8,8%, a więc 
znacznie więcej. Według wartości polskiego produktu krajowego brutto, do 
tej średniej brakuje wydatku rzędu ponad 200 milionów złotych rocznie. Jest 
to ogromna kwota, dzięki której możliwy byłby zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego i inwestycje w systemy prewencji. Środki te mogłyby także zo-
stać przeznaczone na rozwój projektów badawczych, których celem jest stwo-
rzenie leku lub szczepionki na COVID-19. 

Propozycją działań zapobiegawczych dla Unii Europejskiej jest moim zda-
niem inwestycja w opiekę zdrowotną w krajach uboższych. Silna i wydol-
na służba zdrowia mogłaby skutecznie powstrzymać rozprzestrzenienie się 
wirusa oraz wykrywać chorobę na jej wczesnym etapie. Niezbędne wydaje 
się także zwiększenie nakładów na szkolenie medyków, by mieli większe 
kompetencje w walce z wirusem i mogli szybciej reagować w razie nagłego 
zagrożenia. Ostatecznie potrzebna też będzie inwestycja w projekty naukowe 
służące szybkiej diagnostyce i tworzeniu szczepionek. W mojej opinii to dzia-
łania, które należy podjąć w pierwszej kolejności, aby zapobiec podobnym 
przypadkom w przyszłości. Pozostaje zatem pytanie: czy gospodarki liberal-
ne szybciej odbudują się po pandemii koronawirusa?

O sile liberalizmu gospodarczego stanowi jego stopień otwartości na 
wymianę handlową, przepływ siły roboczej czy kapitału. W mojej ocenie ta 
ogólna swoboda pozytywnie wpłynie na szybkość „rekonwalescencji” go-
spodarczej. W efektywnym „działaniu pourazowym” kluczowa jest bowiem 
współpraca międzynarodowa, czego najlepszym dowodem jest walka z kry-
zysem zadłużenia strefy euro w latach 2010‒2015. Wzajemna pomoc w zakre-
sie dostarczania środków niezbędnych do zwalczania epidemii (maseczek, 
płynów dezynfekujących) i skoordynowane działania w powrocie do gospo-
darczego dobrobytu są niezmiernie istotne. Gospodarki liberalne są oparte na 
swobodnym przepływie kapitału ‒zarówno rzeczowego, jak i finansowego. 
Pandemia to wojna z wirusem, a do prowadzenia wojny potrzebny jest kapi-
tał. Udzielanie pożyczek krajom bardziej dotkniętym i finansowanie działań 
poszczególnych rządów z pomocą polityki luzowania ilościowego jest bardzo 
ważne dla wspierania społeczeństwa w tym trudnym czasie. Wspólna poli-
tyka kredytowa w krajach strefy euro, oparta na zrozumieniu i empatii, jest 
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możliwa dzięki współpracy banków centralnych w ramach struktury Europej-
skiego Banku Centralnego. Swobodny przepływ kapitału rzeczowego powi-
nien polegać na kooperacji międzynarodowej w udostępnianiu sobie sprzętu 
medycznego i technologii do zwalczania wirusa. Podsumowując: liberalizm 
gospodarczy należy rozpatrywać w kategorii szans i zagrożeń. Szansa to sko-
ordynowane działania międzynarodowe, służące szybszemu wyjściu z kry-
zysu. „Duży może więcej” i o tej zasadzie powinniśmy pamiętać. Gdzie jest 
zatem zagrożenie? Przy obecnym, wysokim liberalizmie i globalizacji niepo-
dejmowanie kolejnych działań może spowodować jeszcze większe spustosze-
nie, gdy w przyszłości pojawi się wirus groźniejszy, bardziej ekspansywny 
lub powodujący wyższą śmiertelność wśród obywateli.  
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Czy wolność zawsze nam służy? 
Interwencjonizm jako recepta 
na kryzys

Streszczenie
Praca opisuje dotychczasowe skutki pandemii wirusa COVID-19 dla gospodarki. 
Przedstawione zostały nawiązania do Wielkiego Kryzysu z lat 1929‒1933 oraz kra-
chu z 2008 roku. Analiza prowadzi do wniosków, iż nagłość pandemii i jej katastrofal-
ne skutki dla gospodarki oraz społeczeństwa wymagają natychmiastowej interwencji 
państwa, by po zażegnaniu zagrożeń jak najszybciej wszystko wróciło do normy.

I. Gospodarka w czasach pandemii

Z początkiem kwietnia 2020 roku świat pogrążył się w walce z pandemią wi-
rusa COVID-19. Gospodarcza zapaść jest już pewna. Poza tym przed nami 
niemal same niewiadome. Cytując Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, 
to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!” Rodzi się py-
tanie: czy zadziałają klasyczne mechanizmy rynkowe i gospodarka poradzi 
sobie sama, czy może konieczne będzie wsparcie państwa?

Ekonomiści obserwują i porównują. Słyszy się nawiązania do Wielkiego 
Kryzysu z lat 1929‒1933, a także do krachu z 2008 roku. O ile jednak w latach 
20. XX wieku można było zaobserwować szerzącą się nadprodukcję, spekulację 
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oraz kontrowersyjną politykę inflacyjną1, a w 2008 roku niepokojące tendencje 
na rynku nieruchomości2, o tyle pandemia pojawiła się nagle. Czerpać można 
było (i trzeba było) tylko z doświadczeń Chin sprzed 1‒2 miesięcy.

Przedsiębiorstwa w Polsce muszą żonglować rozwiązaniami w ramach 
prawa pracy, wprowadzając przestój czy wysyłając pracowników na przy-
musowe urlopy. Na horyzoncie pojawiły się już pierwsze zwolnienia gru-
powe. Największą niewiadomą dla przedsiębiorców i pracowników jest czas 
trwania pandemii. Nikt nie wie, kiedy ona się skończy. 

Polski rząd wprowadził w kraju stan epidemii, ustanawiając przy tym ko-
lejne obostrzenia. Firmy działające w określonych branżach muszą czasowo 
zaprzestać działalności – to między innymi zakłady fryzjerskie czy punkty ta-
tuażu. Wprowadzono także szczególne godziny pracy dla niektórych punktów 
handlowych, na przykład sklepów budowlanych. Zabroniono organizacji im-
prez masowych i przebywania w przestrzeni publicznej więcej niż dwóch osób. 
Każde z tych obostrzeń ogranicza wolności konstytucyjne, istotnie wpływając 
na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej (art. 22 Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej3, art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej4).

Przedsiębiorstwa muszą się poddać narzuconym ograniczeniom. Państwo 
jako instytucja wykorzystuje więc swoje kompetencje, stosując przymus. 
Przedsiębiorcy mogą i oczekują w zamian rekompensaty. Podobnie dzieje się 
w innych krajach.

Już na tym etapie widać, że koncepcja liberalna, zakładająca samoczyn-
ne działanie mechanizmów rynkowych, jest w czasach kryzysu niewydolna. 
Mechanizmy rynkowe nie działają natychmiast. Można by porównać kryzys 
w gospodarce do rannego pacjenta: gdy poszkodowany traci dużo krwi, na-
leży błyskawicznie przeprowadzić transfuzję. Podobnie jest z gospodarką ‒ 
należy zasilić ją środkami finansowymi, gdy zaczyna spadać konsumpcja.

1 J. Łukasiewicz, Krach na giełdzie. Zarys historii kryzysów ekonomicznych, Warszawa 1967, s. 119; 
W. Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003, s. 109‒110; M. N. Rothbard, Wielki 
Kryzys w Ameryce, Warszawa 2010, s. 15‒16.

2 Zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu finan-
sowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do podjęcia (spra-
wozdanie śródokresowe) [2009/2182 (INI)].

3 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

4 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE 2012 nr C 326/1).
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Najpoważniejszym skutkiem zapaści jest bezrobocie. Ludzie, którzy nie 
zarabiają, nie mogą konsumować. Gdy nie ma popytu, spada podaż. Zamy-
kane są zakłady pracy. Pracownicy nie są więc potrzebni. Samonapędzające 
się cercle vicieux.

II. Kryzys lat 1929‒1933 

Obserwując dzisiejsze wydarzenia trudno nie odwołać się do wielkich kry-
zysów, jakie miały miejsce na przestrzeni dziejów. Punkt wyjścia porównań 
może stanowić wspomniany Wielki Kryzys z lat 1929‒1933.

Zapaść gospodarcza była wyjątkowo duża. Wielki Kryzys spowodował spa-
dek produkcji o około 40% (!). Przyczyną kryzysu była niewłaściwa alokacja 
produkcji. W niektórych gałęziach panowała nadprodukcja. Bezpośrednio przed 
wybuchem kryzysu głoszono, że kryzysy nadprodukcji należą już do przeszło-
ści. Wiązano je z monopolizacją. W związku z tym, że monopoliści rzeczywiście 
zmniejszyli produkcję, w części gospodarki zanotowano spadek produkcji.

Jednak gospodarka nie była zmonopolizowana w całości. Istniał również 
potężny sektor drobnotowarowy, w którym żaden pojedynczy producent nie 
miał wpływu na rozmiary podaży. Sztandarowym przykładem było rolnictwo. 
Rolnicy mieli pewne zobowiązania finansowe, z których musieli się wywiązy-
wać: na przykład podatki czy raty kredytowe. Chcąc uczynić zadość swoim 
obowiązkom, musieli zwiększać produkcję i sprzedaż swoich wyrobów. Ceny 
ich produktów spadały. Mimo to rolnictwo reagowało na spadek cen zwiększe-
niem podaży. W tym właśnie punkcie zawiódł mechanizm rynkowy. 

Monopoliści natomiast, w obawie przed spadkiem cen, zmniejszali podaż. 
Z makroekonomicznego punktu widzenia było to racjonalne i przybliżało do wyj-
ścia z kryzysu. Rolnicy, zwiększając podaż w miarę spadku cen, kierowali się swo-
ją indywidualną racjonalnością. Jednak z punktu widzenia makroekonomicznego 
było to działanie samobójcze, oddalające perspektywę wyjścia z kryzysu. 

Właśnie dlatego Wielki Kryzys przyniósł kres liberalnej wiary w nieza-
wodność mechanizmu rynkowego. Zwyciężył pogląd, że państwo ma pewne 
obowiązki w sferze gospodarczej. Wielki Kryzys przekonał polityków, że in-
gerencja państwa może być potrzebna również w czasach pokoju5.

5 W. Morawski, Kronika…, s. 109‒110.
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Gdy w 1933 roku w Stanach Zjednoczonych do władzy doszedł Franklin 
Delano Roosevelt, kontynuował on politykę Herberta Hoovera. Korzystał ze 
wsparcia interwencjonistów z Johnem Maynardem Keynesem na czele. Inter-
wencjonizm tamtych lat zakładał kreowanie popytu poprzez wydatki pub-
liczne, takie jak: roboty publiczne, zasiłki socjalne, zbrojenia, płacenie rolni-
kom za ograniczenie produkcji (New Deal). Oznaczało to jednak, że rząd nie 
odzyska wydawanych w ten sposób pieniędzy. Interwencjonizm wymagał 
zaakceptowania deficytu budżetowego jako zjawiska trwałego6. Polityka in-
terwencjonizmu doprowadziła do 20‒30 lat rozkwitu gospodarczego7. Jednak 
obserwując genezę Wielkiego Kryzysu, nie sposób nie zauważyć różnic mię-
dzy ówczesną sytuacją, a dzisiejszą pandemią COVID-19. Pandemia bowiem 
pojawiła się nagle i dotyka każdego.

III. Kryzys z 2008 roku

Najbliższy współczesnym obserwatorom jest natomiast kryzys z 2008 roku. 
Jego podłoże jest inne niż Wielkiego Kryzysu. Po zapaści związanej z bańką 
internetową8 w 2000 roku Federalny Bank Stanów Zjednoczonych zaczął ob-
niżać stopy procentowe, zwiększając tym samym akcję kredytową. Kredyty 
były na tyle tanie, że Amerykanie zaciągali je w celach spekulacyjnych. Ceny 
nieruchomości były niskie, kupowano je na kredyt i czekano, by po czasie 
sprzedać z zyskiem. Co więcej, wymogi zdolności kredytowej były obniżane 
dla przedstawicieli mniejszości etnicznych. Prawo bowiem nakazywało ban-
kom zapłatę odszkodowań w razie dyskryminacji (Community Reinvestment 
Act z 1977 r.). W obawie przed procesami banki przez przeszkód udzielały 
kredyty osobom, których w normalnych warunkach nie byłoby stać na włas-
ną nieruchomość. 

W końcu doszło do krachu. Rząd zaczął pomagać przedsiębiorstwom znaj-
dującym się w złej kondycji finansowej. Kredytobiorcom zaczęto odraczać 
spłaty rat kredytów i je zmniejszać. Rozpoczęto politykę luzowania ilościo-
wego oraz obniżania stóp procentowych. Działania te wywołały jednak liczne 

6 W. Morawski, Kronika…, s. 113‒114.

7 W. Morawski, Kronika…, s. 121.

8 K. Piech, Pęknięcie „bańki internetowej” w 2000 r. a polska gospodarka [w:] Problemy globalizacji go-
spodarki, red. T. Bernat, Szczecin 2003, s. 127.
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protesty społeczne. Ludzie rozsądni, biorący kredyty z rozwagą, nie byli wspo-
magani. Upadły banki nieodpowiedzialne, w ich miejscu pojawiły się inne. 
Można by rzec – rynek się oczyścił. Jednak czy w obliczu kryzysu wywołanego 
pandemią, który nie sankcjonuje tylko instytucji i ludzi nieodpowiedzialnych, 
ale dotyka każdego ogniwa gospodarki, należy pozwolić rynkowi się oczyś-
cić? Zresztą przyczyną kryzysu wywołanego pandemią jest wirus, nie zaś 
nieodpowiedzialne poczynania banków lub przedsiębiorstw. Nie można więc 
w tej sytuacji winą obarczać przedsiębiorstw, szczególnie że ofiarą padłyby te 
najsłabsze. Działania państwa w obliczu pandemii są podejmowane w intere-
sie ogółu społeczeństwa, a nie tylko niefrasobliwych kredytobiorców.

IV. Konieczna pomoc państwa

Chcąc reagować szybko, rządzący i przedsiębiorcy muszą przeanalizować to, 
co zostało już przebadane. Konieczne okazuje się sięgnięcie do historii. W żad-
nym z opisanych wyżej przypadków nie udało się obejść bez pomocy państwa. 

Liberalizm, leseferyzm jako doktryny sprawdzają się w tak zwanych lep-
szych czasach. Przede wszystkim wtedy, gdy poszukujący pracę po prostu 
mogą ją znaleźć. Państwo nie powinno jednak pozostawać bierne w sytua-
cji, gdy bezrobocie zaczyna gwałtownie rosnąć. Należy pamiętać, do czego to 
prowadzi ‒ bezrobocie potęguje głód, rozwija przestępczość, sprzyja prostytu-
cji9, ograniczone zostają możliwości edukacji społeczeństwa. Zgodnie z teorią 
umowy społecznej po to właśnie jednostki połączyły się we wspólnotę, aby 
odnosić z tego wspólne korzyści, a władza jest zobligowana do działania10. 

Do zadań państwa należy utrzymywanie gospodarki „przy życiu” przez 
okres pandemii, tak aby po zażegnaniu zagrożenia mogła jak najszybciej wró-
cić do normalności. Czy jednak w czasach wszechogarniającego populizmu, 
w czasie dumy z powodu zerowego deficytu budżetowego rządzący będą 
mieli odwagę działać?

9 J. Łukasiewicz, Krach na giełdzie…, s. 142‒146.

10 B. A. Jelonek, Idea umowy społecznej, Wrocław 2014, s. 12‒13 [Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, dostęp: 5.4.2020 r.].
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Gospodarki liberalne i nieliberalne 
w obliczu koronawirusa

Streszczenie
W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy gospodarki liberalne 
szybciej wyjdą z kryzysu po pandemii koronawirusa. Wiele wskazuje na to, że go-
spodarki liberalne nie pokonają kryzysu wcześniej niż inne nieliberalne gospodarki. 
O tym, kiedy dana gospodarka wyjdzie z kryzysu, zdecyduje wiele czynników, o któ-
rych mowa w eseju.

Obecnie trudno przewidzieć dokładne skutki, jakie dla gospodarki będzie 
miała pandemia koronawirusa. Pewne jest natomiast, że każdy kraj objęty 
pandemią, odczuje jej negatywny wpływ. Dotknie ona zarówno gospodarki 
liberalne, jak i te o innym ustroju ‒ na przykład gospodarki centralnie plano-
wane. Skutki te będą jednak inne dla poszczególnych krajów. Według mnie 
wpływ na to, w jakim tempie dana gospodarka podniesie się po pandemii, 
będzie miało wiele czynników. Do najważniejszych zaliczyłabym przede 
wszystkim stan gospodarki przed pandemią, wysokość produktu krajowe-
go brutto (PKB) oraz dług publiczny. Ma to znaczenie, ponieważ kraj, który 
przed pojawieniem się koronawirusa był na granicy recesji, bardziej odczuje 
obecne problemy i zastój gospodarczy. Znaczenie ma również skala zarażeń 
koronawirusem i liczba osób poddanych kwarantannie ‒ ten czynnik wpływa 
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na podaż, gdyż osoby chore nie wykonują swojej pracy (mogą jedynie wy-
konywać pracę zdalną, jeśli byłaby taka możliwość). W krajach najbardziej 
dotkniętych pandemią tylko część osób przebywających obecnie na kwaran-
tannie może pracować z domu. Spadek liczby osób pracujących negatywnie 
wpływa zatem na produkcję ‒ ulega ona zmniejszeniu. Osoby poddane kwa-
rantannie nie dokonują samodzielnie zakupów (poza internetowymi) i ko-
rzystają zazwyczaj z podstawowych, niezbędnych produktów dostarczanych 
im przez inne osoby. Według mnie czas, po jakim dany kraj „podniesie się” 
po pandemii, wynika również z uzależnienia danej gospodarki od wpływów 
z branży turystycznej, a co za tym idzie ‒ z usług gastronomicznych czy ho-
telarskich. Znaczenie ma również liczba małych i średnich przedsiębiorstw, 
które staną w obliczu wyzwania, jakim jest utrzymanie swoich biznesów. 
Część z nich niestety nie przetrwa i będzie zmuszona do ogłoszenia upadło-
ści. Wpłynie to na pogłębienie bezrobocia i kryzysu gospodarczego. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki uważam, że gospodarki liberalne 
nie wyjdą z kryzysu wcześniej niż te nieliberalne. Co więcej ‒ większość euro-
pejskich gospodarek ucierpi na skutek pandemii bardziej niż centralnie pla-
nowana gospodarka Chin.

Patrząc na centralnie planowaną chińską gospodarkę należy stwierdzić, 
że kraj ten względnie szybko uporał się z pandemią koronawirusa. Szacu-
je się, że od momentu poinformowania przez Chiny Światowej Organiza-
cji Zdrowia o nowym wirusie do momentu wygaśnięcia epidemii upłynęło 
78 dni. Było to efektem zastosowania przez władzę i obywateli restrykcyj-
nych środków do walki z wirusem. W tym przypadku silna władza, steru-
jąca nie tylko gospodarką, ale również życiem obywateli, przyczyniła się do 
szybkiego ograniczenia liczby nowych przypadków zarażeń. Wpływ miała 
na to również specyficzna kultura oraz mentalność Chińczyków. Przyzwy-
czajeni do komunistycznych rządów są posłuszni władzy i bez sprzeciwu 
stosują się do zaleceń oraz nałożonych ograniczeń. Inaczej jest między inny-
mi w krajach europejskich ‒ obywatele krajów o gospodarkach liberalnych 
są przyzwyczajeni do szeroko rozumianej wolności, a zastosowanie się do 
narzucanych przez władzę ograniczeń nie jest przez wszystkich respektowa-
ne. Wprowadzane nowe zasady funkcjonowania w obliczu pandemii zwykle 
nie są też tak restrykcyjne, jak choćby we wspomnianych Chinach. Co wię-
cej w Chinach, które są państwem komunistycznym, część przedsiębiorstw 
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jest państwowa. Nie są więc one narażone na upadłość. W przypadku firm 
prywatnych nawet pomoc państwa w postaci zawieszenia podatków może 
być niewystarczająca. Zwłaszcza jeśli dane przedsiębiorstwo działa w sek-
torze najbardziej dotkniętym ograniczeniami, na przykład świadczy usługi 
turystyczne, gastronomiczne czy hotelarskie. Chińskie firmy państwowe, jak 
wynika choćby z badań Moody’s Analytics, odnotowują lepsze wyniki niż 
spółki prywatne ‒ przyczyną są niższe koszty kredytu i łatwiejszy do niego 
dostęp. W tym wypadku pomoc ze strony państwa jest większa, a firmy te są 
w pewien sposób „chronione”1.

Gospodarki liberalne po pandemii koronawirusa nie podniosą się szybciej 
również dlatego, że w mniejszym lub większym stopniu realizują ideę wolne-
go handlu. W obecnej, trudnej sytuacji jest on ograniczony, choćby dlatego, że 
większość granic w Europie jest częściowo lub całkowicie zamknięta. Utrud-
nia to prywatnym przedsiębiorcom handel nawet z sąsiednimi państwami. 
Zgodnie z teorią Adama Smitha rynek jest kierowany przez „niewidzialną 
rękę”. W myśl tej zasady w państwach o gospodarkach liberalnych rynek re-
guluje się sam. W związku z tym dojście do stanu gospodarki sprzed kryzysu 
może zając odpowiednio tyle czasu, ile odnotowano strat. Według szacun-
ków mBanku w Polsce od czasu lockdownu nastąpił spadek konsumpcji o 30%. 
Niemal wszystkie sektory zaliczyły spadek ‒ nie jest on jednak taki sam we 
wszystkich branżach. Szacuje się, że wartość transakcji w sklepach odzieżo-
wych i hotelach spadła o 90%, zaś w gastronomii o około 75%. Ogólny spadek 
konsumpcji odnotowuje się niemal na całym świecie. Okazuje się, że mimo 
zakupów robionych na zapas na początku pandemii odnotowano ogólny spa-
dek liczby dokonywanych transakcji2. UNCTAD oszacował, że kraje Unii Eu-
ropejskiej, uzależnione w kwestii handlu zagranicznego od Chin, na skutek 
przerwania łańcucha dostaw poniosły stratę w wysokości 15,6 mln dolarów. 
Straty dotknęły też Stany Zjednoczone oraz Japonię. Dane te pokazują, jak 
mocno są uzależnione gospodarki liberalne od centralnie planowanej gospo-
darki chińskiej. Mechanizm ten działa jednak w obie strony ‒ Chiny szacują 

1 Puls Biznesu, https://www.pb.pl/w-chinach-firmy-panstwowe-lepsze-niz-prywatne-661434 
[dostęp: 07.04.2020].

2 Forbes, https://www.forbes.pl/gospodarka/platnosci-kartami-pokazuja-ktore-branze-najmoc-
niej-dotknela-epidemia-koronawirusa/fgcyckg [dostęp: 07.04.2020].
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straty z eksportu na 50 mld dolarów3. Według raportu opracowanego przez 
Bank Światowy, pandemia może zmniejszyć globalny PKB o 3,1%, jeśli zreali-
zuje się optymalny scenariusz. W najgorszym jednak scenariuszu zakłada się 
spadek w wysokości prawie 5%4. Moim zdaniem będzie to ściśle powiązane 
z sytuacją ekonomiczną danego kraju, nie zaś z tym, czy dana gospodarka jest 
w istocie liberalna. Będzie to zależało również od opracowania skutecznego 
programu naprawczego. Taki plan wdrażają właśnie Chiny: przygotowywa-
ne się pakiety stymulacyjne dla gospodarki, mające na celu pobudzenie in-
westycji infrastrukturalnych. Środki mają być też przeznaczone na wsparcie 
takich obszarów, jak zdrowie publiczne, awaryjne dostawy materiałów oraz 
sieć 5G i centra danych5. 

Jednym z decydujących czynników, które wpłyną na tempo odradzania 
się gospodarki po kryzysie, będzie jej uzależnienie od sektorów, które najbar-
dziej ucierpią na skutek pandemii ‒ przede wszystkim od turystyki i powią-
zanych z nią branż. To znowu nie jest czynnik związany z ustrojem gospodar-
czym, ale z branżami, które przynoszą danemu krajowi największe dochody. 
Według danych z 2015 roku co dziesiąte przedsiębiorstwo w Europie, któ-
re nie było związane z branżą finansową, należało do branży turystycznej. 
Co więcej przedsiębiorstwa te zatrudniały wówczas 21,5% osób. Biorąc pod 
uwagę liczbę obiektów noclegowych w sektorze turystycznym, najwięcej 
ich znajdowało się w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji (dane 
z 2017 r.)6. Kraje europejskie najbardziej dotknięte pandemią to aktualnie 
Włochy i Hiszpania. Są to też kraje, których PKB jest w dużym stopniu zależ-
ny od dochodów z turystyki i branż z nią powiązanych. W ubiegłym roku do-
chody z turystyki wyniosły we Włoszech 2314,20 mln euro, zaś w Hiszpanii 

3 https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/chiny-
-powoli-wracaja-do-gry/

4 World Bank, Pandemic risk, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3gP
DDncqBeMJ:https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/HDN/Health/
WDR14_bp_Pandemic_Risk_Jonas.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d [do-
stęp: 07.04.2020].

5 https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/plan-ratowania-gospodarki-przez-chi-
ny-koronawirus/d8zrk3d [dostęp: 07.04.2020].

6 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics/
pl [dostęp: 07.04.2020].
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3905,00 mln euro7. Mimo funkcjonujących tam liberalnych gospodarek kra-
jom tym przyjdzie się mierzyć z dotkliwymi stratami. Nie chodzi tylko o spo-
wolnienie gospodarcze i zastój spowodowany mniejszą konsumpcją oraz 
bardzo ograniczonym przemieszczaniem się ludzi. Dużym problemem bę-
dzie upadłość małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz 
długoterminowy brak turystów. Pogłębi się bezrobocie, gdyż wielu pracow-
ników z sektora turystycznego i obszarów z nim powiązanych straci lub już 
straciło pracę. Rosnące bezrobocie będzie kolejnym czynnikiem, który bardzo 
utrudni powrót gospodarki do stanu sprzed pandemii. Nie wiadomo obecnie, 
kiedy pandemia wygaśnie. Minie jednak zapewne sporo czasu, nim turyści 
poczują się bezpiecznie i znów zaczną podróżować do tych krajów. Tej próby 
czasu nie przetrwa wiele przedsiębiorstw. Kryzys związany z koronawiru-
sem będzie sporym wyzwaniem dla wszystkich gospodarek, które były bli-
skie recesji, a ich dług publiczny był wysoki przed pandemią. Krajem, który 
oscylował na granicy recesji, były Włochy. Państwo to odznaczało się również 
wysokim długiem publicznym w stosunku do PKB. Wskaźnik ten był jednym 
z najwyższych w Unii Europejskiej (po Grecji) i wynosił w 2019 roku ponad 
137%8. Ogromny dług publiczny występuje również w Chinach i według da-
nych z 2019 roku wynosił on 303%. 

Moim zdaniem czynniki opisane w niniejszej pracy, a także wiele innych, 
będą miało wpływ na tempo, w jakim dana gospodarka wyjdzie z kryzysu 
po pandemii. Wśród tych czynników znajdzie się na pewno skala pandemii 
w danym kraju, liczba osób zarażonych i poddanych kwarantannie. Na sytu-
ację gospodarczą będzie mieć także wpływ obecna i przyszła sytuacja przed-
siębiorstw, szczególnie tych małych i średnich ‒ czy będą w stanie przetrwać 
i jakiej pomocy będą potrzebowały od państwa. Nieunikniona jest także gor-
sza sytuacja gospodarcza krajów w dużym stopniu uzależnionych od sektora 
turystycznego oraz sektorów z nim powiązanych. Zapewne ciężej będzie tym 
gospodarkom, które wcześniej oscylowały na granicy recesji, a ich dług pub-
liczny w stosunku do PKB jest wysoki. Moim zdaniem te czynniki mają więk-
sze znaczenie niż ustrój gospodarczy czy też liberalność danej gospodarki. 

7 https://pl.tradingeconomics.com/spain/tourism-revenues [dostęp: 07.04.2020].

8 https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/dlug-publiczny-w-panstwach-unii-europejskiej-najnowsze-dane-
-eurostatu,1001610.html [dostęp: 07.04.2020].
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Liberalizm gospodarczy w cieniu 
koronakryzysu

Streszczenie
Wbrew powszechnej opinii to nie wirus pochłonie najwięcej istnień w trakcie oraz po 
pandemii. Wraz z nieprzygotowaniem świata na koronawirusa prawdziwy cios zada 
ludzkości wieloletnie zaniedbanie wartości liberalnych.

Początek lat 20. XXI wieku zaskakuje mnogością wydarzeń, mających global-
ny charakter. Trwająca wojna handlowa między USA i Chinami wydawała 
się być zapalnikiem już bardzo „rozgrzanej” sytuacji makroekonomicznej na 
świecie. Płonące lasy w Australii motywowały celebrytów do organizowania 
różnego rodzaju akcji pomocowych na rzecz organizacji, które ratują cierpią-
ce zwierzęta lub wspierają strażaków w akcjach gaśniczych. Były równocześ-
nie dobrą okazją do uzyskania większej popularności w sieci. Te wydarzenia 
obecnie są już tylko wspomnieniem ‒ pojawiło się nowe zagrożenie. Nassim 
Nicholas Taleb pisze w swojej książce zatytułowanej „Czarny łabędź” o wy-
darzeniach, które spadają na nas nagle i odciskają ogromne piętno na naszym 
życiu. Do tych wydarzeń możemy zaliczyć na przykład wybuch I wojny świa-
towej, dojście Hitlera do władzy czy kryzys finansowy z 2008 roku. Obecnie 
takim „czarnym łabędziem” może się okazać pandemia koronawirusa.
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Według mnie dużo gorsze od samej pandemii mogą okazać się jej skutki ‒ 
choćby czasowe „zamrożenie” gospodarek. To niebezpieczna sytuacja, biorąc 
pod uwagę dług państwowy wielu gospodarek przekraczający 100% w sto-
sunku do ich produktu krajowego brutto (PKB)1, spiętrzoną emisję obligacji 
korporacyjnych, niemalże ujemne stopy procentowe w wielu regionach, a co 
za tym idzie ‒ drogie nieruchomości, ciągłe dodruki pieniądza przez najwięk-
sze banki centralne, a także przewartościowanie rynku akcji na największych 
giełdach papierów wartościowych świata. Stan ten można określić mianem 
„planety bańki”, której skutkiem może być poważna i wieloletnia recesja go-
spodarcza.

Odpowiedź na pytanie, czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej wyjdą 
z kryzysu po pandemii koronawirusa, jest w obecnej sytuacji bardzo trudna. 
W wierszu Wisławy Szymborskiej znajdziemy słowa: „Nic dwa razy się nie 
zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy 
bez rutyny”. Połączenie obecnych wydarzeń może i znalazłoby w przeszłości 
częściowe odzwierciedlenie, jednak jest to zupełnie nowa sytuacja wymaga-
jąca rozwiązań, do których rządzący tego świata nie są przygotowani. Decy-
zje podejmowane przez rządy poszczególnych krajów przypominają walkę 
na oślep. John P. A. Ioannidis, profesor medycyny, epidemiologii i zdro-
wia ze Stanford University School of Medicine twierdzi, że podejmujemy 
obecnie decyzje bez analizy wiarygodnych danych, bez planu na najbliższy 
czas, a długoterminowe konsekwencje ustanawianych blokad nie są znane2. 
W skrajnych przypadkach niemalże cała gospodarka danego kraju zostaje za-
trzymana, ludność cywilna ma zakaz wychodzenia z domu bez ważnej przy-
czyny, wojska wkraczają na ulice, kamery termowizyjne badają temperaturę 
przechodniów, nieposłuszeństwo karane jest wysokimi grzywnami a nawet 
aresztem. Takie doniesienia napływają z reżimowych Chin, które w rankingu 
The Heritage Foundation według indeksu wolności gospodarczej z 2020 roku 
zajmują 103 miejsce3. Ten daleki od liberalizmu kraj rzekomo zatrzymał epi-
demię koronawirusa. W mojej opinii konsekwencją tych działań będzie silny 

1 Bankier.pl, www.bankier.pl/wiadomosc/Najbardziej-zadluzone-kraje-swiata-7786319.html 
[dostęp: 05.04.2020]

2 Statnews.com, www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-
-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/ [dostęp: 05.04.2020]

3 The Heritage Foundation, www.heritage.org/index/ranking?version=279 [dostęp: 05.04.2020]
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cios w gospodarkę. Wczesne doniesienia gospodarcze po opanowaniu sytu-
acji w tym kraju są pozytywne, ale rzetelność danych makroekonomicznych 
Chin niejednokrotnie pozostawiała wiele do życzenia.

Po drugiej stronie globu zupełnie inne działania podjęła Wielka Brytania. 
W początkowym stadium epidemii nie wdrożono dużych obostrzeń, by spo-
łeczeństwo miało szansę nabyć tak zwaną odporność zbiorową. Uznano, że 
zamrożenie gospodarki uśmierci więcej osób niż wirus. Kraje czołówki ran-
kingu wolności gospodarczej poza Zjednoczonym Królestwem, takie jak Da-
nia, Niemcy, Austria, Niderlandy, Szwajcaria, Irlandia, Norwegia i Szwecja 
nie zamknęły granic ani nie zatrzymały obywateli w ich własnych domach. 
Niektóre z nich do pewnego etapu epidemii utrzymywały nawet otwarte 
placówki oświatowe. Rekomendowano przede wszystkim izolację społeczną 
oraz zachowanie zdrowego rozsądku, bazującego na wzajemnym zaufaniu 
i odpowiedzialności. Wszystko z poszanowaniem podstawowych praw i po-
trzeb człowieka, które są moim zdaniem wyrazem prawdziwego liberalizmu 
w myśl paremii prawniczej – Volenti non fit iniuria (łac. „chcącemu nie dzieje 
się krzywda”). Walka z wirusem jest według mnie konieczna, ale jednocześ-
nie uważam, że o wiele więcej istnień pochłonie krwawe przebicie „planety 
bańki”, przejawiające się w zatrzymaniu gospodarek. Epidemia jest tylko ka-
talizatorem, który uwalnia zmagazynowaną energię złych decyzji politycz-
nych i gospodarczych.

Ograniczenie do minimum negatywnych skutków epidemii jest moim 
zdaniem w dużym stopniu uzależnione od tego, kiedy się ona zakończy, w ja-
kim czasie w gospodarce nastąpi odwilż i kiedy społeczna izolacja dobieg-
nie końca. Wsparcie służby zdrowia jest priorytetem w celu przyspieszenia 
walki z koronawirusem. Ogromne zapotrzebowanie na respiratory może być 
zaspokojone przez zastosowanie niekonwencjonalnych metod ich zdobycia ‒ 
można na przykład drukować je na drukarkach 3D czy dostosowywać sprzęt 
nurkowy do celów medycznych. Niestety w krajach mniej liberalnych takie 
rozwiązania mogą być niedozwolone z powodu obostrzeń prawych ‒ to we-
dług mnie jest jednocześnie ograniczenie idei wolnego rynku. Dużo więcej 
testów na SARS-CoV-2 jest wykonywanych przez laboratoria prywatne niż 
państwowe, ponieważ te pierwsze dysponują większa ilością nowoczesne-
go sprzętu i jako firmy działają dużo bardziej sprawnie. Wynika to z faktu, 
że przed pandemią od efektywności ich pracy zależne były ich przychody. 
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Rynkowa konkurencja przełożyła się więc na ciągłe udoskonalanie procesów 
wewnątrz organizacji. Inaczej wygląda to w przypadku laboratoriów pań-
stwowych ‒ tym podmiotom nie zależy na maksymalizacji zysku.

Jeśli by porównać przedsiębiorstwa do ludzkiego organizmu, krążące 
w nich pieniądze są niczym krew, dostarczająca komórkom życiodajny tlen. 
Można by rzec, że każdy dzień dla przedsiębiorstw pozbawionych przycho-
dów powoduje obumieranie kolejnych organów i przybliża je do śmierci, czy-
li upadłości. Zakaz funkcjonowania dla wybranych branż w obecnej sytuacji 
wydaje się być uzasadniony, jednak bezwzględnie uderza w ideę wolności 
gospodarczej. Pomoc ze strony państwa dla tych przedsiębiorstw jest niemal-
że konieczna, by mogły przetrwać. Jednak dużo większym obciążeniem są 
podatki i inne państwowe zobowiązania. Mimo braku przychodów zamknię-
te firmy nie zostały z nich zwolnione. Socjalistyczne „kolosy na glinianych 
nogach” zaczynają się chwiać pod ciężarem lat rozdawnictwa ‒ obywatele 
domagają się zasiłków, niczym uzależnieni narkotyków. Wydaje mi się, że 
w kraju takim jak Polska, zajmującym we wspomnianym wcześniej rankin-
gu wolności gospodarczej 46 miejsce, groźba poważnego spowolnienia jest 
jeszcze silniejsza. W zestawieniu jesteśmy niemal w połowie drogi zarówno 
do komunistycznych Chin, jak i do czołówki liberalizmu tego świata. Pań-
stwo polskie posiadało bogaty pakiet socjalny, programy pomocowe i zasiłki 
dla najuboższych, nie dysponując jednak na tyle rozbudowaną gospodarką, 
by zabezpieczyć się na „czarną godzinę”. Gigantyczne programy luzowania 
ilościowego (QE) wprowadzone w USA wraz ze skoordynowanym działa-
niem banków centralnych Kanady, Wielkiej Brytanii, strefy euro, Szwajcarii, 
Nowej Zelandii i Japonii, oraz cięcie stóp procentowych to najcięższe działa 
wytaczane w walce z kryzysem. Wszystko po to, by utrzymać płynność w go-
spodarkach i uchronić kraj przed dramatycznymi bankructwami, a co za tym 
idzie ‒ drastycznym wzrostem bezrobocia4. W Polsce działania na taką skalę 
nie są według mnie możliwe. We wspomnianym wcześniej wierszu Wisła-
wy Szymborskiej znajdziemy słowa krzepiące w tym czasie próby: „Czemu 
ty się, zła godzino, z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz 
minąć. Miniesz, a więc to jest piękne”. Pozostaje tylko się zastanowić, w jakiej 
rzeczywistości się obudzimy.

4 Bankier.pl, www.bankier.pl/wiadomosc/Fed-tnie-stopy-do-0-i-rozpoczyna-kolejne-QE-7840041.
html [dostęp: 05.04.2020]
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To, co według mnie należałoby zmienić w polskiej gospodarce i w go-
spodarce innych krajów europejskich, to rola, jaką odgrywa państwo. Opie-
kuńczość, nadzór i ingerencja w wiele aspektów życia obywateli wymaga 
chociażby rozległego systemu administracyjnego, który jest dodatkowym 
generatorem kosztów, nie mówiąc już o obciążeniach społecznych przewyż-
szających wątpliwe zyski. Nagradzanie za cokolwiek innego niż praca wy-
twarzająca dobra lub usługi prowadzi do społecznego rozleniwienia i rozre-
gulowania systemu wartości. Wolność idzie w parze z odpowiedzialnością za 
własny los. Wymaga ona predykcji i działań prewencyjnych ze strony jedno-
stek i organizacji.

Przyszłe pokolenia prawdopodobnie ocenią lata 20. XXI wieku przez pry-
zmat obecnie podejmowanych decyzji w walce z niewidzialnym wrogiem. 
Według mnie wirus jedynie wywołał kryzys. Prawdziwą jednak przyczyną 
regresu jest upadek umiejętności przywódczych i decyzyjnych. Doprowadził 
on do wynaturzenia percepcji ludzkiej i odejścia od zgodnych z naturą ludzką 
liberalnych wartości.
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Liberalizm jedną z dróg po pandemii 
koronawirusa

Streszczenie
Niniejszy esej skupia się na przedstawieniu fundamentalnych różnic między gospo-
darką liberalną a socjalną. Przytoczone zostały statystyki dotyczące dwóch państw 
o odmiennych systemach gospodarczych. Oba kraje zmagały się z kryzysem na prze-
łomie 2007 i 2008 roku. Na podstawie przykładów teoretycznych oraz zaprezentowa-
nych statystyk w eseju został wyciągnięty wniosek, iż gospodarki liberalne szybciej 
i lepiej poradzą sobie ze skutkami pandemii.

Angielski filozof, matematyk, działacz społeczny oraz eseista Bertrand Rus-
sell w 1950 roku w wypowiedzi na temat liberalizmu stwierdził, że istota li-
beralnego spojrzenia nie skupia się na posiadaniu opinii samej w sobie, lecz 
na tym, jak jest ona utrzymywana i głoszona. Nie powinno się jej traktować 
dogmatycznie ‒ opinia powinna być niepewna, ponieważ w każdej chwili 
mogą się na świecie pojawić dowody, które ją podważą. Choć ta myśl nie 
definiuje wprost odei liberalnej tak, jak przedstawiają to podręczniki, to uka-
zuje jej kwintesencję w filozoficznym podejściu. Odnosząc się do tradycyjnej 
definicji liberalizmu ekonomicznego, gospodarką liberalną nazwać można 
taki system, którego fundamentem jest neutralność państwa wobec przebie-
gu procesów gospodarczych. Oznacza to, że podstawą gospodarki liberalnej 
jest pełna swoboda działalności podmiotów gospodarczych oraz zapewniona 
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przez państwo nienaruszalność własności prywatnej. Przeciwieństwem go-
spodarki liberalnej jest gospodarka socjalna, nazywana również „państwem 
opiekuńczym”, która mimo swojej burzliwej historii w wielu krajach (rów-
nież w Polsce) wciąż znajduje swoich zwolenników.

Kryzys gospodarczy, który nastąpił na świecie w 2008 roku, dostarczył ba-
daczom oraz analitykom wielu wartościowych statystyk. Okazują się one być 
szczególnie istotne na początku kolejnego dziesięciolecia XXI wieku. I choć po-
wód kryzysu sprzed trzynastu lat był zupełnie inny od tego obserwowanego 
obecnie, to skutki obu wydarzeń mogą być porównywalne. Dane statystycz-
ne zebrane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
skupiały się na porównaniu stopnia, w jakim kryzys dotknął poszczególne 
państwa Unii Europejskiej1. Analizując sytuację dwóch krajów o odmiennej 
polityce gospodarczej, czyli liberalnej gospodarczo Wielkiej Brytanii i państwa 
opiekuńczego, jakim jest Szwecja, można dostrzec pewne różnice. Między paź-
dziernikiem 2007 roku a czerwcem 2008 roku szwedzka inflacja zdecydowanie 
przewyższała wartości zaobserwowane w Wielkiej Brytanii. Największa róż-
nica była widoczna w grudniu 2007 roku. Wówczas inflacja w Szwecji wzrosła 
do 3,5%, zaś na Wyspach wynosiła 2,3%. Podobny trend można zauważyć we 
wskaźniku opisującym stopę bezrobocia w obu krajach ‒ mimo iż oba państwa 
zaobserwowały znaczny wzrost bezrobocia na przełomie 2007 i 2008 roku, to 
wskaźnik szwedzki (5,98%) przewyższał zarówno procent brytyjski (5,03%), 
jak i średnią wartość wszystkich krajów należących do OECD (5,55%). 

Na przestrzeni dziejów model gospodarki liberalnej wielokrotnie okazy-
wał się być bardziej wydajnym rozwiązaniem w porównaniu do gospodarki 
socjalnej. Należy jednak zdać sobie sprawę z faktu, że poważnym zagroże-
niem dla gospodarki liberalnej jest wystąpienie skrajnych, niezależnych od sa-
mej gospodarki sytuacji, których następstwem jest recesja gospodarcza. Taką 
sytuacją z pewnością jest kryzys gospodarczy spowodowany trwającą na ca-
łym świecie pandemią koronawirusa. Pozostawienie przez państwo gospo-
darki samej sobie w tak niestandardowej sytuacji może doprowadzić do tego, 
że gospodarka samodzielnie nie będzie w stanie udźwignąć wszystkich kon-
sekwencji. Z drugiej strony kraj, który wprowadza mechanizmy ochronne, nie 
powinien przekraczać pewnej granicy ingerencji w gospodarkę. Rozważając 

1 Dane OECD pobrane ze strony https://data.oecd.org/ [dostęp: 06.04.2020]
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wpływ liberalizmu na poprawę stanu gospodarki po pandemii COVID-19 
można założyć, że systemy liberalne będą w stanie wyjść z kryzysu szybciej, 
jeśli państwo stworzy dogodne warunki do stopniowego powrotu do stanu 
sprzed pandemii.

Większość państw opiekuńczych przyjmuje model wspierania dotknię-
tej w kryzysie gospodarki poprzez transferowanie do niej nieograniczonej 
ilości pieniędzy. Powoduje to szereg negatywnych konsekwencji, z których 
najpoważniejszymi są zadłużanie się państwa oraz wzrost inflacji. Realnym 
wyjściem z trwającego kryzysu jest wsparcie gospodarki przez państwo, 
jednak na zasadzie „wędki”, nie „ryby”. Tą przysłowiową wędką, zamiast 
bezpośredniego wsparcia finansowego, powinny być długofalowe działania 
stymulujące. Może to być na przykład całkowite zawieszenie poboru podat-
ków i innych świadczeń na rzecz państwa ‒ nie tylko w czasie pandemii, ale 
również po jej wygaszeniu, tak by gospodarka mogła bezpiecznie powrócić 
na właściwe tory. Pogrążona w kryzysie gospodarka powinna być zwolniona 
od wszelkich zobowiązań na rzecz państwa. Dzięki wprowadzeniu zwolnień 
od podatków odczuwalne straty w związku z zahamowaniem gospodarki 
w czasie pandemii będą o wiele mniejsze ‒ przedsiębiorcy dotknięci kryzy-
sem otrzymają komfort działania w środowisku, w którym państwo pozwala 
im skupić się na ratowaniu własnej firmy, nie zaś na biurokracji. 

Zwolnienie przedsiębiorstw od wszelkich zobowiązań na rzecz państwa 
będzie oczywiście wiązało się z mniejszymi wpływami do budżetu. Kluczo-
we w tym aspekcie jest więc zmniejszenie przez państwo kosztów jego funk-
cjonowania. Należałoby ograniczyć wydatki na administrację, jednostki sek-
tora finansów publicznych oraz wszystkie inne podmioty zarządzane przez 
państwo. Ograniczanie powyższych kosztów państwowych jest możliwe tyl-
ko w gospodarkach liberalnych ‒ skala rozbudowania aparatu państwa jest 
dużo mniejsza niż w przypadku państw opiekuńczych. Oczywiście zreduko-
wanie wydatków państwa w obecnej sytuacji nie może objąć takich sektorów 
gospodarki narodowej, jak służba zdrowia, wojsko, policja oraz inne służby 
mundurowe. Nie może też objąć innych organów, które bezpośrednio lub po-
średnio zajmują się walką z obecnym kryzysem epidemiologicznym. Jednak 
finansowanie wszystkich innych podmiotów, szczególnie spółek Skarbu Pań-
stwa i innych przedsiębiorstw państwowych, powinno zostać zredukowane, 
by złagodzić skutki kryzysu gospodarczego.  
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Efektywne wprowadzenie wspomnianych rozwiązań jest możliwe wy-
łącznie w gospodarkach liberalnych. Kluczowe tu są nie tylko aspekty eko-
nomiczne, ale także (lub nawet przede wszystkim) kwestie społeczne. Społe-
czeństwo państwa opiekuńczego jest nastawione na korzystanie z rządowego 
wsparcia finansowego i pozostaje bierne w sytuacji kryzysowej. Społeczeń-
stwo gospodarek liberalnych jest bardziej skłonne do samodzielnego dzia-
łania, chętniej podejmuje inicjatywę i nie oczekuje kompleksowej opieki ze 
strony państwa. Władze centralne i lokalne, chcąc zaoferować swoim oby-
watelom przysłowiową „wędkę”, w większym stopniu starają się wspierać 
oddolne inicjatywy przedsiębiorcze, które z kolei trafiają na bardziej podatny 
grunt, niż w krajach opiekuńczych. Efektem takiego działania będzie szybszy 
powrót do normalności.

Myśl Bertranda Russella przytoczona we wstępie nie została zacytowana 
przypadkiem ‒ skoro istotą liberalizmu jest niepewność, to czy właśnie ten 
model gospodarki nie powinien lepiej poradzić sobie po pandemii korona-
wirusa? Spekulacje powinny być oparte na doświadczeniach poprzedników. 
Należy jednak wziąć pod uwagę zdarzenia nieprzewidywalne ‒ to może być 
jedna z lekcji 2020 roku.
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Przewagi liberalizmu w odbudowie 
gospodarki po kryzysie

Streszczenie
Esej opisuje różne aspekty działania państwa, które są lub będą zaburzone w wyniku 
pandemii koronawirusa. Prezentuje konsekwencje pandemii dla gospodarki. Wskazu-
je zalety liberalnych rozwiązań, które pozwolą szybciej uporać się z recesją.

Pandemia koronawirusa jest sytuacją bez precedensu ‒ ona odmieni świat. 
Kryzysu, który jest jej następstwem, nie można porównać do żadnej historycz-
nej recesji. Setki tysięcy osób zarażonych, miliony obywateli na kwarantan-
nie, miliardy ludzi, których funkcjonowanie zostało zaburzone. Wiele przed-
siębiorstw upadnie wskutek zmniejszonego popytu na ich towary i usługi lub 
w rezultacie wprowadzonych obostrzeń. Przed rządzącymi na całym świecie 
stoją bardzo trudne zadania ‒ zminimalizowanie strat przedsiębiorców, po-
moc osobom, których miejsca pracy są zagrożone czy ustabilizowanie sytuacji 
na rynkach finansowych. Uważam, że w tej sytuacji to gospodarki liberalne, 
których podstawą jest wolny rynek, lepiej poradzą sobie z gospodarczymi 
skutkami pandemii i szybciej wrócą do normalnego funkcjonowania. 

W sytuacji kryzysu gospodarczego bilanse państw zwykle są deficytowe. 
Dochody państwa z tytułu podatków są mniejsze ‒ spada konsumpcja, fir-
my osiągają mniejsze zyski. Optymalnym rozwiązaniem jest w tej sytuacji 
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finansowanie powstałej różnicy ze środków zgromadzonych w poprzedzają-
cych latach. Gospodarki, które podczas dobrej koniunktury nie decydują się 
na budowanie rezerw, mają większy problem z zabezpieczeniem firm i ich 
pracowników wówczas, gdy przedsiębiorcy nie są w stanie prowadzić swojej 
działalności. Po przezwyciężeniu wirusa pojawi się wyzwanie: kto i w jaki 
sposób ma przywrócić państwo na ścieżkę wzrostów? Liberalne rządy mogą 
pozwolić sobie na programy wspomagające gospodarkę bez ryzyka dużego 
wzrostu inflacji, bez konieczności zadłużania się, kreowania nowego pienią-
dza czy podnoszenia podatków.

Podczas rozważań o kryzysie wywołanym pandemią korona wirusa 
ważną kwestią są państwowe programy pomocowe, a konkretnie ‒ alokacja 
środków. Liberałowie twierdzą, że środki powinny być przekazane przed-
siębiorstwom, by zapobiegać ich bankructwu. Podejście socjalne sugeruje, że 
pieniądze powinny trafić bezpośrednio do pracowników zagrożonych utratą 
dochodu. Aby zapobiec pogłębianiu się kryzysu, należy podążyć pierwszą 
drogą. Gdyby środki trafiły do pracowników, uległyby zamrożeniu ‒ ko-
ronawirus znacznie obniżył popyt na towary i usługi. Jednocześnie więcej 
firm stanie się niewypłacalna, a ludzie stracą pracę. W gospodarce liberal-
nej większość środków trafiłaby do przedsiębiorców. Mieliby oni możliwość 
przynajmniej częściowej wypłaty wynagrodzeń swoim pracownikom i zy-
skaliby szansę utrzymania swoich firm. Gdy pandemia się zakończy, to właś-
nie od prywatnych spółek będzie głównie zależeć to, jak szybko gospodarka 
krajowa„stanie na nogi”. 

Kryzys wymaga od wszystkich zrewidowania swoich wydatków i zmusza 
do rezygnacji z inwestycji czy zakupów. Wiele przedsięwzięć publicznych, 
które nie są strategiczne, należałoby przełożyć na bardziej sprzyjający okres. 
W obszarach, w których można zaoszczędzić, należy podjąć odpowiednie 
działania. Liberałowie są bardziej skłonni do polityki „zaciskania pasa” niż 
przedstawiciele innych opcji politycznych. Nieuzasadnione wydatki w czasie 
pandemii sprawią, że recesja jeszcze bardziej się pogłębi.

Znakiem rozpoznawczym gospodarki kapitalistycznej jest niski poziom 
danin publicznych. Dzięki temu powstają nowe prywatne przedsiębiorstwa, 
które tworzą produkt krajowy brutto(PKB) i dają obywatelom zatrudnienie. 
Zagrożenie zdrowia, z którym mamy do czynienia obecnie powoduje, że 
wiele firm jest zmuszonych do zawieszenia działalności, a w pozostałych ta 
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działalność jest utrudniona lub ograniczona. Naturalną reakcją państwa libe-
ralnego jest zawieszenie podatków i składek ‒ zarówno dla pracodawców, jak 
i dla pracowników. Skutkiem tego będzie znaczne obniżenie kosztów dzia-
łalności przedsiębiorstw. To kluczowy warunek, umożliwiający zachowanie 
płynności finansowej spółek. Gdy koronawirus przestanie być zagrożeniem, 
łatwiej będzie wrócić do normalnego funkcjonowania, a tym samym szybciej 
uda się przezwyciężyć kryzys. Jeśli mimo wszystko państwo w czasie pande-
mii będzie pobierać daniny, trzeba będzie się zmierzyć z wyższym bezrobo-
ciem oraz większym odsetkiem firm, które ogłoszą upadłość. Przymus płace-
nia zobowiązań na rzecz państwa jest w pewnym sensie niesprawiedliwością 
wobec przedsiębiorców, którzy nie mają dochodów nie ze swojej winy.

Kluczowym założeniem liberalizmu jest równość. Gospodarka liberalna 
nie traktuje w uprzywilejowany sposób podmiotów publicznych ‒ pozwala 
na konkurencję między firmami państwowymi i prywatnymi, nawet w obec-
nej, niestandardowej sytuacji. Daje to poczucie sprawiedliwości i z pewnoś-
cią zwiększa wiarę w rządzących. Gdyby rządy decydowały się na wprowa-
dzanie ułatwień tylko dla spółek państwowych, zaburzyłyby wolny rynek 
i utrudniłyby przetrwanie przedsiębiorcom. Trudniejsze byłoby więc wypro-
wadzenie gospodarki z kryzysu.

Kolejnym aspektem odróżniającym gospodarki liberalne od tak zwanych 
państw opiekuńczych jest ilość przepisów i regulacji państwowych. W czasie 
kryzysu utrudnione jest uzyskiwanie niezbędnych dokumentów, certyfika-
tów czy pozwoleń. Niektóre państwa decydują się więc na liberalizację do-
tychczasowych norm, aby przedsiębiorcy i pracownicy mogli skupić się na 
minimalizowaniu strat związanych z pandemią. Skutkiem tego będzie rów-
nież łatwiejsza możliwość przystosowania przedsiębiorstwa do produkcji to-
warów potrzebnych obecnie. Firma nie tylko pomoże wypełnić lukę podażo-
wą w tym trudnym momencie, ale też będzie mieć zysk. 

Cechą, która zawsze wiąże się z kryzysem gospodarczym, jest niepew-
ność ‒ zwłaszcza teraz, gdy należy obawiać się nie tylko o stan gospodarki, 
ale również o zdrowie swoje i najbliższych. Każda decyzja podjęta przez rzą-
dzących i każde słowo wypowiedziane przez polityków w dużym stopniu 
oddziałuje zarówno na rynki finansowe czy kursy walut, jak i na działania 
przedsiębiorców, którzy chcą minimalizować straty. Dlatego bardzo ważne 
jest to, aby politycy przedstawiali przejrzyste rozwiązania, które mogą być 
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łatwe do zaimplementowania dla obywateli. Jeśli wypowiedzi rządzących 
będą lekkomyślne, staną się katalizatorem ogólnej paniki. Może to być po-
średnią przyczyną recesji.

Ważną częścią systemu kapitalistycznego jest stabilny i rozwinięty rynek 
bankowy. Podczas kryzysu przedsiębiorcy często decydują się na zaciąganie 
kredytów w celu utrzymania płynności swoich firm. Gospodarki liberalne 
w takiej sytuacji porozumiewają się z bankami w celu ustalenia preferencyj-
nych warunków kredytowania. Pozwala to wspomóc małe i średnie przed-
siębiorstwa, nie dotując ich z budżetu państwa. Dzięki tej współpracy spłata 
zobowiązania przy lepszej koniunkturze będzie łatwiejsza. Państwa lewico-
we rzadziej prowadzą taki dialog z instytucjami finansowymi.

Podsumowując: kluczem do przezwyciężenia kryzysu gospodarczego 
i ustabilizowania gospodarki są prywatni przedsiębiorcy. To oni, a nie rzą-
dzący, tworzą produkt krajowy brutto, sprawiają, że recesja jest mniej odczu-
walna i łatwiejsza do pokonania. Współpraca między sektorami oraz przy-
chylność rządzących sprawią, że rynek odbuduje się szybciej i skuteczniej. 
Dlatego właśnie liberalne gospodarki, sprzyjające przedsiębiorcom, mają 
większą szansę na przezwyciężenie gospodarczych skutków pandemii koro-
nawirusa.



Jak możemy ocalić naszą planetę, 
nie zagrażając wzrostowi 

gospodarczemu?
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studiów rozpoczęła pracę w korporacji, szukając pomysłu na sie-
bie oraz tego, co naprawdę jest jej pasją. Utwierdzając się w prze-
konaniu, że są nimi finanse wróciła na Uniwersytet Warszawski, 
gdzie obecnie jest studentką na kierunku Finanse, Rachunkowość 
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Obecnie Aleksandra pracuje w EY Business Advisory jako Konsultant w zespole Risk 
będąc odpowiedzialna za pomoc klientom (bankom oraz instytucjom finansowym takim 
jak: ING Bank Śląski, BNP Paribas, Euroclear) we wdrożeniu FinCrime. Aleksandra pro-
jektuje i usprawnia ich operacje zgodności i wydajność pracy, jest odpowiedzialna za 
wspieranie klientów w dostosowywaniu ich programu do ustawodawstwa AML, przygo-
towanie rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian w systemach IT uzupełniających 
luki prawne. 
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Finanse przyszłości nie są już tym, 
czym kiedyś były

Streszczenie
To szczególny esej ‒ podejmuje on temat w ujęciu filozoficzno-ekonomicznym. Utwo-
rzono w nim trzy konstrukty przyszłości: tej z perspektywy braku koronawirusa, tej, 
która zakłada przystosowanie się do powracającej pandemii oraz tej, która przewiduje, 
że pokonamy COVID-19, ale jego wpływ na gospodarkę będzie odczuwalny przez 
dłuższy czas. 

Choć wybrany przeze mnie temat pracy nie odnosi się bezpośrednio do pan-
demii wywołanej wirusem COVID-19, trudno go w moich rozważaniach nie 
ująć. W chwili pisania tego eseju prawie dwa miliony ludzi na świecie jest 
zarażonych koronawirusem, natomiast ponad 125 tysięcy osób przegrało nie-
równą walkę z tym nowym, nieznanym zagrożeniem. To również moment, 
w którym rozpoczęłam czwarty tydzień zdalnych wykładów na mojej uczel-
ni, drugi miesiąc, w którym kontynuuję telepracę, zaś minione święta wiel-
kanocne po raz pierwszy w życiu miały formę wideokonferencji‒ spędziłam 
je, łącząc się z rodziną przez internet. Piszę ten esej w ramach rekrutacji na 
konferencję, która pierwotnie miała się odbyć w czerwcu. Nie mam jednak 
pewności, czy do tego czasu „świat wróci do normy”. Czy konferencja doj-
dzie do skutku zgodnie z planem? Koronawirus miał wpływ na redefinicję 
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wielu pojęć, w tym także terminu „przyszłość”. To, co uznawałam za przy-
szłość jeszcze kilka tygodni temu, nabrało innego znaczenia ‒ nie jest już tym, 
czym było. Półtorej miesiąca temu, snując swoje plany, nie przewidywałam, 
że w zasadzie cały świat na chwilę się zatrzyma. Nie przypuszczałam, że 
obywatele dla bezpieczeństwa będą musieli pozostać w domach, a ludzkość 
zmierzy się z nowym, przerażającym zagrożeniem. Wiem jednak, że gdybym 
pisanie eseju rozpoczęła na początku marca, z pewnością wybrałabym ten 
sam temat. Zagadnienie nowych technologii w finansach to bowiem wątek, 
który mnie najbardziej ciekawi. Ale czy pisałabym to samo o ich przyszło-
ści? Zdecydowanie nie! To pewnie byłaby sucha, pozbawiona emocji, rzeczo-
wa wypowiedź na temat rewolucji w świecie płatności i wpływie fintechów 
na ten sektor. Prawdopodobnie skupiłabym się na tym, w jaki sposób Unia 
Europejska w ostatnim czasie wspiera inicjatywy regulacyjne, szczególnie te 
w zakresie sztucznej inteligencji. Na pewno wspomniałabym również o przy-
szłości pieniądza elektronicznego. Być może pojawiłyby się dywagacje na 
temat przyszłości gotówki. Ale czym w takim razie jest przyszłość? To tyl-
ko konstrukt, to czas, który nastąpi lub ma nastąpić. Futurologia to bardzo 
złożone zagadnienie. Gdybyśmy nawet mieli wszelkie możliwe dane, może-
my ponieść porażkę, próbując na tej podstawie wysnuć wnioski o tym, co 
dopiero nadejdzie. Przepowiadanie przyszłości nie jest już wyłącznie dome-
ną wróżek i jasnowidzów. Mamy przecież pisarzy oraz analityków rynku, 
którzy uważają, że wiedzą, co nas czeka w najbliższym czasie. Dywagacje 
na temat przyszłości bywają skomplikowane. Jestem jednak pod wrażeniem 
dawnych wyobrażeń tego, co nadejdzie. Z przyjemnością patrzy się na takie 
dzieła z perspektywy czasu. W chwili, gdy powstawały, wielu ludziom mo-
gły wydawać się absurdalne. Jednak nigdy nie możemy być w stu procentach 
pewni tego, co nastąpi. Czy w 2000 roku ktokolwiek spodziewał się tego, co 
przyniósł nam początek 2020 roku? Wówczas byłam jeszcze dzieckiem, ale 
1 stycznia tego roku, mimo swoich 25 lat, nie przypuszczałam, że za kilka 
miesięcy ludzkości przyjdzie się mierzyć z takim wyzwaniem. To szczególny 
esej ‒ ma on charakter filozoficzno-ekonomiczny. Pozwolę sobie w nim stwo-
rzyć trzy konstrukty przyszłości: tej z perspektywy braku koronawirusa, tej, 
która zakłada przystosowanie się do powracającej pandemii oraz tej, która 
przewiduje, że pokonamy COVID-19, ale jego wpływ na gospodarkę będzie 
odczuwalny przez dłuższy czas. 
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Przyszłość w wariancie pierwszym to świat, który w Polsce oraz w więk-
szości krajów Europy obserwowaliśmy do marca bieżącego roku. Scenariusz 
ten zakłada także, że w chwili, gdy zostanie wyleczona ostatnia osoba i po-
jawi się szczepionka, świat dozna szybkiego „resetu”. Jak gdyby nigdy nic 
wrócimy do punktu wyjścia. COVID-19 był co prawda straszny, ale uda się 
podnieść po tym ciosie. Nic nie ulegnie zmianom, a wirus nie odegra znaczą-
cej roli w wypieraniu jednych technologii i umacnianiu innych. Oczywiście 
jest to wariant najmniej prawdopodobny. W tym scenariuszu rozwój techno-
logii w finansach, w szczególności w płatnościach, będzie postępował w po-
dobnym tempie do roku poprzedniego. Nie da się już zaprzeczyć, że świat IT 
i płatności online zrewolucjonizowały świat bankowości. Stanie się to faktem, 
podobnie jak to, że rok 2020 miał być jednym z najlepszych dla tego sektora. 
Po umocnieniu swojej pozycji, wraz z rozwojem cyfryzacji oraz słabnącym 
zaufaniem do tradycyjnych banków fintechy, ponad dziesięć lat po kryzy-
sie finansowym, stworzą zapierającą dech w piersiach liczbę megatrendów, 
oferując produkty i usługi, które poprawią nasze życie1. W kolejnej dekadzie 
innowacji w globalnym sektorze usług finansowych owe trendy oraz techno-
logie będą rozwijane. Czy pojawi się jakaś nowa technologia, która zrewolu-
cjonizuje ten sektor? Raczej wątpliwe, by ktoś wpadł na pomysł całkowicie 
nowej technologii, która zrewolucjonizuje rynek płatności jak nigdy dotąd. 
Zmiany technologiczne są faktem. Nieznane jest tylko tempo rozwoju takich 
technologii, jak robotyka oraz sztuczna inteligencja. 

Przyszłość w wariancie drugim wspierają teorie mówiące o „czarnym sce-
nariuszu”. Zakłada on, że o ile w najbliższym czasie zwalczymy COVID-19 
i opracujemy na niego szczepionkę, to sam koronawirus już na zawsze po-
zostanie naszym problemem. Będzie on mutował, podobnie jak wirus gry-
py. Izolacja społeczna oraz przeniesienie życia do cyberprzestrzeni będzie 
w przyszłości towarzyszyło nam w mniejszej lub większej skali. Stanie się 
faktem, naszą codziennością. Wspomniane przeze mnie w poprzednim wa-
riancie nieznane tempo rozwoju technologii oraz cyfryzacji świata przestanie 
być zagadką. Świat przeniesie się do cyfrowej przestrzeni. Nastąpi wzrost 
udziału płatności mobilnych. Na witrynach sklepowych tabliczki z napisem 
„płatność gotówką” zastąpią komunikaty o wymaganych transakcjach bez-
gotówkowych. Od lat obserwowaliśmy rozwój płatności bezgotówkowych, 

1 Forbes: Ten Years Of Fintech Megatrends For The Next Decade
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ale dotychczas odbywało się to stopniowo. Czy gwałtowny wzrost w tym 
obszarze będzie spowodowany faktem, że wirus może być przenoszony na 
banknotach? Konsumenci zaczęli się zastanawiać, czy przekazywanie gotów-
ki nie zwiększa ryzyka zarażenia się COVID-19. Narodowy Bank Polski po-
dał w komunikacie, że gotówkę w swoich skarbcach poddaje… kwarantan-
nie. W tym wariancie przeniesiemy wszystko do świata cyfrowego. Wyparcie 
tradycyjnych metod płatności stanie się nie tylko wygodniejsze, ale przede 
wszystkim bezpieczniejsze.

Ostatni z proponowanych przeze mnie scenariuszy zakłada, że po poko-
naniu pandemii wrócimy na dotychczasowe tory, ale COVID-19 i jego wpływ 
na nasze życie odegra znaczącą rolę w rozwoju świata, w tym także płatno-
ści. Czasowe przeniesienie naszego świata do przestrzeni wirtualnej będzie 
rzutowało na rozwój technologii. Po pandemii najpewniej będziemy musieli 
zmierzyć się z kryzysem gospodarczym, spowodowanym zastojem w gospo-
darce. Ubożenie społeczeństwa i wzrost bezrobocia odcisną piętno na naszym 
życiu, spowolnią rozwój wielu gałęzi gospodarki, w tym również technolo-
gii używanych w finansach. Jednak środowisko fintechowe, ze względu na 
swoją wysoką zwinność oraz brak zaufania do tradycyjnych banków w dobie 
kryzysu, będzie nie tylko w stanie szybko adaptować się do zmian, lecz także 
się umocni. Warto podkreślić niesłabnące tempo rozwoju gospodarki współ-
dzielenia, która zyskuje dzięki szybkiemu rozwojowi technik cyfrowych i in-
ternetu2. Przykładem synergii oraz konkurencyjności tego modelu gospodar-
ki jest rynek usług finansowych ‒ na nim obok banków pojawiły się fintechy 
i GAFAM. Chociaż banki mogą postrzegać fintechy jako zagrożenie, to nie 
musi być tak w rzeczywistości. Nie rzadko zdarza się, że nowe technologie 
stają się motorem do transformacji banków, a same zjawisko fintechu wpływa 
na nie pozytywnie, bo motywuje do rozwoju. 

W moim odczuciu najbardziej realny jest ostatni z przedstawionych sce-
nariuszy. Jednak myślą przewodnią niniejszego eseju jest akceptacja faktu, iż 
COVID-19 bezsprzecznie zburzył ład dotychczasowego świata. Zmienił po-
dejście do wielu kwestii, w tym również finansów. Ale czy tylko? Czy ponad 
miesiąc temu pomyślałabym, że mój esej na Akademię Europejskiego Kon-
gresu Finansowego może mieć formę filozoficzno-ekonomicznej rozprawki, 

2 J. Górka, Banki, GAFAM, fintech w gospodarce współdzielelnia – equilibrium współpracy i konkurencji, 
[w] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 531, 2018 s.149–158.
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w której najważniejszym zagadnieniem będzie zdefiniowanie, czym tak właś-
ciwie jest przyszłość? W dobie dzisiejszych wydarzeń na świecie to według 
mnie kwestia o wiele ważniejsza niż dywagacje na temat tego, która z tech-
nologii będzie miała najsilniejszy wpływ na płatności: Artificial Inteligence, 
Machine Learning czy może zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. 
COVID-19 nauczył nas, że przyszłość jest bardziej niepewna niż kiedykol-
wiek, a jej predykcje często mogą mieć efekty podobne do jasnowidztwa. Na 
szczęście żyjemy w kraju, który jest wysoce zdigitalizowany na tle Europy 
i całego świata. Przeniesienie pracy, szkół oraz uniwersytetów do świata wir-
tualnego oraz czasowe wyparcie gotówki przez płatności mobilne nie stano-
wiło dla nas większego problemu. Bez względu na to, który z zakładanych 
przeze mnie scenariuszy stanie się faktem, lekcja, którą Polska powinna wy-
nieść z kryzysu spowodowanego koronawirusem, to bycie przygotowanym 
oraz agilowym. Nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Z pewnością jednak przy-
gotowanie się na różnorodne scenariusze oraz umiejętność szybkiej adaptacji 
do nowych realiów pomoże nie tylko wyjść obronną ręką z kryzysu, ale też 
zyskać przewagę w tym niepewnym świecie. 



Natalia Kuźma – studentka ostatniego roku studiów magisterskich 
na kierunku Logistyka oraz uczestniczka programu BIPS (Bizneso-
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ds. Społecznej Odpowiedzialności na Uniwersytecie. Zainteresowa-
nie tematyką zrównoważonego rozwoju ma swoje odbicie na wielu 
obszarach. Natalia pisze pracę magisterską dotyczącą zielonej 
transformacji miast oraz rozwija projekt społeczno-edukacyjny 
związany z tematyką less waste oraz społeczną odpowiedzialnoś-
cią biznesu. Praktyka w firmie konsultingowej pozwoliła jej poznać 

specyfikę różnych branż oraz zgłębić tematy związane m.in. z cyberbezpieczeństwem 
w sektorze finansowym. Prywatnie uwielbia chodzić do teatru, żeglować, podróżować 
i odkrywać nowe smaki.
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Czy gospodarka na miarę XXI wieku 
(nie)powinna opierać się na wzroście?

Streszczenie
W niniejszej pracy podjęto rozważania, czy możliwy jest dalszy wzrost gospodarczy 
oparty na standardowych wskaźnikach ściśle związanych z produkcją i konsumpcją. 
Przedstawione zostały różne perspektywy wpływu zmian klimatu na wzrost gospodar-
czy. Zaprezentowano także propozycje rozwiązań, które prowadzą do zrównoważonego 
rozwoju gospodarki, uwzględniając konsekwencje zachodzących zmian klimatycznych. 

Wstęp

Aby rozpocząć wszelkie analizy, należałoby zadać pytanie: czy możemy oca-
lić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu?

Konsumpcyjny styl życia, który dominuje w Europie, przyczynia się do 
wzrostu gospodarczego, obecnie mierzonego za pomocą produktu krajowe-
go brutto (PKB). Nasz dobrobyt mierzony jest tym samym wskaźnikiem, któ-
ry pokazuje wartość wytworzonych dóbr i usług w gospodarce napędzanej 
konsumpcyjnym stylem życia.  

Zastanówmy się zatem, czy w dłuższej perspektywie jesteśmy w stanie 
utrzymywać ciągły wzrost? Czy możliwe jest wykorzystywanie miernika, 
który polega na stałym zwiększaniu produkcji? I przede wszystkim: czy jest 
on dobry dla planety, której zagraża katastrofa klimatyczna, surowce są nad-
miernie eksploatowane, a naturalne ekosystemy degradowane?
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Wzrost gospodarczy a klimat

Naukowcy obawiają się wystąpienia większych niż przewidywano negatyw-
nych skutków zmian klimatycznych oraz przekroczenia oczekiwanego wzro-
stu średniej temperatury powierzchni Ziemi1.

Oprócz oczywistych skutków środowiskowych, związanych między in-
nymi z gwałtownymi powodziami, huraganami czy długotrwałymi suszami, 
pojawią się skutki społeczne, których nie należy lekceważyć. 

Zmiany klimatu mogą znacząco wpłynąć na życie i utrzymanie setek mi-
lionów ludzi na całym świecie. Istnieje duże ryzyko wystąpienia zjawiska mi-
gracji klimatycznych, którego skutki będą miały negatywny wpływ na wzrost 
gospodarczy i rozwój państw, również w Europie. Migracje te mogą także 
wpłynąć na pogłębienie ubóstwa i zdestabilizować społeczności.

W ocenie wielu ekonomistów podjęcie działań związanych z zapobiega-
niem zmianom klimatycznym nie ma większego sensu. Przedstawiają anali-
zy oraz wyliczenia, pokazujące wzrost PKB mimo potencjalnych zagrożeń, 
a także negują inwestycje w transformacje energetyczne, traktując je jako in-
westycje o niskiej korzyści ekonomicznej. Przekonują, że podejmowanie dziś 
działań, które w przyszłości pomogą uniknąć niejasnego ryzyka, jest jedynie 
stratą pieniędzy2.

Warto podkreślić, iż obecne modele traktują straty gospodarcze wynika-
jące ze zmian klimatu jak drobne odchylenia od ustalonego modelu, oparte-
go na wzroście gospodarczym3. W ocenach ekonomicznych nie uwzględnia 
się możliwości wystąpienia jednoczesnych skutków zmian klimatu na całym 
świecie, które mogą spowodować masową migrację, wysiedlenia, a nawet 
konflikty zbrojne. Analizy oparte na wcześniejszych doświadczeniach nie 
dają jasnego obrazu potencjalnych zagrożeń dla życia i środowiska.

1 Nauka o klimacie, Globalne ocieplenie będzie postępować szybciej niż sądzimy, luty 2019, https://na-
ukaoklimacie.pl/aktualnosci/globalne-ocieplenie-bedzie-postepowac-szybciej-niz-sadzimy-348 
[dostęp: 1.04.2020].

2 Raport The missing economic risks in assessments of climate change impacts, wrzesień 2019, http://
www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/the-missing-economic-risks-in-assessments-of-
-climate-change-impacts/

3 The New York Times, Climate will cost us even more than we think, październik 2019, https://www.
nytimes.com/2019/10/23/opinion/climate-change-costs.html [dostęp: 30.03.2020].



67Czy gospodarka na miarę XXI wieku (nie )powinna opierać się  na wzroście?

Jednocześnie wielu naukowców twierdzi, że to właśnie dalsze zmiany kli-
matu będą hamować wzrost gospodarczy. Jak wynika z badania dotyczącego 
wpływu zmian klimatu na światowy PKB, im gorszy scenariusz dla planety, 
tym większe straty PKB4. Ta prognoza dotyczy zarówno biednych, jak i boga-
tych państw. Mimo, iż niektóre państwa twierdzą, że problem ich nie doty-
czy, nie można zapomnieć, że w dobie globalizacji większość państw tworzy 
wspólny ekosystem. 

Przykładem wzajemnych powiązań jest obecna sytuacja wywołana pan-
demią wirusa COVID-19. Wyraźnie widać, jak w łańcuchu dostaw firmy 
z różnych państw ze sobą kooperują. Nawet jeżeli na co dzień nie jest to za-
uważalne, problemy w jednym państwie silnie oddziałują na pozostałe5.

Zarówno naukowcy, jak i ekonomiści prognozują wpływ klimatu na PKB 
na podstawie przyjętych przez siebie założeń, których nikt nie może być pe-
wien. Wybór scenariusza, w którym zignorujemy zachodzące zmiany, może 
okazać się zbyt ryzykowny6. Szczególnie biorąc pod uwagę brak wcześniej-
szych doświadczeń w tym zakresie. Jedno jest pewne ‒ konsekwencje zmian 
klimatu już teraz bezpośrednio przekładają się na funkcjonowanie gospodarki. 

Wzrost PKB wynika z coraz większych potrzeb konsumpcyjnych, co 
wiąże się ze zwiększaniem produkcji. Cytując sekretarza generalnego ONZ: 
„Ochrona klimatu i utrzymywanie wzrostu gospodarczego w tradycyjnym 
ujęciu, czyli dążeniu do wzrostu wszystkich czynników, a w tym konsump-
cji, sprzedaży, produkcji, dochodów, zysków, podatków itp., praktycznie się 
wykluczają”7. Jednocześnie spowolnienie wzrostu gospodarczego związa-
ne jest z ograniczeniem produkcji i konsumpcji, czyli obniżeniem PKB. Jak 
w obecnym modelu pogodzić się z koniecznością jego obniżenia?

4 Badanie Long-term macroeconomic effect of climate change: a cross-country anlysis, sierpień 2019, 
https://www.nber.org/papers/w26167

5 Trans, Koronawirus mnoży problemy w łańcuchach dostaw, luty 2020, https://trans.info/pl/koro-
nawirus-mnozy-problemy-w-lancuchach-dostaw-jak-bardzo-ucierpi-swiatowa-gospodar-
ka-174937 [dostęp: 7.04.202]

6 Według niektórych ekonomistów podejmowanie dziś działań zapobiegających zmianom kli-
matu po to, by w dalekiej przyszłości uniknąć niejasnego ryzyka, oznacza zbędną inwestycję.

7 Rzeczpospolita, Czy musimy wybrać ochrona klimatu albo wzrost PKB?, styczeń 2020, https://www.
rp.pl/Gospodarka/301069952-Czy-musimy-wybrac-ochrona-klimatu-albo-wzrost-PKB.html [do-
stęp: 30.03.2020].
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Warto zwrócić uwagę na potrzeby konsumpcyjne Europejczyków. Przy-
kładowo 20% najbiedniejszych Brytyjczyków zużywa ponad pięć razy więcej 
energii na osobę niż miliard najbiedniejszych ludzi w Indiach8. Co się sta-
nie, jeżeli mieszkańcy biedniejszych państw osiągną europejski poziom kon-
sumpcji i tak samo wysokie zużycie zasobów?

Najprawdopodobniej napełnienie zbiornika paliwa już nigdy nie będzie 
tak tanie, jak obecnie, ponieważ na Ziemi pozostało za mało łatwej do wy-
dobycia ropy, o którą ubiega się zbyt wielu ludzi. Ten sam problem dotyczy 
wszystkich surowców nieodnawialnych9. 

Nieskończony wzrost gospodarczy na planecie o ograniczonej ilości zaso-
bów jest niemożliwy. Niezaprzeczalnie docieramy do granic możliwości dal-
szej eksploatacji surowców naturalnych. Jesteśmy w momencie, który powi-
nien stanowić punkt zwrotny dla postaw społecznych, a także znanych nam 
modeli funkcjonowania gospodarek. 

Co możemy zrobić? Wspólna wizja przyszłości

Największym problemem jest brak alternatywnego, gotowego sposobu dzia-
łania. Nie ma przykładu, do którego można się odnieść. Mimo to istnieje wie-
le rozwiązań, które można wdrażać i rozwijać. Przede wszystkim nie da się 
dłużej unikać wyzwania, jakim jest zmiana klimatu. Powinno się o niej mówić 
jak najwięcej, a także edukować społeczność na ten temat, aby zmienić ogól-
nospołeczne nastawienie.   

Raport ONZ z 2019 roku pokazuje, że ani rządy, ani biznes nie podjęły 
wystarczających kroków do osiągnięcia celów wynikających z Porozumienia 
Paryskiego10. W raporcie podkreślono konieczność wdrożenia zrównoważo-
nych scenariuszy do globalnych systemów gospodarczych oraz odejścia od 
obecnego ograniczonego paradygmatu wzrostu gospodarczego11.

8 BBC News, Climate change: The rich are to blame, international study funds, Marzec 2020, https://
www.bbc.com/news/business-51906530 [dostęp: 30.03.2020].

9 C. Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wysoki Zamek, 2015.

10 Raport ONZ Global assessement report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmen-
tal Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, maj 2019, https://ipbes.net/sites/
default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf

11 Ibidem.



69Czy gospodarka na miarę XXI wieku (nie )powinna opierać się  na wzroście?

Warto podkreślić, że spadek wzrostu gospodarczego nie musi wpłynąć 
na pogorszenie się dobrobytu społecznego. Takich rozwiązań powinniśmy 
szukać. Istota polega na znalezieniu alternatywnych wskaźników ekono-
micznych oraz rozwijaniu nowych modeli gospodarczych czy biznesowych. 
Konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków w kierunku zielonej trans-
formacji i zrównoważonego rozwoju. 

Ciekawe rozwiązania proponuje koncepcja degrowth (inaczej: postwzrost), 
która kwestionuje potrzebę dalszego wzrostu. Sama nazwa sugeruje podwa-
żenie obecnego status quo i zachęca do stworzenia wizji nowej rzeczywisto-
ści. Propozycje zawarte w koncepcji degrowth, to między innymi ograniczenie 
produkcji, opodatkowanie lotów, podatek węglowy, wprowadzenie dochodu 
podstawowego czy ograniczenie czasu pracy. 

Państwa europejskie powinny inwestować w alternatywne źródła energii 
i odchodzić od energii opartej na paliwach kopalnych. Europa powinna in-
westować w rozwiązania systemowe, które odpowiedzą na największe prob-
lemy, jakimi są na przykład nadprodukcja plastiku czy ograniczone zasoby 
wodne. Powinny zostać wdrożone regulacje prawne w celu wspierania firm 
przyjaznych środowisku i karania tych, które wytwarzają dużo gazów cie-
plarnianych. 

Warto wspierać rozwój gospodarki cyrkularnej. To model produkcji i kon-
sumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, na-
prawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów. Śmieci 
powinny być traktowane jak odpady, czyli produkt nadający się do ponow-
nego przetworzenia. System recyklingowy również wymaga usprawnienia. 
Przykładowo firmy produkujące żywność powinny być zobligowane do od-
zysku przynajmniej części surowców z opakowań.

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o ekonomii współdzielenia. Po-
trzebę posiadania na własność zastępuje możliwość dostępu, czyli skorzy-
stania z danego dobra w dowolnym czasie. Dotyczy to wielu aspektów, za-
równo wypożyczania (np. rowery miejskie), udostępniania treści (platformy 
streamingowe: Netflix, Spotify), a nawet wynajmowania mieszkań AirB&B 
(usługa noclegowa).

Warto rozważyć, jak mają wyglądać miasta przyszłości. Według prognoz 
w miastach będzie mieszkało coraz więcej ludzi. Aby obszary miejskie były 
bezpieczne, stabilne i zrównoważone, konieczna jest poprawa zarządzania 
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i lepsze planowanie przestrzenne12. Warto zacytować słowa Charles Montgo-
mery: „Być może nie zdołamy sprawić, by wszyscy byli bogaci. Możemy jed-
nak tak zaprojektować miasto, aby dać ludziom poczucie godności i pozwolić 
im by poczuli się bogaci”13.

Podsumowanie

Bez wątpienia Europa stanowi przykład dla państw rozwijających się, które 
dążą do osiągnięcia takiego poziomu życia, jaki mamy obecnie. Jednak rodzi 
się pytanie, czy w dalszym ciągu powinniśmy opierać wzrost gospodarczy 
na niepohamowanym konsumpcjonizmie, czy też możemy się stać wzorem 
do naśladowania dla innych, przechodząc na zupełnie nowy model rozwoju 
gospodarki?  

Według mnie gospodarka na miarę XXI wieku to przede wszystkim świa-
domi konsumenci, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, model gospo-
darczy oparty na zrównoważonym rozwoju, odnawialnych źródłach energii 
i ekonomia współdzielenia. Te i podobne trendy są kierunkiem, w jakim po-
winnyśmy podążać, dopóki jeszcze mamy wybór. 

Odpowiadając na pytanie, postawione na początku eseju, czy możemy 
ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu ‒ myślę, że 
tak. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy zredefiniujemy pojęcie wzrostu 
gospodarczego i przestaniemy opierać się na standardowych wskaźnikach 
napędzających konsumpcję. 

12 IOŚ-PIB, Raport ONZ na temat stanu środowiska na ziemi, http://ios.edu.pl/artykuly/raport-onz-
-na-temat-stanu-srodowiska-na-ziemi/ [dostęp: 30.03.2020].

13 C. Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Wysoki Za-
mek, 2015.
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Czy jesteśmy odpowiedzialni tylko za 
„nasz kawałek planety”?

Streszczenie
Ludzie swoimi działaniami doprowadzili do znacznej degradacji środowiska natural-
nego w wielu miejscach na świecie, jednak skutki tego stanu w największym stopniu 
odczuwają mieszkańcy krajów rozwijających się. Aby zapobiec dalszemu niszczeniu 
przyrody konieczne jest podjęcie konkretnych działań: ograniczenie „brudnego prze-
mysłu” oraz intensywnej uprawy roślin. Dokonując zmian należy jednak pamiętać, 
że ta działalność jest obecnie motorem rozwoju gospodarczego wielu państw. Aby 
utrzymać wzrost gospodarczy przy ograniczaniu jego destrukcyjnego wpływu na 
środowisko, należy uwzględnić różnice w rozwoju poszczególnych krajów. Trzeba 
umożliwić im rozwój mniej szkodliwy dla środowiska, a jednocześnie przynoszący 
zyski finansowe.

Żyjemy ekspansywnie ‒ w taki sposób, który przekracza możliwości naszej 
planety. Ludzie swoimi działaniami doprowadzili do znacznej degradacji 
środowiska naturalnego w wielu miejscach na świecie. Jeśli ta tendencja się 
nie odwróci, konsekwencje będą zagrażać nie tylko krajobrazowi, roślinności 
czy zwierzętom, ale również nam samym. Niedługo na znacznych obszarach 
naszej planety życie będzie niemożliwe. Już teraz zanieczyszczenie powie-
trza stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i powoduje choroby układu 
oddechowego. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, pożary, 
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huragany, susze i wyjątkowo silne mrozy pozbawiają ludzi na całym świecie 
dachu nad głową, pożywienia czy środków do życia.

Jedną z najważniejszych zasad rachunkowości, jakie poznałam podczas 
studiów, była zasada memoriału. Zgodnie z nią przychody i koszty należy 
ewidencjonować w okresie, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapła-
ty. O ile w przypadku rozliczania transakcji zakupu i sprzedaży firmy muszą 
z tej zasady korzystać, o tyle ani Polska, ani Unia Europejska nie nakazują 
firmom uwzględniania kosztów niszczenia środowiska, do jakiego dochodzi 
w rezultacie ich działalności. Ile kosztowałby kilogram mięsa, para jeansów czy 
litr paliwa, jeśli bralibyśmy pod uwagę przyrodnicze konsekwencje naszych 
wyborów i gdybyśmy uwzględniali koszty, jakie poniosą przyszłe pokolenia? 
Logika ekonomii opartej na wzroście produktu krajowego brutto (PKB) mówi, 
by konsumować, bo to wspiera wzrost gospodarczy kraju, daje miejsca pracy. 
Jednak to podejście nie bierze pod uwagę skutków w przyszłości.

Obecnie skutki degradacji środowiska naturalnego w największym stop-
niu odczuwają mieszkańcy krajów ubogich. Po pierwsze dlatego, że ich go-
spodarka opiera się w dużej mierze na wydobyciu surowców oraz rolnictwie. 
Ze względów kulturowych i gospodarczych nie chcą zaś nakładać na swo-
je gospodarki ograniczeń w wydobyciu surowców, hodowli i uprawie czy 
przyjmowaniu odpadów z krajów zachodnich. Po drugie zmiany klimatycz-
ne najbardziej uderzają w Afrykę oraz kraje wyspiarskie. Średnia tempera-
tura w Afryce rośnie dwa razy szybciej niż w innych regionach na świecie1, 
a wzrost temperatury przyniesie jeszcze więcej susz, fal upałów i w efekcie 
wyjaławiania ziemi uprawnej. Uprawa bawełny w Indiach, Bangladeszu oraz 
Kambodży w związku z ogromnym na nią popytem przemysłu odzieżowego 
skutkuje degradacją środowiska, chorobami i śmiercią osób zajmujących się 
jej uprawą. 

Wspomniane wyżej konsekwencje to jedynie wybrane przykłady tego, jak 
destrukcyjny wpływ zarówno na środowisko, jak i na życie ludzi ma dążenie 
do zysku za wszelką cenę. Uważam jednak, że rozwiązaniem tych problemów 
nie jest rezygnacja z produkcji odzieży, uprawy roślin, sprzedaży surowców 
z krajów azjatyckich czy afrykańskich. Według mnie konieczna jest mobili-
zacja krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Australii, które 

1 Wg danych raportu IPCC Global Warming of 1.5°C z 2019 r.
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są największymi beneficjentami obecnego układu gospodarki światowej do 
tego, żeby wprowadzać określone regulacje. Chodzi o ustanowienie prawa 
pozwalającego krajowym przedsiębiorstwom na kupno energii, surowców, 
produktów rolnych czy innych towarów jedynie wówczas, jeśli ich pocho-
dzenie będzie spełniało standardy zapewniające kontrolowany i ograniczony 
wpływ na środowisko.

Transformacja obecnego systemu gospodarki na świecie, w którym żyje-
my niejako „na kredyt” (a będą go spłacać przyszłe pokolenia i mieszkańcy 
mniej uprzywilejowanych regionów świata) wzbudza niechęć i oburzenie. 
Sprawi, że prawdopodobnie ktoś inny będzie czerpać profity gospodarcze. 
Zyski będą pochodzić z innych źródeł i zasilą inne budżety. Dlatego benefi-
cjenci obecnego systemu będą oponować przed takimi zmianami, preferując 
pozostanie przy status quo.

Największe wyzwanie stoi obecnie przed rządami poszczególnych 
państw. Muszą one wprowadzić przekształcenia gospodarczo-ekonomiczne, 
tak by przedsiębiorcy mieli szansę się dostosować. Zapobieganie zmianom 
klimatycznym jest ważne, jednak nie może spowodować nagłego bankructwa 
firm czy wzrostu bezrobocia. Rozwiązania, o których mowa, powinny mieć 
pozytywny wpływ na ludzi, nie tylko na planetę. Przekształcenia gospodar-
czo-ekonomiczne, o których wspominam, miałyby dotyczyć zarówno kon-
cernów paliwowych, emitentów dwutlenku węgla, jak i rolnictwa, ochrony 
przyrody, lasów i parków narodowych. Ich celem jest powrót do środowiska 
naturalnego, którego nie eksploatuje się w rabunkowy sposób, ale dąży się do 
jego regeneracji. Środowiska, które funkcjonuje bez widma katastrofy klima-
tycznej na horyzoncie. Po drugie nowy system zapewniałby dochody, dostęp 
do żywności i innych atrybutów nowoczesnego życia. Musimy wszystko zro-
bić inaczej niż robiliśmy w ciągu ostatnich dekad.

Warto zwrócić również uwagę na inny aspekt obecnej sytuacji gospodar-
czej na świecie. Skupienie znacznej części produkcji różnych dóbr w Chinach, 
Indiach, Bangladeszu, Nigerii czy Ghanie co prawda daje obu stronom ko-
rzyści (np. gwarantuje miejsca pracy, przychód w krajach eksportujących czy 
niskie ceny dla państw importujących te dobra), to jednak powoduje szereg 
potencjalnych strat, również ekonomicznych. Zyski przedsiębiorstw świa-
ta zachodniego są nieporównywalnie wyższe od zysków osiąganych przez 
przedsiębiorstwa azjatyckie czy afrykańskie. Nawet niewielki wzrost cen, na 
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który skupujący produkty by przystali, mógłby pomóc eksporterom rozwi-
nąć się na tyle, żeby zwiększyć produkcję, zapewnić pracownikom wyższe 
wynagrodzenie i choć trochę wyrównać pozycję na rynku między stronami. 
Wzrost gospodarczy oparty na wyzysku ma długą historię. Niewolnictwo, 
praca dzieci, praca po kilkanaście godzin na dobę, brak zasiłków chorobo-
wych czy urlopów – to daleka przeszłość Europy czy Stanów Zjednoczonych. 
Nie sposób jednak nie wspomnieć tych faktów, przyglądając się rolnictwu 
i przemysłowi w Azji wschodniej czy Afryce. Nie bez powodu odeszliśmy 
od wspomnianych praktyk w wielu krajach na świecie. Nie powinniśmy więc 
korzystać ze zbliżonych rozwiązań w mniej uprzywilejowanych regionach 
świata. Naszym obowiązkiem jest upewnić się, że taka niesprawiedliwość 
i wyzysk nie ma miejsca.

Ostatnią kwestią, którą chciałabym poruszyć, jest problem utraconej szan-
sy na rozwój krajów opisanych powyżej. Uzależnienie wzrostu gospodarcze-
go od intensywnej produkcji, która jednocześnie powoduje degradację śro-
dowiska naturalnego, odbiera możliwość pełnej partycypacji w światowym 
rozwoju gospodarczym – technologicznym i naukowym. Gdyby wymienione 
kraje miały taką możliwość, branże obecnie prężnie działające mogłyby się 
rozwijać również w tych krajach, w konsekwencji prowadząc do wzrostu 
gospodarczego. Warto podkreślić również, że powodowane przez znaczne 
zanieczyszczenie powietrza i wód choroby mają tragiczne skutki, uniemoż-
liwiają pracę, a często skutkują śmiercią ludzi. Z pewnością nie wpływa to 
pozytywnie na wzrost gospodarczy.

Na koniec chciałabym przytoczyć słowa brytyjskiej aktywistki, Scilla El-
worthy, które umieściła w książce Ostatni moment. Podaje ona dość ideali-
styczne, jednak według mnie warte uwagi, rozwiązanie problemu ochrony 
środowiska naturalnego: „Co by się stało, gdyby chociaż ułamek pieniędzy 
przeznaczanych na świecie co roku na obronę – 1 582 800 000 000 dolarów 
– był stopniowo, serią umów międzynarodowych, kierowany na potrzeby 
zapewnienia bezpiecznego środowiska, wody i jedzenia; na budowanie za-
ufania i ochronę wspólnego dziedzictwa ludzkości. Wtedy bylibyśmy niewy-
obrażalnie bezpieczniejsi”. 





Miłosz Prądzyński – W roku 2015, po zdanej maturze, rozpoczą-
łem studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pozna-
niu na kierunku Finanse i rachunkowość. W trakcie pierwszego 
roku studiów należałem do studenckiego koła naukowego „SKN 
Service Club”, które zajmowało się organizacją spotkań studentów 
m.in. z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą. 
Przed rozpoczęciem II roku studiów (wrzesień 2016 r.) zostałem 
zatrudniony w przedsiębiorstwie zajmującym się monitoringiem 
mediów – Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o. – gdzie przez 
okres ok. dwóch lat (do czerwca 2018 r.) byłem odpowiedzialny za 

analizą materiałów z radia oraz telewizji. Wraz z końcem studiów pierwszego stopnia 
dostałem się na praktyki organizowane przez poznański dział doradztwa podatkowego 
EY. Karierę w poznańskim biurze EY kontynuuję do dzisiaj. Dzięki pracy w niniejszej or-
ganizacji mam przyjemność zdobywać unikalne doświadczenie w zakresie prawa podat-
kowego od profesjonalistów posiadających szeroką wiedzę w tej dziedzinie. Po udanej 
obronie pracy licencjackiej w roku 2018 podjąłem studia magisterskie (również na Uni-
wersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na tym samym kierunku), które planuję zakoń-
czyć z powodzeniem w roku 2020.
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Ekologizacja systemów 
podatkowych szansą na osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju

Streszczenie
Niniejszy esej przedstawia proces ekologizacji systemów podatkowych w poszczegól-
nych państwach europejskich. Ekologizacja podatków stanowi potencjalne remedium 
na utrzymanie wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zachowaniu neutralności 
dla klimatu. Dodatkowo w ramach eseju przedstawiony został pomysł stworzenia po-
nadnarodowego funduszu wspierającego działania na rzecz poprawy klimatu. 

Wraz ze wzrostem gospodarczym, mającym miejsce na całym świecie, do-
chodzi do coraz większego wykorzystania istniejących zasobów naturalnych 
oraz „kapitału” środowiskowego oferowanego przez Ziemię. Oprócz stop-
niowego wyczerpywania się dostępnych surowców, dochodzi także do nisz-
czenia otaczającej nas flory i fauny oraz ingerencji człowieka w ekosystemy 
wielu zwierząt. W parze ze wskazanymi powyżej działaniami idzie zaniedba-
nie ze strony człowieka w odniesieniu do odpowiedzialnego gospodarowa-
nia wytworzonymi odpadami.

Ekologizacja systemów podatkowych 
szansą na osiągnięcie...
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Ostatecznie działalność człowieka, ukierunkowana na uzyskiwanie syste-
matycznego wzrostu gospodarczego, oddziałuje negatywnie na klimat i pro-
wadzi do jego stopniowego pogorszenia. 

Pojawienie się nieznanego dotąd wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim 
pandemii bezwzględnie obnażyło bezradność wielu państw i brak określo-
nych procedur działania.

Lekceważenie opinii naukowców i lekarzy, którzy ostrzegali o ryzyku po-
jawienia się groźnego wirusa i uprzedzali o niewystarczającym przygotowa-
niu społeczeństwa na walkę z nim, doprowadziło nie tylko do śmierci wie-
lu osób, ale również do recesji gospodarczej wynikającej z wprowadzonych 
działań prewencyjnych.

W powyższej sytuacji można upatrywać wiele podobieństw do sposobu, 
w jaki odbierana jest obecnie opinia ekologów na temat postępujących zmia-
nach klimatu.

Trudno pogodzić cele przedsiębiorców, dążących do osiągania coraz 
większej produkcji i coraz wyższych przychodów z opiniami ekologów na 
temat zmian klimatycznych.

W obecnej ekonomii należy zwrócić uwagę na poszukiwanie „ścieżki” po-
zwalającej na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju gospodarcze-
go uwzględniającego nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również ład społeczno-
-kulturowy oraz ekologiczny. U podstaw wskazanego ładu należy upatrywać 
przede wszystkim stabilnych i przewidywalnych działań regulatora, w tym sta-
bilnego ustawodawstwa, również w zakresie prawa podatkowego1. 

Warto wskazać, że jedną z funkcji podatków jest funkcja stymulacyjna. 
W pewnym uproszczeniu polega ona na wywarciu wpływu na decyzje pod-
miotów gospodarczych. Poprzez niniejszą funkcję podmiot dysponujący tak 
zwanym władztwem podatkowym może zachęcać lub zniechęcać poszcze-
gólne podmioty do określonych działań na rynku.

Rządy poszczególnych państw wykorzystują wskazaną funkcję podatków 
już od bardzo długiego czasu, między innymi na rzecz utrzymania zrówno-
ważonego rozwoju związanego z ograniczeniem postępującej degradacji śro-
dowiska i zmian klimatycznych.

1 M. Cieślukowski, Podstawowe kategorie podatkowe w ekonomii zrównoważonego rozwoju, Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2016.
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Powyższe działanie stanowi tak zwaną ekologizację systemu podatkowe-
go. Można ją rozumieć jako działania wprowadzające podatki środowiskowe. 
Ich mechanizm sprowadza się do obciążenia fiskalnego działalności niosącej 
ze sobą niekorzystny wpływ na środowisko2. 

Poparciem działań związanych z ekologizacją systemu podatkowego 
i szansy, jaką ten proces powinien otrzymać, są na przykład 104 symulacje 
przeprowadzone przez Andrew Hoernera oraz Benoît Bosqueta. Wykazały 
one, że z ekologizacją systemu podatkowego wiążą się między innymi:3 

• wzrost zatrudnienia ‒ przy założeniu, że redukcji ulegają składki na obowiąz-
kowe ubezpieczenie społeczne (78% symulacji przewiduje niniejszy skutek);

• niewielki wpływ na produkt krajowy brutto (PKB) – od ‒0,5 do +0,5% 
(75% symulacji obejmowało wskazany zakres);

• wzrost cen i spadek inwestycji (większość symulacji przewidywało niniej-
szy zakres)4. 

Miarodajne badania w zakresie skutków wprowadzenia tak zwanego 
podatku węglowego zostały przeprowadzone przez Instytut na rzecz Eko-
rozwoju5. Autorzy badań wykazali, że oprócz zmniejszenia emisji dwutlen-
ku węgla, wprowadzenie podatku węglowego przyczyniło się również do 
wzrostu gospodarczego oraz wzrostu poziomu zatrudnienia (przy założeniu 
redukcji kosztów pracy)6. 

Przytoczone badania potwierdzają tezę, że przy ekologizacji systemu po-
datkowego oraz przyjęciu pewnych założeń możliwe jest utrzymanie wzro-
stu gospodarczego.

Zgodnie z danymi przedstawianymi przez Organizację Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD), w 2018 roku podatki środowiskowe odpowia-
dały w Polsce za 7,14% wszystkich przychodów podatkowych oraz stanowiły 
równowartość 2,5% PKB osiągniętego w tym roku7. 

2 Źródło: https://www.ekoportal.eu/podatki-na-ochrone-srodowiska/

3 A. Hoerner, B. Bosquet, Environmental Tax Reform: the European Experience, Centre for A Su-
stainable Economy, Washington 2001.

4 Ibidem.

5 W. Stodulski (red.), Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównoważo-
nego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, raport 2, Warszawa 2001.

6 Ibidem.

7 Źródło: https://www1.compareyourcountry.org/environmental-taxes
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Warto wskazać, że w niniejszym obszarze Polska na tle innych państw 
europejskich osiąga zdecydowanie wyższe wyniki. Inne europejskie państwa 
osiągały następujące wartości w zakresie udziału podatków ekologicznych 
w sumie całkowitych dochodów podatkowych w roku 2018: Niemcy – 4,62%; 
Francja – 5,05%; Belgia – 4,93%; Hiszpania – 5,26%; Norwegia – 5,17%; Wielka 
Brytania – 6,93%; Holandia – 8,61%; Szwajcaria – 5,65%.

Podobnie sytuacja wyglądała w zakresie równowartości dochodów z tytu-
łu podatków środowiskowych w PKB danego państwa za 2018 rok: Niemcy – 
1,76%, Francja – 2,34%; Belgia – 2,21%; Hiszpania – 1,83%; Norwegia – 2,02%; 
Wielka Brytania – 2,32%; Holandia – 3,34%; Szwajcaria – 1,59%.

Kierunek związany z ekologizacją podatków w ramach próby osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju należy uznać za jak najbardziej słuszny. Jednak 
w obecnym wymiarze, zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej rozwinię-
tych państw Europy, nie jest on wystarczająco wykorzystywany. Dodatkowo 
wartości w obu kategoriach na przestrzeni lat 2008‒2018 w odniesieniu do 
wskazanych krajów nie uległy znacznym zmianom. Oznacza to, że mamy do 
czynienia z zahamowaniem procesu ekologizacji podatków.

Na podstawie przytoczonych badań oraz postępujących zmian klimatycz-
nych oczekuję od europejskich liderów gospodarczych większego zaufania 
dla procesu ekologizacji systemu podatkowego i stopniowego przenoszenia 
obciążeń podatkowych z innych form opodatkowania na podatki środowi-
skowe. Wpływałyby one na decyzje podejmowane przez uczestników rynku.

Ponadto w ramach ekologizacji systemu podatkowego, oprócz stopnio-
wego wprowadzania podatków środowiskowych, proponowałbym również 
stworzenie dodatkowego funduszu ekologicznego funkcjonującego w ra-
mach Unii Europejskiej. Funkcja funduszu sprowadzałaby się do redystrybu-
cji środków zgromadzonych w ramach podatków ekologicznych, nałożonych 
przez państwa członkowskie. Środki byłyby transferowane na rzecz orga-
nizacji, przedsiębiorstw oraz start-upów, które prowadziłby między innymi 
działania w zakresie ograniczenia degradacji środowiska.

Przykładem inicjatywy, do której pewna część środków z funduszu mo-
głaby trafić, jest Ocean Cleanup, założone przez Boyana Slata. Skupia się ona na 
oczyszczaniu oceanów z pływających po nich wysp śmieci (plastiku) w celu 
zachowania ekosystemu wodnego.



Stoję na stanowisku, że stopniowa ekologizacja systemów podatkowych 
mogłaby się znacząco przyczynić do uwzględniania przez poszczególne pod-
mioty wpływu podejmowanych decyzji gospodarczych, nie tylko na ekono-
miczny zysk, ale również na środowisko naturalne. Natomiast tworzenie fun-
duszy wspierających działania przeciwko zmianom klimatu wzmocniłoby 
proekologiczne postawy na rynku oraz dało czytelny sygnał, co powinno stać 
się priorytetem w ramach inicjatyw podejmowanych na forum europejskim.



Wiktoria Pawlos – jest studentką drugiego roku Ekonomii, spe-
cjalność Ekonomika Transportu i Logistyka, na Uniwersytecie 
Gdańskim. Aktywnie działa w Naukowym Kole Logistyki Uniwersy-
tetu Gdańskiego, gdzie jest członkiem Zarządu, jako Wiceprezes 
ds. marketingu. W 2018 r. zdobyła tytuł laureata II Ogólnopolskiej 
Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Interesuje się zrównoważo-
nym rozwojem, logistyką i nowoczesnymi technologiami w logi-
styce. Prywatnie interesuje się fotografią.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym 
modelem efektywnie zarządzającym 
kapitałem naturalnym

Streszczenie
Tematem eseju są założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, będącej sposobem na 
uniezależnienie wzrostu gospodarczego od nadmiernej konsumpcji ograniczonych 
zasobów naturalnych. Polska jako ekologiczny kredytobiorca musi podjąć działania 
w kierunku poprawy zarządzania kapitałem naturalnym. Zamierzeniem niniejszej 
pracy było pokazanie, jakim sposobem możemy poradzić sobie z niekorzystnymi tren-
dami w krajowej konsumpcji materialnej i jakie powinniśmy podjąć działania w kie-
runku poprawy produktywności zasobów. 

Wprowadzenie

Etap dynamicznego rozwoju, trwający od lat 50. XX wieku, powoduje wiele 
negatywnych skutków. Przyczynia się między innymi do nadmiernej emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery czy degradacji biosfery. Działalność czło-
wieka znacząco wpływa na środowisko naturalne. Żyjemy niejako na eko-
logiczny „kredyt” ‒ potwierdzeniem tego jest porównanie dwóch wskaźni-
ków: śladu ekologicznego (wielkości zapotrzebowania na zasoby naturalne) 
i potencjału biosfery (dostępnego kapitału naturalnego). Mapa zamieszczona 

Gospodarka o obiegu zamkniętym...
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poniżej (rys. 1) pokazuje, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem ekologicz-
nym. Nietrudno zauważyć, że kraje rozwinięte należą do grupy ekologicz-
nych dłużników, czyli zużywają zdecydowanie więcej kapitału naturalnego, 
niż Ziemia jest w stanie zregenerować. Tak zwany globalny dzień przestrze-
lenia (ang. Earth Overshoot Day) w 2019 roku przypadł na 29 lipca: w ciągu 
siedmiu miesięcy zużyliśmy tyle zasobów naturalnych Ziemi, ile powinno 
nam wystarczyć na zaspokojenie potrzeb przez cały rok. Przez kolejne pięć 
miesięcy pożyczaliśmy kapitał od przyszłych pokoleń.

Rys. 1. Mapa świata obrazująca deficyt ekologiczny oraz rezerwę poszczegól-
nych krajów.

(Źródło: Global Footprint Network, www.footprintnetwork.org; 04.04.2020)

Pierwsze miejsca w rankingu zadłużenia ekologicznego zajmują kraje roz-
winięte. W tych krajach gospodarstwa domowe dysponują wysokim docho-
dem i stają się siłą napędową konsumpcjonizmu. Z drugiej zaś strony wzra-
sta świadomość ludzi w zakresie problemów środowiskowych i docierają do 
nich niepokojące prognozy obejmujące okres 10‒50 lat. Ekstremalne zmiany 
klimatu, klęski żywiołowe, utrata bioróżnorodności, załamanie ekosyste-
mów, kryzys z dostępem do wody ‒ te przykłady działają na wyobraźnię. 
Chcąc zapobiec najbardziej pesymistycznemu scenariuszowi, konsumenci 
coraz częściej decydują się na zakup produktów określanych jako „eko” bądź 
„bio” z zamiarem oszczędzania zasobów Ziemi.
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Nie tylko ja uważam, że takie działania są niewystarczające. Rozwiąza-
niem na problemy środowiskowe jest wprowadzenie działań na każdym po-
ziomie łańcucha wartości, poczynając od gospodarki światowej, a kończąc na 
każdym z nas. To właśnie miliardy indywidualnych decyzji decyduje o tym, 
jak wygląda nasz świat. Według mojej opinii antidotum na problemy śro-
dowiskowe jest wdrożenie zrównoważonego modelu gospodarczego, który 
pozwoli na efektywniejsze zarządzanie zasobami. Idealnym rozwiązaniem 
jest model gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy1), który 
umożliwia wzrost dobrobytu przy jednoczesnym zoptymalizowaniu zużycia 
zasobów.

Model gospodarki linearnej czy gospodarki o obiegu zamkniętym?

Rozważania zacznę od zidentyfikowania problemu: dlaczego wzrost gospo-
darczy czy konsumpcjonizm tak negatywnie wpływają na środowisko na-
turalne? Odpowiedzią jest model gospodarki linearnej, która opiera się na 
założeniu „weź – zużyj – wyrzuć”. Jej kolejną charakterystyczną cechą jest 
planowana zużywalność, czyli okres, po którym produkt przestaje spełniać 
swoje funkcje. Z jednej strony mamy ograniczone zasoby, którymi musimy 
nauczyć się efektywnie gospodarować, z drugiej zaś wzrost światowej popu-
lacji – w latach 1970‒2017 liczba ludności na świecie zwiększyła się z 3,7 mld 
do 7,6 mld2. Jest nas dwukrotnie więcej, zatem rośnie nasz popyt i zwiększa 
się zapotrzebowanie na zasoby. Założenia gospodarki o obiegu zamknię-
tym (GOZ) są kluczem do przezwyciężenia nakreślonych wyżej problemów. 
Obrazuje to poniższy schemat (rys. 2) ‒ widoczne są na nim różnice między 
gospodarką linearną a gospodarką o obiegu zamkniętym.

1 W literaturze pojęcie circular economy jest tłumaczone jako gospodarka cyrkulacyjna, gospodar-
ka obiegu zamkniętego, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka w obiegu zamkniętym. 
W eseju będę posługiwać się formą gospodarka o obiegu zamkniętym ‒ GOZ.

2 Zamknięty obieg – otwarte możliwości, Deloitte, Warszawa 2018.
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Rys. 2. Porównanie modeli gospodarki linearnej i gospodarki o obiegu za-
mkniętym.

(Źródło: J. Patorska, D. Paca, Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Sustainability Insights, De-
loitte 1/2018, www2.deloitte.com/pl/pl.html [dostęp: 09.03.2020]

GOZ wymaga od gospodarki dużych zmian w zaopatrzeniu, produk-
cji i konsumpcji poprzez ponowne wykorzystywanie surowców, wydłuże-
nie żywotności produktów czy wdrożenie ekoprojektowania. Gospodarka 
o obiegu zamkniętym jest sposobem na uniezależnienie wzrostu gospodar-
czego od konsumpcji ograniczonych zasobów, daje możliwość optymalizacji 
wykorzystanych surowców i utrzymywania ich w obiegu, a także usuwania 
negatywnych skutków zewnętrznych. Model ten rozpowszechnia ekoinno-
wacyjne rozwiązania. Dąży także do zrealizowania dwóch celów: maksyma-
lizacji wartości dodanej zasobów w całym łańcuchu wartości oraz minimali-
zacji ilości wytwarzanych odpadów i stosowaniu symbiozy przemysłowej3.

Korzyści wynikające z wprowadzenia modelu GOZ to między innymi niż-
sze koszty użytkowania produktu, redukcja ilości odpadów i zmniejszenie 
ich uciążliwości oraz znaczące obniżenie negatywnego oddziaływania pro-
duktu na środowisko w całym cyklu jego życia.

3 J. Kulczycka (red.), Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, IGSMiE 
PAN, Kraków 2019.
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Liczby mówią same za siebie

W Polsce wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany ze wzrostem zużycia ma-
teriałów i surowców. Wskaźnik krajowej konsumpcji materialnej (DMC) mie-
rzy wielkość zasobów zużytych przez gospodarkę4.

Tab. 1. Wskaźnik krajowej konsumpcji materialnej w Polsce w okresie 2010‒2018.

Wymiar 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
Ogółem  

(mln ton)
645 798 695 657 654 643 672 712 773

na 1 mieszkańca 17 21 18 17 17 17 18 19 20

(Źródło: sdg.gov.pl; 04.04.2020)

Wskaźnik DMC w 2010 roku wyniósł 645 mln ton surowców i materiałów, 
zaś w 2018 roku kształtował się na poziomie 773 mln ton. Oznacza to wzrost 
konsumpcji o 128 mln ton, czyli o 20%. Można zauważyć, że lekka poprawa 
nastąpiła po 2011 roku, jednak już cztery lata później obserwujemy pogorsze-
nie wskaźnika. W 2010 roku przeciętnie 1 mieszkaniec kraju skonsumował 17 
ton surowców, natomiast w 2018 roku ‒ już 20 ton.

Podążając drogą mierników opisujących efektywność wykorzystywania za-
sobów, warto wspomnieć o ich produktywności. Wskaźnik ten pokazuje relację 
produktu krajowego brutto (PKB) do DMC. Im wyższy poziom produktywno-
ści zasobów, tym mniejsza ilość użytych surowców naturalnych na jednostkę 
PKB, a co za tym idzie – mniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Te zależności możemy zaobserwować na poniższym wykresie (rys. 3). 
Od 2010 do 2011 roku nastąpił gwałtowny wzrost wskaźnika DMC, co bez-
pośrednio wpłynęło na zmniejszenie wskaźnika produktywności zasobów. 
Zmianę trendu obserwuje się w latach 2011‒2015 ‒ spadkowi wartości DMC 
towarzyszy wzrost produktywności, czyli Polska zarządzała kapitałem natu-
ralnym efektywniej w porównaniu do lat 2010‒2011. Od 2015 roku Polska po-
nownie zużywa więcej surowców naturalnych, co w konsekwencji skutkuje 
pogorszeniem produktywności zasobowej.

4 Obejmuje wszystkie materiały bezpośrednio zużyte w procesach ekonomicznych na potrzeby 
gospodarki, tj. sumę materiałów pozyskanych na terytorium kraju oraz z importu pomniejszoną 
o eksport.
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Rys. 3. Trendy w DMC, PKB i produktywności zasobowej w Polsce w latach 
2010‒2018.

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stat.gov.pl; 6.04.2020).

Mając na uwadze omówione dane liczbowe, na liście głównych zadań po-
lityki rozwoju powinno się znaleźć rozdzielenie wzrostu gospodarczego od 
zużycia ograniczonych zasobów (ang. decoupling)5. Transformacja gospodarki 
w kierunku GOZ przyczyni się do wzrostu podaży pracy oraz wydatków na 
sektor B+R.

Wyzwania stojące przed transformacją w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym

Działania w kierunku wdrożenia modelu GOZ zostały już podjęte. Jednym 
z przykładów jest wydanie przez Komisję Europejską w 2015 roku dokumen-
tu „Zamknięcie obiegu ‒ plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym”6. Określono w nim konkretne kroki w zarządzaniu cyklem ży-
cia produktów, czyli projektowania, produkcji, konsumpcji i utylizacji.

Wyzwaniami dla Polski mogą okazać się sektory energii i gospodarka od-
padami. Głównymi nośnikami energii w branży energetycznej i w transporcie 
są paliwa kopalne. W Polsce w 2018 roku 77% energii elektrycznej pochodziło 
z elektrowni zasilanych węglem kamiennym i brunatnym, zaś odnawialne 

5 Termin decouping oznacza „rozerwanie” tendencji dwóch wzajemnie na siebie oddziałujących 
zmiennych.

6 KOM/2O15/0614 final.



91Gospodarka o obiegu zamkniętym.. .

źródła energii (OZE) stanowiły jedynie 13% miksu energetycznego7. Jeśli cho-
dzi o odpady, to w 2018 roku wytworzono ich 128 mln ton, a jako ich główne 
źródło wskazuje się górnictwo, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię8. Są więc one ściśle powiązane z sektorem ener-
gii. Oczywisty wydaje się następujący scenariusz – wzrost inwestycji w OZE, 
wzrost udziału OZE w strukturze źródeł energii, a zarazem zmniejszenie zna-
czenia paliw kopalnych i redukcja odpadów towarzyszących tym nośnikom 
energii.

Polska Rada Ministrów w 2017 roku przyjęła „Strategię na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) ‒ SOR”, któ-
ra przedstawia nowy model odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. 
Działania naprawcze skoncentrowane są na pięciu filarach: reindustrializacji, 
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, pozyskaniu kapitału rozwojowego, 
ekspansji zagranicznej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem strate-
gii jest wzrost dochodów przy jednoczesnym wzroście spójności. Skupia się 
on ponadto na budowaniu innowacyjności, likwidowaniu barier oraz spój-
nym systemie prawnym. Oczekiwanymi rezultatami realizacji strategii będą 
między innymi wzrost dochodów, poprawa jakości życia, odpowiednia ja-
kość opieki medycznej czy satysfakcjonujący stan środowiska.

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonej analizy model gospodarki linearnej przyczy-
nia się do nieefektywnego wykorzystania kapitału naturalnego. Transforma-
cja w kierunku GOZ jest dla Polski szansą na stworzenie innowacyjnej go-
spodarki, opartej na współpracy sektora przemysłowego z sektorem nauki 
oraz możliwością rozwoju sektora usług. Działania w kierunku GOZ powin-
ny zostać zintensyfikowane, co w długoterminowej perspektywie pozwoli na 
spełnienie założeń i celów tego modelu. Wierzę, że w 2050 roku będziemy 
częścią łańcucha wartości funkcjonującego w zrównoważonej i efektywnej 
gospodarce.

7 Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018, GUS, Warszawa 2019.

8 Ochrona Środowiska w 2018 r., GUS, Warszawa 2019.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym 
szansą na przetrwanie i rozwój

Streszczenie
Konsekwencje zmian klimatycznych nie ominą nikogo, a więc radykalna przebudowa 
globalnej gospodarki jest niezbędna dla zapewnienia możliwości przetrwania ludzko-
ści na naszej planecie. Model gospodarki o obiegu zamkniętym jest odpowiedzią na 
wyzwania zrównoważonego rozwoju. 

„Na statku kosmicznym Planeta Ziemia nie ma pasażerów, bo wszyscy je-
steśmy załogą” ‒ ten cytat Marshalla McLuhana jest dla mnie kwintesencją 
problemu globalnych zmian klimatycznych. Proaktywne działania ekologicz-
ne nie mogą pozostawać tylko domeną organizacji pozarządowych. Imple-
mentacja strategii zrównoważonego rozwoju dotyczy nie tylko państw, które 
najbardziej ucierpią z powodu wzrostu poziomu wody w oceanach. Okazjo-
nalne działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) nie 
zrekompensują wszystkich szkód wywołanych przez brak zrównoważone-
go zarządzania łańcuchem dostaw. Każda jednostka jest odpowiedzialna za 
swój ślad ekologiczny na Ziemi, tylko że skutki pogłębiania się zmian klimatu 
odczujemy wszyscy ‒ nie będą one dotyczyły wyłącznie tych mniej zaanga-
żowanych w ochronę środowiska. Jestem więc przekonana, iż recykling, re-
generacja oraz redystrybucja zasobów muszą stać się istotą modeli rozwoju 
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gospodarek całego świata. Nie jutro, nie pojutrze, ale dziś jest najwyższy czas, 
żeby w sprawie ocalenia naszej planety „pójść na całość”.

Dlaczego są konieczne tak dogłębne zmiany? Należę do generacji, która 
jako pierwsza w pełni uświadamia sobie skalę skutków działalności człowie-
ka i, najprawdopodobniej jako ostatnia, ma szansę odwrócić tendencję nieko-
rzystnego wpływu na środowisko. Świadczą o tym między innymi wyniki 
raportu „Global Risks Report” Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), 
dotyczącego globalnych ryzyk w 2020 roku oraz przyszłej dekady. Po raz 
pierwszy w czołówce najbardziej prawdopodobnych zagrożeń w ciągu ko-
lejnych 10 lat znajdują się kwestie środowiskowe ‒ ekstremalne zjawiska po-
godowe, brak dostosowania się do zmian klimatu przez rządy i przedsiębior-
stwa, katastrofy ekologiczne spowodowane działalnością człowieka, utrata 
bioróżnorodności, załamanie ekosystemów oraz klęski żywiołowe. Trzy z po-
wyżej wymienionych znalazły się również na liście najniebezpieczniejszych.

To nie wszystko. Nie sposób pominąć Celów Zrównoważonego Rozwoju 
‒ globalnej Agendy 2030, zmierzającej do zapewnienia lepszej przyszłości dla 
wszystkich ‒ uwzględnia ona między innymi wzrost gospodarczy i godną 
pracę oraz działania w dziedzinie klimatu. Niestety zagwarantowanie cią-
głego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) wiąże się nierozerwalnie 
ze wzrostem wskaźników eksploatacji zasobów naturalnych, zużycia ener-
gii oraz emisji dwutlenku węgla. Kraje słabo rozwinięte nadal mają mniejszy 
udział w zużyciu zasobów, ale w ciągu kilkunastu lat ich wkład stanie się 
dominujący. Zatem realizacja jednego celu odbywa się w gruncie rzeczy kosz-
tem drugiego, co świadczy o niedoskonałości całej strategii.

Pozwolę sobie podać przykład państwa, które wybrało inną ścieżkę rozwo-
ju. W Bhutanie wskaźnik wzrostu PKB został zastąpiony wskaźnikiem szczęś-
cia narodowego brutto (GNH). Wykracza on poza wartości stricte ekonomicz-
ne i uwzględnia również kwestie społeczne, kulturowe, środowiskowe oraz 
ustrojowe. Oczywiście postrzeganie rozwoju w ujęciu holistycznym wynika 
częściowo z zasad buddyzmu, czyli religii dominującej w Bhutanie. Mogłoby 
się więc nie przyjąć w państwach mocno nastawionych na rozwój technolo-
giczny, takich jak Niemcy lub Stany Zjednoczone. Niemniej jednak sądzę, że 
doświadczenie Bhutanu, który uczynił zrównoważony rozwój częścią tożsa-
mości narodowej i jako jedyny na świecie osiągnął negatywne wskaźniki emi-
sji dwutlenku węgla, może być inspiracją w wyborze strategii rozwoju.



95Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na przetrwanie i  rozwój

Przytoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, iż koncepcja rozwoju 
gospodarczego wymaga zredefiniowania. Musimy odejść od gospodarki li-
nearnej, funkcjonującej na zasadzie „weź ‒ wyprodukuj ‒ zużyj ‒ wyrzuć”, 
do modelu gospodarki cyrkularnej (circular economy), nazywanej również go-
spodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). GOZ w dużym uproszczeniu polega 
na odnawianiu zasobów naturalnych oraz projektowaniu takich produktów, 
które nadają się do wielokrotnego użytkowania, naprawy, redystrybucji i re-
cyklingu. Wprowadzenie tych standardów produkcji przez podmioty ekono-
miczne pozwoli nie tylko maksymalnie zmniejszyć ilość odpadów i negatyw-
nych skutków dla środowiska. Da również możliwość na uniezależnienie się 
od ograniczonych surowców, na istotne oszczędności na każdym etapie łań-
cucha dostaw oraz na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw. Uważam, 
że model GOZ daje nam szansę na innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę 
w harmonii ze środowiskiem.

Nasuwają się dwa pytania: Czy taka strategia już istnieje? Jak przekonać 
świat, że warto ją stosować? Według danych World Economic Forum (WEF) 
globalna gospodarka jest tylko na 8,6% zamknięta w obiegu. Co więcej, w cią-
gu ostatnich lat ta liczba zmniejszyła się o 0,5% ze względu na wzrost emi-
sji dwutlenku węgla oraz rosnące wskaźniki wydobycia zasobów. Jednakże 
przedsiębiorstwa z całego świata coraz częściej dostrzegają zyski płynące 
z przejścia do modelu cyrkularnego. Zostały one wycenione na 4,5 bln dola-
rów w ciągu przyszłej dekady. Świadomość możliwości czerpania korzyści 
przy jednoczesnej eliminacji zagrożeń środowiskowych powinna posłużyć 
jako bodziec do aktywizacji społeczeństwa, a także transformacji poszcze-
gólnych biznesów oraz gospodarki w całości. Komisja Unii Europejskiej już 
przyjęła plan działań ukierunkowany na GOZ dla wszystkich państw człon-
kowskich. Chiny również podążają w kierunku gospodarki cyrkularnej, 
zwiększając inwestycje w energię odnawialną. Mimo że ogólna tendencja wy-
daje się pozytywna, decyzje pojedynczych podmiotów nie wystarczą, żeby 
zagwarantować naszą przyszłość na Ziemi. Potrzebujemy ustalenia spójnych 
oraz globalnie obowiązujących standardów, wymagających zaangażowania 
na wszystkich poziomach.

Przyjrzyjmy się potencjalnym rozwiązaniom na różnych szczeblach. Na 
arenie międzynarodowej połączenie mocy trzech największych gospoda-
rek ‒ Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Chin ‒ we wspólnym 
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zobowiązaniu się do nowelizacji strategii rozwoju gospodarczego z uwzględ-
nieniem norm GOZ przyspieszyłoby tempo osiągnięcia zamierzonych efek-
tów. Ponadto nie można pominąć konieczności wprowadzenia odpowied-
nich norm dla ich partnerów handlowych. Dałoby się to osiągnąć w ramach 
Światowej Organizacji Handlu. Warto pamiętać także o konieczności wspie-
rania krajów najsłabiej rozwiniętych poprzez zabezpieczenie ich taką infra-
strukturą oraz rozwiązaniami technologicznymi, które pozwolą na pomi-
nięcie w procesie ich rozwoju trzeciej rewolucji przemysłowej w zamian za 
wprowadzenie reform antykorupcyjnych i liberalizujących gospodarkę.

Z perspektywy państwa istnieje tak naprawdę wiele rozwiązań, których 
implementacja jest spójna z ogólną strategią GOZ. Pomimo odpowiednich 
regulacji dotyczących optymalizacji wykorzystania surowców i recyklingu, 
obejmują one między innymi wzrost wydatków na działalność badawczo-
-rozwojową, zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii, inteligen-
tne projektowanie miast, usprawnienie systemu żywnościowego, digitaliza-
cja dokumentów, dotacje na samochody elektryczne oraz energooszczędne 
oświetlenie LED, wspieranie rozwoju „zielonych” technologii, podniesienie 
poziomu świadomości środowiskowej wśród przedsiębiorstw czy edukację 
w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji. Al Gore, były wiceprezydent Sta-
nów Zjednoczonych i Laureat Pokojowej Nagrody Nobla za działalność na 
rzecz powstrzymywania globalnego ocieplenia przewiduje, iż wydatki pań-
stwowe w tej kwestii będą stanowić nawet kilka procent PKB. Są jednak uza-
sadnione, gdyż skala problemu, z którym musimy się zmierzyć, jest ogromna.

Na poziomie biznesowym przejście do modelu o obiegu zamkniętym ozna-
cza przejęcie przez przedsiębiorstwa pełnej odpowiedzialności za łańcuchy 
dostaw oraz cykle życia produktów wraz z uwzględnieniem metod pozyski-
wania surowców. Strategia GOZ wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań 
i jest niemożliwa bez rozwiniętej współpracy. Zachęca więc do poszukiwania 
innowacyjnych i bardziej efektywnych modeli biznesowych oraz koopetycji. 
To z kolei pozytywnie wpływa na konkurencyjność takich przedsiębiorstw. 
Moim zdaniem w sferze biznesu warto wzorować się na pionierach ochro-
ny środowiska, takich jak IKEA. Zgodnie z zasadami swojej strategii People 
& Planet Positive 2030 przedsiębiorstwo może się pochwalić nie tylko tym, 
że ma w swojej ofercie wyłącznie źródła światła LED, tym samym udostęp-
niając energooszczędną technologię szerokiej sieci konsumentów. Imponuje 
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również tym, że dzięki współpracy z partnerami produkuje więcej odnawial-
nej energii niż zużywa i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Z punktu widzenia jednostek społecznych w ramach modelu GOZ ocze-
kuje się od nas odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji. Żyjemy w cza-
sach, gdy możemy na bieżąco śledzić odcisk środowiskowy swoich poszcze-
gólnych działań i odpowiednio je modyfikować. Musimy być wymagającymi 
konsumentami i rozsądnie inwestować pieniądze, wspierając firmy bardziej 
„zielone”. Powinniśmy się ciągle edukować w zakresie ochrony środowiska, 
promować zrównoważony model życia w najbliższym otoczeniu oraz aktyw-
nie uczestniczyć w życiu politycznym państwa. Przede wszystkim zaś każdy 
z nas musi się stać katalizatorem zmian. Uzupełnię swoją myśl przykładem 
innowacyjnego przedsięwzięcia Smog Free Project. W ramach tej inicjatywy 
holenderski artysta Daan Roosegaarde, zajmujący się kreowaniem inteligen-
tnych rozwiązań technologicznych dla miast, stworzył wieżę absorbującą 
smog z powietrza. Przez pewien czas można było tę wieżę zobaczyć również 
w krakowskim parku Jordana. Ze skompresowanych cząsteczek smogu po-
wstały pierścionki, których sprzedaż pozwoliła artyście sfinansować kolejne 
etapy projektu. Moim zdaniem właśnie takie podejście, które łączy kreatyw-
ność oraz innowacyjność i rozwiązuje konkretne problemy środowiskowe, 
powinno stanowić wzór do naśladowania dla innych obywateli.

Podsumowując: obecnie istnieje już wiele rozwiązań w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju gospodarczego, które mogą się okazać bardziej lub mniej 
efektywne. Mimo że gospodarka o obiegu zamkniętym to tylko jedna z wielu 
propozycji, ten model rozwoju jest w miarę realistyczny i ma duży potencjał. 
Z pewnością jednak możemy przyjąć, że łącząc się we wspólnym wysiłku, 
uda nam się osiągnąć zamierzony cel ‒ harmonijne współistnienie z naturą 
na Ziemi.
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Gospodarka w obliczu zmian 
klimatycznych

Streszczenie
Poniższy esej przedstawia konsekwencje zmian klimatycznych oraz sposób, 
w jaki ludzkość sobie z nimi radzi. Skutki tych zmian zostały przedstawione zarówno 
z perspektywy pojedynczej jednostki, jak i przedsiębiorstw.  

Planeta, na której żyjemy, ma około 3,5 mld lat. Ta kula składająca się z płyt tek-
tonicznych, oceanów, kontynentów i wysp jest naszym domem. Zamieszkuje ją 
ponad 7,6 mld ludzi. Czy pomyśleliście kiedyś, co by było, gdyby Ziemia nagle 
znikła? Gdzie podzialiby się ludzie i zwierzęta? Co by się stało z technopolami, 
ogromnymi wieżowcami? Jakie wówczas miałyby znaczenie wynalazki Billa 
Gatesa? Czy w magiczny sposób moglibyśmy uciec produktem Tesli w prze-
strzeń kosmiczną? Jak uratowalibyśmy się, gdyby kulę ziemską zalały wody 
z oceanów, a temperatura powietrza wzrosła do ponad 50ºC? Czyż to nie jest 
wizja apokaliptyczna? Czy nie brzmi to jak fragment powieści science fiction? 
Kiedy wreszcie przedsiębiorcy i naukowcy powiedzą „stop” dalszemu rozwo-
jowi, który niszczy planetę? Czy istnieje taka granica? A może jest możliwy 
rozwój gospodarczy, który jednocześnie jest przyjazny środowisku?

Społeczeństwo coraz częściej jest uświadamiane na temat skutków glo-
balnego ocieplenia. Przynależność do Unii Europejskiej zmusza polskich 
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przedsiębiorców do poddania się kolejnym restrykcjom, które mają na celu 
ochronę środowiska. Mimo konieczności ponoszenia kosztów adaptacji tech-
nologii do nowych, proekologicznych wymogów, przedsiębiorcy mogą wiele 
zyskać. Nowy trend bycia „eko” przyczynił się do powstania wielu nowych 
firm. Tworzone są ekoprzedsiębiorstwa ‒ w branży spożywczej, agroturysty-
ce, a nawet w branży odzieżowej. Powoli zauważalne są kroki podejmowane 
w celu ochrony środowiska. Powstają nowe technologie, które mają uratować 
naszą planetę. 

Obecnie borykamy się głównie z ogromnymi zanieczyszczeniami gleby, 
wody i powietrza. Największym problemem jest stale rosnąca liczba śmieci. 
W latach 2018‒2019 wywieziono z Polski ponad 5 tys. ton odpadów komunal-
nych. Gwałtownie przybywa tworzyw sztucznych ‒ są one najpopularniej-
szym rodzajem odpadów. Ich produkcja na całym świecie wzrosła z 1,5 mln 
ton w 1950 roku do 322 mln ton w 2015 roku. Dlatego Unia Europejska pod-
jęła decyzję, by od 2021 roku produkcja i sprzedaż plastikowych przedmio-
tów jednorazowych była zakazana. Odpady to nie tylko zagrożenie dla lądu. 
Rocznie do oceanów trafia 8 mln ton plastiku oraz różnego rodzaju chemika-
liów. Niszczą one florę, rafy koralowe, zabijają zwierzęta żyjące w oceanach. 
Warto wspomnieć, iż polscy naukowcy odkryli sposób, aby te negatywne 
skutki ograniczyć. Wyhodowali bakterie, które skutecznie chronią środowi-
sko, pochłaniając toksyczne odpady. 

By zapobiec skutkom globalnego ocieplenia należy podjąć aktywne, wielo-
wymiarowe działania na rzecz ochrony środowiska. Nawet jeśli przestaliby-
śmy emitować gazy cieplarniane do atmosfery, nie uchronilibyśmy się przed 
zmianami, które nas czekają. Środowisko naturalne potrzebuje czasu na rege-
nerację. W walce z podnoszącym się poziomem wód Holendrzy skonstruo-
wali domy na wodzie. Dostosowują się one do danego poziomu wód. Dzięki 
temu tąpiące się lodowce, które podnoszą poziom wód, nie będą stanowić za-
grożenia dla ludności zamieszkującej tereny o wysokim ryzku zatapialności. 
Cierpimy także z powodu malejących zasobów wodny pitnej. Rozwiązaniem 
dla tego problemu są systemy tak zwanej „szarej wody”, montowane coraz 
częściej w hotelach i domach. Polegają one na ponownym wykorzystaniu 
już zużytej wody. Problem suszy dotyka także rolników. Radzą sobie z tym 
zjawiskiem poprzez sadzenie większej ilości drzew między swoje uprawy. 
Drzewa te chronią rośliny przed nadmiernym promieniowaniem słońca oraz 
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utratą wody. W miastach architekci krajobrazów sadzą takie gatunki roślin, 
które są bardziej odporne na wysokie temperatury. Działania, mające na celu 
ochronę środowiska, podjęły także korporacje międzynarodowe. Promują 
w swoich organizacjach takie akcje, jak „Print less” lub „Rowerem do pracy”. 

Głównym źródłem energii elektrycznej są obecnie kopalnie oraz elektro-
wnie atomowe, które negatywnie oddziałują na środowisko. Ludzkość zuży-
wa coraz więcej energii. Szczęśliwie mamy możliwość pozyskiwać ją w bar-
dziej przyjazny sposób ‒ ze źródeł odnawialnych. Budowane są elektrownie 
wiatrowe i wodne. Do produkcji energii elektrycznej wykorzystywana jest 
także biomasa. W 2016 roku we Włoszech zainstalowano na dachu super-
marketu rury solarne. Dzięki nim do oświetlenia całego budynku potrzeba 
znacznie mniej energii. Kolejnym rozwiązaniem wdrożonym w sektorze 
przemysłowym jest mechanizm magazynowania pierwiastka węgla pod zie-
mią. Dwutlenek węgla, wytwarzany przez elektrownie i ośrodki przemysło-
we, jest wyłapywany, kompresowany, a następnie transportowany do odpo-
wiednich magazynów głęboko pod ziemią. System ten ma ogromny potencjał 
w walce ze zmianami klimatu w Europie i na całym świecie.

Żyjąc w XXI wieku stale ulegamy trendom szybkiego życia, ciągłego prze-
mieszczania się, a także rosnącej konsumpcji. Mieszkańcy wielkich miast na-
rażeni są na smog. Zanieczyszczenia do atmosfery emitują między innymi 
fabryki zlokalizowane na obrzeżach miast, a także transport samochodowy. 
By zmniejszyć ten problem, w fabrykach stosowane są nowe technologie ‒ 
wprowadza się ekologiczne rozwiązania w procesie produkcji, unowocześnia 
się także systemy kanalizacyjne, które ograniczają emisję gazów i ścieków do 
środowiska. W celu zmniejszenia smogu w miastach samochody i autobusy 
z silnikami spalinowymi są zastępowane pojazdami z napędem hybrydo-
wym i elektrycznym. W niektórych krajach poprzez dofinansowania zachęca 
się konsumentów do zakupu aut elektrycznych. Coraz częściej są także orga-
nizowane akcje typu „Mobilne miasta”, podczas których komunikacja miej-
ska w poszczególnych dniach jest bezpłatna.

Mimo tempa naszego życia, warto się czasem zatrzymać. Aktualnie, w do-
bie pandemii, mamy taką okazję. Żyjemy w czasach nowych technologii, po-
szerzamy wiedzę w wielu obszarach. Napędzamy gospodarkę, która musi 
dotrzymać nam kroku. Chcemy być pionierami w każdej dziedzinie, tworząc 
lepszą przyszłość. Z pewnością jesteśmy w stanie to zrobić. 



Podsumowując: mimo zmian klimatu jesteśmy zdolni nadal tworzyć 
ogromne ośrodki produkcyjne i stawiać wielkie wieżowce, nie zagrażając 
przy tym środowisku. W obliczu coraz większych ograniczeń narzucanych 
przez Unię Europejską czy Organizację Narodów Zjednoczonych, gospo-
darki światowe nie zatrzymują się. Wręcz przeciwnie ‒ szukają rozwiązań, 
dostosowując się do nowej sytuacji. Miejmy nadzieję, że kreatywność ludzi 
tworzących świat polityki, organizacji społecznych i biznesu posłuży do two-
rzenia nowych rzeczy, które pozwolą na zrównoważony rozwój i wzrost go-
spodarczy, nie niszcząc przy tym środowiska.





Joanna Kiraga – studia prawnicze ukończyła w 2019 r. z wynikiem 
bardzo dobrym. Po zakończeniu studiów zdała egzamin na media-
tora, ukończyła warsztaty z konstruowania ugód mediacyjnych 
oraz odbyła szkolenie specjalistyczne z mediacji cywilnych i go-
spodarczych. Od października 2019 r. rozpoczęła pracę jako asy-
stent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowi-
ska, gdzie prowadzi aktualnie zajęcia dydaktyczne z prawa gospo-
darczego publicznego i ochrony środowiska, publicznego prawa 
konkurencji oraz prawa energetycznego, geologicznego i górni-

czego. Od stycznia 2020 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Rad-
ców Prawnych w Gdańsku. W tym samym czasie podjęła współpracę z Kancelarią Radców 
Prawnych Brief&Case Będźmirowski i Partnerzy. Jej zainteresowania badawcze koncen-
trują się na interdyscyplinarnym ujęciu potrzeb gospodarki narodowej, jej rozwoju oraz 
działaniach planistycznych w zakresie polityki finansowej i administracyjnej z uwzględ-
nieniem dorobku państw europejskich.
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„Grajmy w zielone” i ocalmy naszą 
planetę, czyli potencjał zielonych 
zamówień publicznych

Streszczenie
W eseju zielone zamówienia publiczne zostały przedstawione jako instrument, który 
nie rodzi konieczności dokonywania wyboru między wzrostem gospodarczym, a do-
brym stanem środowiska naturalnego. Z uwagi na to, że wykorzystywanie zielonych 
zamówień nie jest dostatecznie powszechne, opisano działania, mające zapewnić efek-
tywniejsze stosowanie tego typu zamówień.  

Nowa, zielona wersja gry rynkowej

Gra rynkowa, której jesteśmy obserwatorami, kształtuje relacje gospodarka‒
środowisko z perspektywy win‒lose. Intensywne i niszczycielskie ingerencje 
w środowisko, wynikające z postępującego rozwoju gospodarczego, skutkują 
poważnymi zakłóceniami ekosystemu. Biorąc pod uwagę fakt, że problemy 
ochrony środowiska mają wymiar ekonomiczno-społeczny, zasadne wydaje 
się skoncentrowanie rozważań o gospodarce w ramach interesu publiczne-
go. Przejawem jego realizacji w warunkach środowiskowych jest kreowanie 
rzeczywistości gospodarczej z poszanowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju. Zapewnienie rozwoju gospodarczego, który zaspokoi potrzeby 

„Grajmy w zielone” i ocalmy naszą 
planetę...
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obecnej generacji bez ograniczania możliwości realizacji potrzeb przyszłych 
pokoleń, wymaga wykorzystania odpowiednich instrumentów. Jednym z ta-
kich instrumentów są zielone zamówienia publiczne. Wpisana w ich istotę 
dwutorowość skutkuje tym, iż mogą być one traktowane jako środki, które 
intensyfikują rozwój gospodarczy oraz jako elementy ochrony środowiska. 

Rolą konwencjonalnych zamówień publicznych jest pobudzenie gospo-
darki poprzez umożliwienie prywatnym przedsiębiorcom współpracy z sek-
torem publicznym przy udziale jego zasobów finansowych. Zakres zielonych 
zamówień publicznych wykracza poza wymienione korzyści ekonomiczne. 
Koncentruje się jednocześnie na bezpieczeństwie ekologicznym. Takie rozło-
żenie akcentów prowadzi do wniosku, że zielone zamówienia publiczne są 
odpowiedzią na potrzeby gospodarki, ekosystemu oraz społeczeństwa. Uży-
ty w nazwie przymiotnik „zielone”, to deklaracja związku z ekologią. Jednak 
zielone zamówienia publiczne nie są dostatecznie doceniane przez zamawia-
jących. Niejednokrotnie o wyborze wykonawcy wciąż decydują wyłącznie 
czynniki ekonomiczne. W niniejszym eseju podejmę próbę przedstawienia 
działań, które umożliwią efektywniejsze wykorzystywanie zielonych zamó-
wień publicznych. Kwestia ta wydaje się o tyle istotna, że jedynie stosowanie 
zielonych kryteriów w grze rynkowej może zapewnić dalsze istnienie naszej 
planecie. Podążając za tekstem piosenki1:

 Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera
 Gramy w nim swoje role naturszczycy bez suflera
	 W	najróżniejszych	sztukach	gramy,	lecz	w	tej,	co	się	skończy	źle
	 Jeszcze	nie,	długo	nie!

Instrukcja zielonej gry rynkowej

Potrzeba zweryfikowania aksjomatów ekonomii w kontekście potrzeb śro-
dowiska naturalnego nigdy nie była tak silna. Zmiany klimatyczne, zanie-
czyszczenie powietrza, skażenie wód, zmniejszenie zasobów surowców 
energetycznych czy też zanik bioróżnorodności to tylko wybrane przykła-
dy skutków nieracjonalnego rozwoju gospodarczego. Negatywnych konse-
kwencji rozwoju, który jest nieproporcjonalny w stosunku do możliwości 

1 W. Młynarski, Jeszcze w zielone gramy, 1989.
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środowiska, można znaleźć znacznie więcej. Niektóre zagrażają bezpośred-
nio człowiekowi i to powinno przekonać adwersarzy zielonych przemian go-
spodarczych. Opierając się tylko na tej podstawie można uznać, że kwestie 
ochrony środowiska powinny stać się dla gospodarki priorytetem. Za wyzna-
czanie kierunków rozwoju gospodarki oraz ustalanie jej celów odpowiedzial-
ne są organy władzy publicznej. Kształtując politykę gospodarczą państwa, 
powinny one unikać budowania gospodarki „ślepej” na czynniki pozaekono-
miczne. Zwłaszcza, że ekologiczna gospodarka nie wymaga poszukiwania 
nowych rozwiązań, a jedynie zwiększenia skuteczności już istniejących. 

Odpowiednie zachęty ze strony państwa mogą przyczynić się do wzro-
stu konkurencji w zakresie efektywności środowiskowej w sektorze zamó-
wień publicznych. Niezwykle skutecznym motorem różnorakich innowacji są 
czynniki finansowe. Ustalanie zielonych kryteriów udzielania zamówień pub-
licznych powinno więc korzystać z finansowego wsparcia państwa. Dla za-
mawiającego, który dokonał wyboru oferty, kierując się pozytywną prognozą 
ekologiczną, oznaczałoby to zwrot części środków przeznaczonych na pokry-
cie ceny zamówienia oraz oszczędność finansową, która wynikałaby z kosz-
tów zamówienia w całym cyklu jego życia. Gdyby zaś z tego rodzaju wsparcia 
ze strony państwa mogli korzystać wykonawcy, ich dążenia do opracowania 
technologii przyjaznych środowisku zostałyby bez wątpienia zintensyfiko-
wane. Należy także zauważyć, że niezależnie od wyboru beneficjenta, skutek 
w postaci wykorzystywania ekologicznych rozwiązań byłby osiągnięty.

Proces wydatkowania środków publicznych, z których korzystaliby pro-
ekologiczni zamawiający bądź wykonawcy, musiałby być poddany kontroli 
odpowiednich organów. Monitorowanie powinno obejmować weryfikację, 
czy zamawiający wybrał ofertę najdokładniej odpowiadającą zielonym kry-
teriom oraz czy wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia spełnia 
wymagania zielonych zamówień publicznych. Dopiero pozytywna opinia 
organu kontrolnego uprawniałaby interesariusza do uzyskania środków fi-
nansowych. Co więcej, w przypadku, gdyby wykonawcy podczas realizacji 
zamówienia udało się wypracować bardziej efektywne ekologicznie rozwią-
zanie niż zakładał pierwotnie w ofercie, zasadne byłoby docenienie jego sta-
rań poprzez przyznanie dodatkowych środków. 

Sankcjonowaniu należałoby poddać działania i zaniechania zamawia-
jących oraz wykonawców, które są sprzeczne z ideą zielonych zamówień 
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publicznych. W katalogu czynów zabronionych można by umieścić nie tylko 
zachowania, które są oczywistym naruszeniem warunków zielonych ofert, 
ale także działania, które świadczą o braku woli wdrażania proekologicz-
nych rozwiązań. Bierna postawa części wykonawców, którą charakteryzuje 
marginalne traktowanie kwestii środowiskowych, wpływa na stosunek po-
zostałych wykonawców i obniża ich zapał do osiągnięcia kolejnego poziomu 
ekologicznego. W taki sposób działa bowiem psychologia grupy. Jeżeli nawet 
wyłącznie z obawy przed sankcjami wykonawcy podejmowaliby trud stoso-
wania przyjaznych środowisku technologii, to z czasem wymagania ekolo-
giczne mogłyby być stopniowo zwiększane. 

Zielony kolor zabarwia, czyli „efekt domina” w zielonych zamówieniach 
publicznych

Dobre praktyki związane ze stosowaniem zielonych zamówień publicznych 
mogą mieć pozytywny wpływ na transformację ekologiczną w sektorze pry-
watnym. W umowach zawieranych między prywatnymi przedsiębiorcami 
niejednokrotnie pojawiają się kwestie środowiskowe. Nawet nieformalne in-
terakcje sektora prywatnego i publicznego, które zachodzą przez obserwa-
cję i przejmowanie działań tego drugiego, powinny skutkować ekologizacją 
działań ekonomicznych w sektorze prywatnym. Dodatkowo w przetargach 
publicznych mogą brać udział nie tylko wykonawcy z Polski, ale również 
przedsiębiorcy zagraniczni. Jeżeli wybór oferty będzie uzależniony od sto-
sowania ekologicznych technologii, wykonawcy zagraniczni będą dążyli do 
wprowadzenia takich rozwiązań. Uzasadniony wydaje się wniosek, iż nie 
uczynią tego na potrzeby jednego przetargu, ale będą je ponownie wykorzy-
stywali, uczestnicząc w przetargach w innych krajach.

Problem zdegradowanego środowiska ma charakter globalny. Zanim 
jednak zostaną podjęte czynności na szczeblu międzykontynentalnym, o co 
wyjątkowo trudno, zasadne jest opracowanie ekologicznego planu działania 
dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Na poziomie Wspólnoty 
powinien zostać utworzony fundusz, z którego środki byłyby przeznaczo-
ne na finansowanie zielonych zamówień publicznych. Unijnym wsparciem 
należałoby objąć także instytuty i ośrodki naukowe, które zajmowałyby się 
poszukiwaniem nowych, ekologicznych technologii. Idąc za przykładem 
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punktów informacji tworzonych dla przedsiębiorców, również zamawiający 
i wykonawcy powinni mieć możliwość skorzystania z podobnego narzędzia. 
System informatyczny o nazwie „Zielony Punkt Informacji” ułatwiałby pod-
miotom uczestniczącym w zielonych zamówieniach publicznych pozyskanie 
informacji na temat ekologicznych innowacji czy możliwości ekorozwoju 
konkretnych sektorów gospodarki. Potwierdzona skuteczność tego instru-
mentu w UE byłaby podstawą do utworzenia podobnych systemów w po-
szczególnych państwach członkowskich.

Wynik zielonej gry rynkowej

Zielone zamówienia publiczne kształtują relacje gospodarka‒środowisko 
z perspektywy win‒win. Wykorzystywanie tego instrumentu nie rodzi ko-
nieczności dokonywania wyboru między wzrostem gospodarczym a dobrym 
stanem środowiska naturalnego. Tym samym zielone zamówienia publiczne 
to odejście od paradygmatycznych przyzwyczajeń opartych na przekonaniu, 
iż ekonomia wyklucza ekologię. Co istotne (i co mam nadzieję udało się prze-
kazać w treści eseju), zielone zamówienia publiczne poprzez zaangażowanie 
podmiotów z sektora publicznego i prywatnego są instrumentem „ekozmian” 
na każdym poziomie gospodarki. Wyrazem swego rodzaju plastyczności 
zielonych zamówień publicznych jest możliwość ich stosowania w niemal 
każdym sektorze gospodarki w Polsce, Europie i na świecie. Dążąc do efek-
tywniejszego wykorzystywania zielonych zamówień publicznych zyskujemy 
realną szansą na ocalenie naszej planety. Powracając do tekstu piosenki2:

 Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony
 A	za	nami	pozostaje	sto	okazji	przegapionych
 Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie
	 Szans	nie	dostrzeżonych	tyle	i	ktoś	rację	ma,	lecz	przecież…

2 Ibidem.



Natalia Kowalska – studentka 1 roku studiów magisterskich na 
kierunku „Metody ilościowe w Ekonomii oraz Systemy Informacyj-
ne” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz 2 roku studiów 
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Jak ocalić naszą planetę, nie zważając 
na wzrost gospodarczy, a jednocześnie 
zwiększać dobrostan?

Streszczenie
Dobrobyt obywateli bez wątpienia jest ważny i należy dążyć do jego zapewnienia. 
Nie powinien być jednak uważany za jedyny punkt dążeń ekonomiczno-politycznych. 
W niniejszej pracy przedstawiono propozycje działań zmierzających do ratowania na-
szej planety, przy jednoczesnej maksymalizacji dobrostanu społeczeństwa. 

Ziemia ‒ planeta, która nas karmi i daje nam schronienie. Eksploatujemy ją 
i niszczymy od stuleci. Destrukcja dokonuje się niemal bezwiednie i jest efek-
tem prawie wszystkich naszych działań. Wraz ze wzrostem liczby ludności 
zwiększyło się zapotrzebowanie na pożywienie, bezpieczeństwo, własne te-
rytorium, handel czy edukację. Wszystko to jest niestety okupione produkcją 
ogromnych ilości dwutlenku węgla, degradacją gleby, deficytem wody, wyzy-
skiem zwierząt, zanieczyszczaniem środowiska i ogromną ilością odpadów. 
Populacja ludzi wciąż się powiększa i dąży do zwiększania dobrobytu. Skut-
kuje to wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) i produktu narodowego 
brutto (PNB) ‒ mierników poziomu gospodarczego, a tym samym dobrobytu 

Jak ocalić naszą planetę, nie zważając 
na wzrost gospodarczy...
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w sensie ilościowym1. Tak mierzony wzrost gospodarczy nie jest jednak mia-
rą wystarczającą. Stanowi jedynie część większego procesu, jakim jest roz-
wój ekonomiczny. Rozwój jest znacznie bardziej złożony i przy jego ocenie 
należy uwzględniać nie tylko zmiany ilościowe, ale też jakościowe. Obejmuje 
przemiany w strefach gospodarki, polityki, kultury, ekologii, techniki i tech-
nologii. To pojęcie bardziej kompleksowe, a więc w sposób lepszy obrazuje 
zmiany dobrostanu2. Musimy pamiętać, że dobrobyt i dobrostan nie są poję-
ciami tożsamymi. Podczas gdy dobrobyt skupia się na akcentowaniu potrzeb 
materialnych, dobrostan odnosi się do subiektywnego postrzegania szczęścia 
i zadowolenia z życia. Oczywiście stan dobrobytu niewątpliwie stymuluje do-
brostan. Jednak nietrudno wyobrazić sobie osobę zamożną, a jednak nieszczę-
śliwą, choćby z powodu samotności, stresu czy straty bliskiej osoby. 

Poziom dobrobytu maksymalizowany jest poprzez modele wzrostu go-
spodarczego. Różnią się one od siebie znacznie w zależności od kraju, w któ-
rym są aplikowane. Ha-Joon Chang w książce „23 rzeczy, których nie mówią 
ci o kapitalizmie” obrazuje ścieżkę, jaką kilkadziesiąt lat temu przeszły Chiny 
i Stany Zjednoczone, nim osiągnęły dobrobyt. Jak pisze autor książki, kraje 
te cechuje „silny protekcjonizm, dyskryminacja inwestorów zagranicznych, 
słaba ochrona praw własności, monopole, brak demokracji, korupcja, brak 
merytokracji.” Wszystkie te czynniki są destymulantami wzrostu gospodar-
czego. Nie przeszkodziły jednak tym państwom stać się światowymi potę-
gami. Oczywiście proponowane przez ekonomistów modele wzrostu nie są 
bezzasadne. Opierają się na bezspornych danych i szacunkach, ale obarczone 
są dużym błędem i ich bezrefleksyjne stosowanie niewiele różni się od błą-
dzenia w ciemnościach. 

Sam wzrost gospodarczy akceleruje na przestrzeni lat. Do roku 1000 nie 
było o nim mowy. Następnie przez około 820 lat tempo wzrostu wynosiło 
około 0,05% rocznie. Do roku 1950 średnie wartości wynosiły kolejno 0,5% 
i 1,1%. Od tamtego czasu jest to 2%3. Mimo że tempo wzrostu wciąż przy-

1 Na podstawie definicji dobrobytu z encyklopedii PWN: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dobro-
byt;3893273.html oraz https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dobrobyt;3893273.html [dostęp: 08.04.2020].

2 Na podstawie definicji dobrobytu z encyklopedii PWN: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dobro-
byt;3893273.html [dostęp: 08.04.2020]

3 Dane z wykładu 1 w ramach przedmiotu „Ekonomia rozwoju” prowadzonego przez Panią 
Dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Dorotę Niedziółkę, prof. SGH.
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spiesza, nie można mówić o współmiernym i liniowo zależnym przyroście 
zadowolenia społeczeństwa. Pokazuje to przykład przytoczony przez Yuva-
la Noah Harariego w książce „Od zwierząt do bogów”. W rozdziale 19. do-
tyczącym szczęścia wysnuwa on tezę, że aż do rewolucji naukowej postęp 
nie przynosił przyrostu zadowolenia. Podaje przykład średniowiecznych 
chłopów ‒ nie powodziło się im lepiej niż prehistorycznym zbieraczom. Nie-
wątpliwie aktualnie, w czasach, w których podaż przewyższa popyt i kiedy 
konsumujemy więcej niż potrzebujemy, żyje się nam dobrze. Jednak błędem 
byłoby stwierdzenie, że zależy to wyłącznie od dobrobytu. Jak pokazują ba-
dania przytoczone w dalszej części tej pracy, szczęście w znacznie większej 
mierze jest warunkowane czynnikami wewnętrznymi niż zewnętrznymi.

Badania pokazują również, że osiąganie szczęścia i spełnienia umożliwiają 
takie działania, jak dzielenie się i pomoc innym. Okazją do pomocy i dzielenia 
się jest niewątpliwie zbliżająca się katastrofa klimatyczna ‒ należy choćby za-
opiekować się rodziną, przyjaciółmi i osobami w najbliższym otoczeniu. Po-
jawia się więc pytanie: dlaczego dbanie o planetę (które również jest jednym 
z rodzajów pomocy) nie jest dla nas naturalne i powszechne? Powodem może 
być kwestia poruszana często przez ekonomię instytucjonalną ‒ tak zwana 
„tragedia wspólnego pastwiska”. Choć Ziemia jest naszym wspólnym do-
mem, to kuriozalnie nawet jej ocalenie jest sprowadzane do indywidualnych 
korzyści. Głównym powodem działań ekologicznych do tej pory była dla nas 
ekonomiczność. Mówi się na przykład, że dzięki wyłączeniu lampki, gdy nie 
potrzebujemy oświetlenia, zapłacimy mniejszy rachunek za prąd. Natomiast 
kiedy posegregujemy śmieci ‒ nie zapłacimy kary. Działania proekologiczne 
mają przyczynić się do indywidualnych korzyści dla każdego z nas. 

Należy teraz wziąć pod uwagę biologiczne uwarunkowania jednostkowe. 
Mózg człowieka wykazuje ogromną rezyliencję. Jeżeli nie jesteśmy stale wy-
stawieni na dodatkowe bodźce, bardzo szybko przyzwyczajamy się do ak-
tualnej sytuacji i uczymy się w niej funkcjonować. Bodziec staje się obojętny. 
Jeżeli cały czas dostarczamy pozytywnych bodźców, to wartość krańcowa 
każdego kolejnego bodźca zmniejsza się aż do punktu obojętności. Działa-
nia proekologiczne ukierunkowane na zaspokojenie egoistycznych potrzeb 
obywateli w najlepszym wypadku mogą prowadzić do stworzenia zdrowego 
nawyku, ale z całą pewnością nie sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi. W osta-
tecznym rozrachunku są nam obojętne. 
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Rządy nie wymagają od obywateli zrozumienia, jaką rolę pełnią w kształ-
towaniu państwa. Sprowadzają nas tym samym do biernych, bezwolnych 
użytkowników systemu. Zniszczenia, których dokonujemy, wynikają z braku 
poczucia sprawstwa, swoistej globalnej odmiany „efektu widza”. Prowadzi 
to do powszechnego i globalnego rozproszenia odpowiedzialności. Obywate-
le nie czują się winni, że korzystają z węgla opałowego lub spożywają mięso 
kurcząt z ferm, na których stosuje się antybiotyki ‒ wszyscy dookoła robią to 
samo, a pojedyncza inicjatywa wydaje się nie mieć znaczenia. Oddani pod 
opiekę państwa, kościoła i korporacji zapominamy o tym, że jesteśmy od-
powiedzialni za nasze działania i że każdy z nas ma moc zmieniania świata.

Ludzie mogą być czymś znacznie więcej niż tylko odbiorcami rzeczywi-
stości ‒ mogą ją kształtować. Widzieliśmy to przy okazji pandemii korona-
wirusa: odnaleźliśmy się w nowych realiach, wspólnie znaleźliśmy równo-
wagę, całe kraje się zmobilizowały, by chronić się przed wzrostem liczby 
zachorowań. 

Pamiętajmy, że to obywatele tworzą rynek. Nie musi on być przepełniony 
różnego rodzaju dobrami. Nie musi opierać się na wyzysku. Nie musi ge-
nerować aż tylu odpadów. Może zaś bazować na relatywnie droższych, ale 
ekologicznych rozwiązaniach energetycznych. Może odnaleźć nową rów-
nowagę. Aby go stworzyć w takiej właśnie postaci, każdy z nas powinien 
w tym procesie dobrowolnie i świadomie uczestniczyć. Mieć pełną jasność 
co do tego, że to decyzja trudna i kosztowna, ale wynikająca z pobudek al-
truistycznych i personalnych. Powinniśmy więc zapomnieć o ciągłym zwięk-
szaniu PKB, a tym samym o wzroście gospodarczym za wszelką cenę. Walka 
o ekologię wymaga zaciśnięcia pasa. Idea decouplingu4 jest szczytna, ale kiedy 
się nie sprawdza, należy z niej zrezygnować. Musimy też pamiętać. że inaczej 
wygląda sytuacja eksploatacji zasobów naturalnych z perspektywy młodej 
Polki z klasy średniej, niż z perspektywy obywatela Hondurasu, dla którego 
eksploatacja zasobów jest walką o przetrwanie. Nawet różnice i możliwości 
poświęcenia konsumpcji wewnątrz samej Polski (która nie należy do najbar-
dziej zróżnicowanej dochodowo krajów) są ogromne. 

Dlatego bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy empatii oraz samoświa-
domości obywatelskiej. Aby zapobiec katastrofie, współpracować musi cały 

4 Zrozumienie pojęcia na podstawie artykułu: https://science.sciencemag.org/content/355/6321/ 
126.full [dostęp 08.04.2020].



świat, bo to cały świat odpowiada za zniszczenia. W skali światowej koniecz-
ne byłoby radykalne zmniejszenie dzietności, szczególnie w przypadku kra-
jów uboższych. Kluczowa jest też kwestia ograniczenia konsumpcji. Aby nie 
doprowadzić do zapaści, niezbędne jest jej powtórne modelowanie do no-
wych realiów. Należałoby zwiększyć intensywność szlaków eksportowych, 
dokonać zmian strukturalnych cen. Każde z tych działań w pierwszej kolej-
ności uderzałoby w obywateli. Musieliby jednak oni być pewni, że tego chcą 
i mieć świadomość, że zmierza to do zwiększenia ich dobrostanu, nawet jeżeli 
nie wzrasta ich dobrobyt.
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Jakościowe podejście do gospodarki 
jako odpowiedź na kryzys klimatyczny

Streszczenie
Celem eseju jest konfrontacja dotychczasowego modelu gospodarczego z praktyczny-
mi implikacjami koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ideą pracy jest także wskazanie 
niespójności w prowadzonej polityce środowiskowej na poziomie krajowym oraz euro-
pejskim. Istotnym punktem rozważań jest próba wyprowadzenia hipotezy, że możliwe 
jest ograniczenie kosztów środowiskowych przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu 
gospodarczego.  

Dla wielu ekonomistów celem nadrzędnym gospodarki jest rokroczne zwięk-
szanie ilości wyprodukowanych dóbr i usług. W tak wąskiej interpretacji roz-
woju gospodarczego więcej produkcji i konsumpcji oznacza lepszą sytuację 
w danym kraju. Ale czy na pewno „więcej” znaczy „lepiej”? Jakie są koszty 
klasycznego podejścia do rozwoju opartego na ilościowym wzroście gospo-
darczym? Do czego może doprowadzić takie podejście?

Podejście konwencjonalne do gospodarki zakłada, że utrzymywanie wy-
sokiego poziomu wzrostu gospodarczego odbywa się kosztem zanieczysz-
czenia środowiska w ujęciu krajowym i globalnym. Gospodarka europej-
ska próbuje niejako zrównoważyć te dwa wskaźniki – dąży do utrzymania 
wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej redukcji negatywnych efektów 
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zewnętrznych, wpływających na środowisko. Powstały w ten sposób model 
gospodarki zrównoważonej próbuje stawać się wzorem do naśladowania dla 
innych krajów. Rodzi się jednak pytanie: czy konkurencyjność gospodarki eu-
ropejskiej jest w stanie udźwignąć ciężar zrównoważonego rozwoju?

Ekonomiści od lat próbują zminimalizować zależność między wzrostem 
gospodarczym a stopniem zanieczyszczenia środowiska. Problem polega na 
dostrzeganiu efektów ‒ wzrost gospodarczy jest odczuwalny znacznie szyb-
ciej niż postępująca degradacja środowiska naturalnego. Koncepcja zrów-
noważonej gospodarki przeciwstawia się krótkoterminowemu wzrostowi 
i ujmuje rozwój w znacznie dłuższej perspektywie. Ta rewolucyjna zmiana 
podejścia do wzrostu gospodarczego wymaga ewolucyjnych zmian na płasz-
czyźnie ekonomicznej oraz społecznej. 

Potrzeby ludzkie są niemal nieograniczone, zaś zasoby naszej planety 
‒ skończone. Ekonomia zrównoważonego rozwoju jest w tej sytuacji „zło-
tym środkiem”. Wspomniany wyżej konflikt interesów przywodzi na myśl 
klasyczny problem dóbr wspólnych i wspólnego pastwiska. Rozwiązaniem 
może być ingerencja organu, który wymusi określoną formę korzystania z za-
sobów. Tym właśnie zajmuje się Unia Europejska, tworząc regulacje środo-
wiskowe. Polityka jednak nie ma możliwości dowolnego kreowania rzeczy-
wistości, w której funkcjonuje gospodarka. Istnieje więc rozbieżność między 
zaplanowanym działaniem a jej realnym wpływem. 

Koszty środowiskowe konsumpcji w ujęciu globalnym

Zbyt mocne obciążenie gospodarki regulacjami (choćby w formie certyfika-
tów emisyjnych) powoduje, że traci ona na konkurencyjności, a koszty final-
nie przerzucane są na konsumentów. Przemysł, charakteryzujący się wyso-
kim poziomem kosztów zewnętrznych, przenoszony jest do krajów, które nie 
mają dylematów moralnych w obszarze dewastacji środowiska.  Konkuren-
cyjność w zakresie kosztów nie idzie w parze z ekologią. Doskonałym przy-
kładem jest Azja. Uzyskuje ona przewagę nad innymi krajami poprzez niższe 
koszty pracy oraz ignorowanie skutków zewnętrznych. Dochodzi do sytuacji, 
w której Europa „zjadła” przysłowiowe ciastko i nadal je ma ‒ konsumujemy 
dobra importowane z Azji, a środowisko europejskie nie ponosi kosztów tej 
konsumpcji. Możemy zatem pochwalić się dobrymi statystykami emisyjnymi 
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i budować obraz Europy jako miejsca dla czystego biznesu.  Jednak, zgodnie 
z założeniami ekonomii zrównoważonej, powinniśmy spojrzeć na koszty ze-
wnętrzne w sposób globalny, nie tylko kontynentalny. Do pewnego momen-
tu nie odczuwaliśmy w Europie faktu, że państwa azjatyckie odpowiadają 
za 80% odpadów w morzach i oceanach. Nie uświadamialiśmy sobie tego, 
że same Chiny odpowiadają za 28% globalnej emisji dwutlenku węgla. Było 
tak do czasu, w którym średnia temperatura powietrza zaczęła wzrastać, kli-
mat stawał się coraz bardziej skrajny i zaczęliśmy ponosić straty gospodarcze. 
Próbujemy walczyć z problemem lokalnie ‒ za pomocą kwotowania emisji. 
Trzeba jednak myśleć globalnie. Jeżeli Europa naprawdę chce prowadzić po-
litykę zrównoważonego rozwoju, powinna rozliczać się z całościowego śladu 
środowiskowego wygenerowanego z konsumpcji dóbr importowanych i pro-
dukowanych lokalnie. Nie zaś tylko z powstałego w wyniku kontynentalnej 
produkcji przemysłowej. 

Kogo stać na zieloną gospodarkę?

Norwegia szczyci się niemalże całkowitym brakiem udziału kopalin w miksie 
energetycznym. Dlaczego tak jest? Czy da się powtórzyć taki sukces w innych 
krajach? Norwegowie od początku opierali produkcję energii na hydroinsta-
lacjach. Robili tak ze względu na sprzyjające warunki geograficzne. Polska 
nie jest uprzywilejowana geograficznie i nie może korzystać z hydroinstalacji. 
Mamy jednak duże złoża węgla. Oczywistym jest zatem fakt, że gospodar-
ka wchodząca w erę industrializacji bazowała na węglu jako podstawowym 
źródle energii. Nikt nie zastanawiał się wówczas nad emisyjnością tego spo-
sobu pozyskiwania energii. Czasy się jednak zmieniają. Zarówno Polska, jak 
i inne kraje Unii Europejskiej, zobowiązane są do osiągnięcia 20% udziału 
OZE (odnawialnych źródeł energii) w miksie energetycznym. Przy obecnych 
warunkach gospodarczych i woli politycznej ten cel jest niemożliwy do zre-
alizowania.

Aby sprostać temu wyzwaniu polski sektor energetyczny musiałby 
przejść rewolucyjną zmianę. Ta z kolei niesie za sobą znaczne wydatki, na 
które ani budżet państwa, ani społeczeństwo nie jest gotowe. Jak pokazują 
badania barometru, Polacy nie są skłonni do inwestowania w OZE. Roda-
cy bardziej cenią sobie bieżącą konsumpcję niż inwestycje w środowisko. 
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Podobne zjawisko ma miejsce na poziomie państwa – budżet zmaga się z nie-
wystarczającą ilością środków na służbę zdrowia, która jest dobrem pierwszej 
potrzeby. Konieczność budowania zielonej gospodarki jest więc zepchnięta 
na drugi tor. Wnioskować zatem można, że po osiągnięciu pewnej masy kry-
tycznej (poziomu bogactwa) społeczeństwo i rząd gotowy jest rezygnować 
z konsumpcji i akceptować zwiększone wydatki na OZE. Krańcowa korzyść 
z konsumpcji musi być mniejsza od krańcowej korzyści z poprawy stanu śro-
dowiska. Problem w tym, że do tej zależności trzeba dojrzeć. Przed nami za-
tem, Polakami, jeszcze daleka droga. Niewielu młodych ludzi przejmuje się 
ekologią, jeśli wydają ponad połowę swoich dochodów na zapewnienie sobie 
podstawowych dóbr. Rynek kapitałowy, który mógłby finansować przed-
sięwzięcia ekologiczne, nie zostanie zasilony oszczędnościami osób w pode-
szłym wieku, jeśli nie będzie ich nawet stać na leki, nie mówiąc o godnym 
życiu. Ekologia i zrównoważony rozwój to niestety potrzeby wyższego rzędu 
i wymagają wyrzeczeń. 

Problem polskiego podwórka 

Jak wygląda walka o środowisko w polskim wydaniu? Polska jest w ścisłej 
czołówce krajów w emisji dwutlenku węgla na wyprodukowaną kilowatogo-
dzinę prądu (około 700 g/kWh). Oznacza to choćby tyle, że elektryczne samo-
chody nie mają większego sensu ekologicznego, gdyż wydajny silnik spalino-
wy przy ekonomicznej jeździe wyprodukuje mniej zanieczyszczeń. Wynika 
to z faktu, że około 70% energii w Polsce pochodzi ze spalania węgla ‒ z czego 
w większości mowa o spalaniu niskokalorycznego węgla kamiennego (70%). 
Takie rozwiązanie może byłoby akceptowalne, gdyby wesprzeć je niskimi 
kosztami wydobycia węgla. W Polsce jednak od lat spada efektywność wy-
dobywania węgla. Rosną zaś koszty spowodowane trudną lokalizacją złóż 
‒ ich eksploatacja jest coraz droższa. Prowadzi to do spadającej rentowności 
przemysłu górniczego, który nieustannie jest podtrzymywany przez dotacje 
z budżetu państwa (tylko w 2018 roku były to ponad 2 mld zł). W efekcie 
energia produkowana w kraju nie dość, że jest droga, to również niekorzyst-
na dla środowiska. Być może środki inwestowane w górnictwo warto uloko-
wać w OZE i ułatwić legislacyjnie powstawanie nowych inwestycji? 
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Warto wspomnieć również o problemie zanieczyszczanie polskiego śro-
dowiska poprzez import odpadów z całego świata (nawet z Nigerii!). W 2018 
roku sprowadzono do Polski 434,4 tys. ton śmieci. Ich segregacja czy odzysk 
metali rzadkich jest niemożliwy ze względu na brak infrastruktury. Co się 
dzieje z tymi odpadami? Być może odpowiedzą na to pytanie są coraz częst-
sze przypadki pożarów składowisk – tylko w 2016 roku było ich 246. Nie na 
takich rozwiązaniach powinna polegać „innowacyjność” gospodarki. 

Quo	vadis Europo? 

W jaki więc sposób ocalić planetę i utrzymać wzrost gospodarczy? Musimy 
spojrzeć na gospodarkę i powstawanie efektów zewnętrznych w ujęciu glo-
balnym. Negatywne skutki należy ograniczać już w miejscu produkcji. Im-
port z krajów nieobjętych regulacjami środowiskowymi nie sprawi, że w skali 
globalnej będzie mniej zanieczyszczeń. Powinniśmy przyjąć długoterminowe 
strategie, które w ewolucyjny sposób będą zmniejszały koszty środowisko-
we. Dziś nie stać nas na rewolucyjne zmiany. Powinniśmy porzucić względy 
polityczne przy podejmowaniu decyzji związanych z ochroną środowiska. 
Nie musimy ograniczać wzrostu gospodarczego, żeby uratować planetę. Jest 
jeszcze wiele miejsc, w których można podjąć znacznie tańsze działania niż 
hamowanie rozwoju. 
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Kapitalizm, wzrost gospodarczy 
i katastrofa ekologiczna

Streszczenie
W niniejszej pracy wykazano, iż pogodzenie wzrostu gospodarczego z ochroną środo-
wiska naturalnego wymaga w pierwszej kolejności zrozumienia ideologicznych pod-
staw współczesnego systemu gospodarczego. Tylko wyjście poza paradygmat ciągłego 
wzrostu może realnie pozwolić na skuteczne zapobieganie katastrofie ekologicznej. 

Autorzy tematu tej pracy słusznie identyfikują pewną sprzeczność między dy-
namiką rozwoju gospodarczego a koniecznością troski o środowisko natural-
ne, a w zasadzie potrzebą uniknięcia katastrofy klimatycznej, która niechyb-
nie czeka nas przy braku podjęcia zdecydowanych działań. Tematem tego 
eseju mogłyby być więc konkretne rozwiązania z obszaru polityki gospodar-
czej i szeroko rozumianej ekonomii. Rozwiązania, których implementacja po-
zwoliłaby na utrzymanie perspektyw dla dalszego rozwoju gospodarczego, 
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów środowiskowych. Analizowany 
w niniejszej pracy problem nie jest jednak wyłącznie wyzwaniem technolo-
gicznym. Jego źródło leży u ideologicznych podstaw współczesnego systemu 
gospodarczo-społecznego. Skuteczne rozwiązanie może więc być niemoż-
liwe bez zmiany podstawowych paradygmatów, na których jest on oparty, 
a dopiero których rezultatem są bardziej konkretne rozwiązania. Analizując 
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zagadnienie z tej perspektywy, zmiana ta jest być może największym wyzwa-
niem od czasów ukształtowania się kapitalizmu w XIX-wiecznej Europie. 

Wiele dyskusji prowadzi się zarówno w Polsce, jak i w Europie czy świe-
cie, na temat konieczności niwelowania wpływu aktywności gospodarczej na 
środowisko naturalne. Rozważane są konkretne rozwiązania, a w niektórych 
sektorach widać nawet dość zdecydowanie działania (np. elektryfikacja mo-
toryzacji). W skali globalnej jednak wciąż niewiele się zmienia, zaś emisja ga-
zów cieplarnianych rośnie w tempie nieubłaganym wraz z rozwojem świato-
wego produktu krajowego brutto (PKB). Nie jest to wyłącznie problem braku 
wiedzy technicznej – przynajmniej podstawowe rozwiązania minimalizujące 
wpływ aktywności gospodarczej na środowisko są dzisiaj znane (np. zwięk-
szenie udziału energetyki odnawialnej w produkcji energii kosztem energe-
tyki węglowej w przypadku Polski). W mojej ocenie główną przeszkodą są 
ramy ideologiczne, na których oparty jest współczesny system gospodarczy. 
Zakładają one postrzeganie wzrostu gospodarczego głównie w kategoriach 
ilościowych, nie zaś jakościowych. 

Kapitalizm rodził się w warunkach, w których ograniczenia spowodowa-
ne środowiskiem były w zasadzie bez znaczenia. Jeden z wybitnych teorety-
ków narodzin kapitalizmu, Max Weber, już na początku XX wieku pisał, że 
system ten opiera się na dążeniu do akumulacji kapitału, a przede wszystkim 
obietnicy ciągłego wzrostu i pomnażania bogactwa. Na szali są więc współ-
cześnie wielkie nadzieje i wielkie społeczne obietnice. W kontekście gospoda-
rek rozwiniętych jest to przekonanie, że będzie jeszcze dostatniej, zaś w przy-
padku gospodarek rozwijających się, że wreszcie będzie dostatnie. Historia 
ostatnich dwustu lat to przede wszystkim obraz bezprecedensowego wzro-
stu, który na tle stagnacji w poprzedzających stuleciach rzeczywiście wygląda 
imponująco. Ma to jednak swoje istotne konsekwencje. Paradygmat, w któ-
rym się poruszamy, to paradygmat ciągłego rozwoju, patrzenia z nadzieją 
w przyszłość ‒ ta zaś nigdy nie rysowała żadnych ograniczeń. Katastrofa 
klimatyczna jest więc pierwszą barierą, która zmusza do pytań już nie tylko 
o kwestie techniczne, ale także o zasadność całego ideologicznego spoiwa, 
które organizuje ludzkość. 

Podjęcie wysiłku na rzecz ratowania środowiska wymaga przynajmniej 
częściowej rezygnacji z dotychczasowego modelu wzrostu gospodarczego. 
Warto zwrócić uwagę na to, jak mocno ugruntował się ten model w obecnym 
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porządku Zachodu, w tym Europy i Polski. W mojej ocenie jednym ze źró-
deł sukcesu gospodarki wolnorynkowej, czyli dominującego dziś systemu 
ekonomicznego w Europie, jest zdolność do wykorzystania indywidualnej 
wolności, inicjatywy i pragnień jednostki (włączając w to egoistyczną chęć 
bogacenia się i dominacji) do budowania dość trwałego systemu współpra-
cy społecznej. W połączeniu z demokracją liberalną, która zapewnia ochronę 
jednostki przed nadużyciami i wprowadza równość wobec prawa, system 
ten okazał się zaskakująco skuteczny w zapewnieniu wielu społeczeństwom 
dobrobytu i stabilnego rozwoju. To właśnie brak równie sprawnych alterna-
tyw dla tego połączenia miał na myśli Francis Fukuyama, mówiąc o „końcu 
historii” – momencie tryumfu idei demokracji liberalnej i kapitalizmu nad 
komunizmem i faszyzmem.

U podłoża tak rozumianego systemu społecznej współpracy leży obietnica 
ciągłego bogacenia się i wzrostu, której realizacja musi odbywać się kosztem 
degradacji środowiska naturalnego. Większość rozmów o gospodarce to dys-
kursy na temat przyszłości ‒ tylko ona daje nadzieję na wzrost konsumpcji. 
W dużym jednak stopniu te dobre perspektywy są wynikiem korzystania 
z tanich sposobów produkcji. Przykładem może być nadmierna eksploata-
cja paliw kopalnych. Wysoki koszt rozwiązań bardziej przyjaznych środowi-
sku naturalnemu sprawia, że ich stosowanie znacząco ogranicza możliwości 
szybkiego rozwoju. W niektórych przypadkach niedopuszczenie do ekolo-
gicznej katastrofy wymaga wprost zatrzymania dalszego rozwoju czy nawet 
jego cofnięcia. W warunkach polityki demokratycznej, w której rządzących 
ocenia się głównie za to, czy są w stanie zapewnić obywatelom dobrobyt, 
ratowanie planety jest niekiedy sprzeczne z interesem politycznym. Tyczy 
się to szczególnie biedniejszych gospodarek, dla których alternatywą wobec 
szkodliwych dla środowiska rozwiązań jest dalsze tkwienie w biedzie.

Wbrew wrażeniu, jakie może odnieść czytelnik, esej ten nie jest krytyką 
kapitalizmu. Jest próbą zrozumienia podstawowych faktów, których uświa-
domienie sobie jest niezbędne do podjęcia skutecznych działań, a nie tylko ich 
pozorowania. Należy przyjąć konkretne rekomendacje. Zgodnie z wcześniej 
zaprezentowaną opinią, zarówno w przypadku Polski, jak i innych państw 
Europy, są one podobne i zmierzają do gruntownej przemiany sposobu my-
ślenia ‒ „zmiany paradygmatu”. Przemiana ta powinna polegać na uświado-
mieniu sobie, że nie uda się zapobiec katastrofie ekologicznej przy założeniu, 



126 Łukasz Kremky

że nie będą konieczne żadne wyrzeczenia na poziomie naszej codziennej ak-
tywności i planów. I mam na myśli obszary fundamentalne – swobodę dzia-
łalności gospodarczej, podróżowania, zmianę zwyczajów żywieniowych, 
ograniczenie konsumpcji. 

To spore wyzwanie dla polityki demokratycznej ‒ w pewnym sensie po-
lega na działaniach sprzecznych z oczekiwaniami społecznymi. Wymaga od 
klasy politycznej uczciwości i niemałej odwagi. Jeśli zmiany, o której nam 
chodzi, mają być strukturalne, naiwnością jest obciążanie nimi wyłącznie spo-
łeczeństwa. Choć świadomość zagrożenia wzrasta, to liczenie na dobrą wolę 
czy siły rynkowe jest nieodpowiedzialne. Obecnie opłaca się bowiem degra-
dować środowisko naturalne, a większość społeczeństw domaga się w pierw-
szej kolejności poprawy indywidualnych warunków bytowych i liczy na 
wzrost gospodarczy. Dlatego właśnie rezultaty kolejnych szczytów klima-
tycznych są raczej mało spektakularne, a rządy demokratyczne niechętnie 
podejmują odważne decyzje w tym obszarze. Historię tych wysiłków opisuje 
William Nordhaus1. Pokazuje, że sama konstrukcja prawna dotychczasowych 
porozumień z Kyoto czy Paryża zachęca kraje do ich niedotrzymywania. Re-
komendacją jest więc zmiana klasy politycznej na taką, która zrozumie cha-
rakter wyzwania. 

Jest ono tym trudniejsze, że jego realizacja nie będzie możliwa bez soli-
darności międzynarodowej. Wydaje się bowiem nierealnym zadaniem (do-
póki nie dojdzie do faktycznej katastrofy ekologicznej) przekonanie krajów 
rozwijających się do rezygnacji ze społecznego bogacenia się wyłącznie 
w imię ochrony klimatu. Jako obywatele kraju, który w ciągu ostatnich 30 
lat doświadczył szybkiego wzrostu gospodarczego, powinniśmy świetnie 
to rozumieć. O ile gruntowne i odbywające się kosztem rozwoju przekształ-
cenia można przeprowadzić w dostatniej Europie, o tyle bez globalnej po-
mocy i kompromisu przy udziale w kosztach tej zmiany nie dojdzie do tego 
w państwach Afryki i Azji. Europa i Polska muszą więc wyjść poza myślenie 
wyłącznie w kategoriach narodowych czy regionalnych. Należy wziąć pod 
uwagę fakt, że to właśnie w rozwijających się gospodarkach będzie żyła więk-
szość ludzkości. 

1 M. Nordhaus, The Climate Club: How to Fix the Global Climate Effort, „Foreign Affairs”, maj/czer-
wiec 2020 (Volume 99, Number 3).
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Moim zdaniem tylko podejmując taką zmianę, a zatem zmianę postaw 
i podstawowych pryncypiów systemu społeczno-gospodarczego, możemy 
mówić o pogodzeniu wzrostu gospodarczego i interesu ekologicznego. Cho-
dzi więc o to, by elity polityczne podjęły wyzwanie z większą niż dotychczas 
determinacją. Należy rozpocząć społeczną debatę na ten temat i podkreślić, 
że jeśli celem jest rzeczywiste sprostanie wyzwaniu klimatycznemu, to trze-
ba podważyć wiele przyjętych dogmatów, w tym ciągły ilościowy rozwój 
gospodarczy. Pod pojęciem pogodzenia wzrostu gospodarczego z ochroną 
planety rozumiem więc przede wszystkim wyjście poza myślenie wyłącznie 
w kategoriach koniecznego wzrostu gospodarczego. Nie skupiam się zatem 
na omówieniu określonych rozwiązań technicznych, ale wskazuję te zagad-
nienia, które muszą być rozstrzygnięte, zanim rozpoczną się rozważania na 
temat konkretnych działań. Alternatywą jest ograniczenie się do inicjatyw, 
które można pogodzić z naszą wygodą i przyzwyczajeniami. Te zaś zapewne 
doprowadzą do realnej katastrofy ekologicznej, po której można będzie za-
rządzać już tylko chaosem.
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Ocalmy naszą planetę  
za wszelką cenę?

Streszczenie
Esej ukazuje wpływ ochrony środowiska na wzrost gospodarczy. Opisuje możliwe do 
zastosowania środki zapobiegawcze w kontekście kosztów utrzymania zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego i ekologicznego państw.  

Stając w obliczu widocznych zmian klimatu truizmem zdaje się stwierdzenie, 
że żyjemy ponad możliwości naszej planety. Zanieczyszczone środowisko, 
globalne ocieplenie, masowe wymieranie gatunków, pustynnienie, degrada-
cja gruntów czy kurczenie się stref arktycznych to tylko kilka z wielu proble-
mów, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Problemy te, wydawać by się 
mogło, nie dotyczą bezpośrednio nikogo z nas, a jednak uderzają w każdego 
mieszkańca Ziemi. To zjawiska, które nie obejmują kompetencji żadnego pań-
stwa, i na które nie mamy skutecznego rozwiązania. Każdy przedstawiciel 
rozwiniętego kraju ma świadomość zbliżającej się konieczności podjęcia kro-
ków, które zahamują te groźne procesy. W ciągu ostatnich lat można zauwa-
żyć wzmożone zainteresowanie skutkami działalności człowieka w obszarze 
środowiska. Miliony ludzi na całym świecie biją na alarm i wychodzą na 
ulicę, nazywając zanieczyszczenie środowiska największym współczesnym 
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problemem. Rosnące zrozumienie istnienia zagrożeń przekłada się na go-
towość ludzi do działania. Jak jednak pokazuje doświadczenie, niewiele 
państw na świecie dąży do bycia liderem w globalnej walce z kryzysem kli-
matycznym. Mimo zbliżającej się katastrofy ta bezczynność nikogo nie dziwi. 
Nie wszystkich stać na utrzymanie zrównoważonego rozwoju oraz stawianie 
ekologii na pierwszym miejscu. Jednak pytanie, które niedługo powinni sobie 
zadać przedstawiciele państw, nie będzie brzmiało „Kto za to zapłaci?”, lecz 
„Ile my wszyscy za to zapłacimy?” A kwota może być ogromna. Nietrudno 
podążać za utopijną wizją, która zakłada, że nie będziemy musieli zatrzymy-
wać procesu ekologicznej destrukcji. Czy cena będzie większa od kosztów 
wynikających ze spowolnionego wzrostu gospodarczego? Warto zastanowić 
się, czy można ocalić naszą planetę, nie płacąc za to ceny, która o ból głowy 
przyprawia niektórych ekonomistów (obsesyjnie wręcz myślących o wzro-
ście produktu krajowego brutto; PKB). Rodzi się pytanie – jak możemy oca-
lić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi gospodarczemu? Jak rozwiązać 
ten problem racjonalnie, a nie emocjonalnie? Czy powinniśmy przedkładać 
wzrost gospodarczy nad ochronę środowiska? Odpowiedź jest przewrotna: 
właśnie po to, by nie zagrozić wzrostowi gospodarczemu powinniśmy starać 
się ocalić naszą planetę. 

Zmiany klimatyczne pociągają za sobą konieczność przemyślanej polityki 
społeczno gospodarczej. Jej dominującym celem ostatnich dekad był wzrost 
PKB. W miarę rozwoju gospodarek rośnie jednak również świadomość pro-
ekologiczna i presja w zakresie ochrony środowiska. Wśród ekologów istnieje 
konsensus co do tego, że jednym z głównych celów, na których powinny się 
skupiać kraje w kontekście ochrony naszej planety, jest redukcja emisji gazów 
cieplarnianych. Czytając opublikowany ponad 13 lat temu, ale wciąż aktual-
ny, przegląd Nicolasa Sterna na temat ekonomiki zmian klimatycznych1 trud-
no nie pokusić się o myśl, że zmiana klimatu jest problemem, który w miarę 
upływu czasu będzie eskalować. W raporcie możemy przeczytać, że „igno-
rowanie zmian klimatu w ostatecznym rozrachunku uniemożliwi wzrost 
gospodarczy” oraz że „korzyści płynące ze zdecydowanych i wcześnie pod-
jętych działań znacznie przewyższają koszty ekonomiczne braku działań”. 
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że skutki starań, których podejmujemy 

1 Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. doi:10.1017/CBO9780511817434
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się dzisiaj, a które głównie obejmują ograniczenie emisji dwutlenku węgla, 
najprawdopodobniej nie będą widoczne od razu. 

Rozważania na ten temat wymagają zrozumienia, czym jest wzrost go-
spodarczy. Warto przytoczyć definicję stworzoną przez amerykańskiego 
ekonomistę oraz twórcę endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego Paula 
M. Romera z New York University,: „Wzrost gospodarczy występuje, gdy 
ludzie biorą zasoby i zmieniają je w taki sposób, aby były bardziej wartoś-
ciowe. Przydatna metafora dla produkcji w ekonomii pochodzi z kuchni. 
Aby stworzyć wartościowe finalne produkty, łączymy niedrogie składniki ze 
sobą zgodnie z przepisem. Gotowanie jest ograniczone podażą składników, 
a większość gotowania w gospodarce generuje niepożądane skutki uboczne. 
Gdyby wzrost gospodarczy można było osiągnąć tylko poprzez gotowanie 
coraz większej ilości potraw z tego samego przepisu, w końcu zabrakłoby 
surowców i cierpieliśmy z powodu niedopuszczalnego poziomu zanieczysz-
czenia i uciążliwości. Historia ludzkości uczy nas jednak, że wzrost gospodar-
czy wynika z lepszych przepisów, a nie tylko z częstszego gotowania. Nowe 
przepisy generalnie powodują mniej nieprzyjemnych skutków ubocznych 
i generują większą wartość ekonomiczną na jednostkę surowca…”2. 

To właśnie Romer w 2018 roku został laureatem nagrody Nobla w dziedzi-
nie ekonomii za uwzględnienie innowacji technologicznych w analizie makro-
ekonomicznej. Zgodnie z decyzją Komitetu Noblowskiego nagrodę podzielił 
z Williamem Nordhausem z Yale University, który do długookresowych ana-
liz makroekonomicznych włączył zmiany klimatyczne oraz stworzył dyna-
miczny model DICE (Dynamic Integrated Model of Climate and the Economy). Mo-
del ten pozwala na oszacowanie kosztów i korzyści z działań podjętych w celu 
spowolnienia zmian klimatycznych3. Aby stworzyć skuteczną politykę klima-
tyczną i energetyczną, musimy skorzystać z „lepszego przepisu” na wzrost 
gospodarczy w Polsce i w Europie. Dotychczasowy oparty był na rabunkowej 
gospodarce i rosnącej konsumpcji. Zdaniem dwóch wybitnych ekonomistów 
wspomnianych wyżej, wzrost gospodarczy to nie tylko pomnażanie produkcji 
oraz zysków, lecz także efekty ekologiczne i społeczne.

2 Henderson, D.R. (2008). The concise encyclopedia of economics. Indianapolis, Ind, Liberty Fund.

3 Nordhaus W.D. (1992). The ‚DICE’ Model: Background and Structure of a Dynamic Integrated Cli-
mate-Economy Model of the Economics of Global Warming, Cowles Foundation Discussion Papers 
1009, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University.
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Negocjacje na szczeblu międzynarodowym w praktyce dotyczą problemu 
wynalezienia taniego i efektywnego źródła energii. Jest to o tyle ważne dla 
każdego kraju, że wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej jest jej „go-
spodarczym krwioobiegiem”, warunkującym sprawne funkcjonowanie go-
spodarki. Badania prowadzone w celu wynalezienia czystej energii są bardzo 
kosztowne, przez co wymagają inwestycji państwowych. Pod uwagę można 
brać tylko te kraje, które poza posiadaniem wysokiego budżetu, muszą być 
odpowiednio zainteresowane przyszłością naszej planety. Jednym z pomy-
słów na to, aby państwa mogły skutecznie pozyskiwać środki na prace ba-
dawcze, jest wprowadzenie podatku od emisji gazów cieplarnianych. Taka 
interwencja państwa powinna opierać się na ustaleniu opłat za „korzystanie” 
ze środowiska poprzez internalizację kosztów zewnętrznych.

Idea takiego podatku nie jest czymś nowym. Już sto lat temu jego kon-
cepcję przedstawił brytyjski ekonomista Arthur Cecil Pigou w książce „The 
Economics of Welfare”4. Pigou zasugerował stworzenie podatku, którego 
celem byłoby skorygowanie społecznie niepożądanych skutków spowodo-
wanych efektami zewnętrznymi. Determinacja krajów europejskich w walce 
z nadciągającą katastrofą klimatyczną sprawia, że takim podatkiem może się 
pochwalić wiele z nich. Jest to między innymi Szwecja (która nakłada najwyż-
szą stawkę w wysokości 112,08 euro na tonę CO₂e), Szwajcaria, Finlandia, jak 
również Polska i Ukraina. Dochody z takiego podatku mogą być wykorzysty-
wane do inwestycji w technologie bądź w rozwój zielonej energii, sprzyjając 
wzrostowi gospodarczemu tych państw i przyczyniając się do wzrostu liczby 
innowacji. Dziwi jednak fakt, że wciąż nie wszystkie kraje europejskie wpro-
wadziły taki podatek.

4 Pigou, A. C. (1924). The Economics of Welfare. London: Macmillan.
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Rys. 1 Mapa przedstawia stawkę podatku węglowego za tonę CO₂e w Euro-
pie w 2019 roku.
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Rys. 2 Na wykresie przedstawiono udział podatków związanych ze środowi-
skiem w relacji do PKB w krajach Unii Europejskiej w 2017 roku.

PKB jako wskaźnik ekonomicznego sukcesu mógłby zostać zastąpiony 
w Polsce i w Europie Rzeczywistym Wskaźnikiem Rozwoju (ang. Genuine 
Progress Indicator, GPI). Wskaźnik ten szerzej obrazuje prawdziwy sukces 
państwa, uwzględniając eksploatację zasobów naturalnych i poziom zanie-
czyszczenia środowiska. Przykładem wysiłków prowadzących do zastąpienia 
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wskaźnika produktu krajowego brutto jest „zielony PKB” tworzony dla Danii 
od 2016 roku na Uniwersytecie w Kopenhadze. Tamtejsi naukowcy starają się 
obliczyć wartość „zielonego zamiennika” zgodnie z najnowszymi badaniami 
w tej dziedzinie. 

Choć technologiczne innowacje oraz istnienie podatków związanych ze 
środowiskiem w Europie i w Polsce przyczynią się do walki z ocieplenia kli-
matu, to na pewno nie będą wystarczające. Według brytyjskiego ekonomisty, 
dr. Daniela O’Neill’a j5edynym możliwym sposobem na ocalenie naszej pla-
nety jest nałożenie dużych ograniczeń na korzystanie z zasobów naturalnych. 
Bazując na międzynarodowych traktatach poszczególne państwa zobowiąza-
łyby się do  wykorzystania zasobów Ziemi na poziomie nie wyższym niż jest 
ona w stanie je odtworzyć. Uniknęlibyśmy tym samym koncepcji „tragedii 
wspólnego pastwiska” (ang. tragedy of the commons). Przedstawiciele europej-
skich organizacji jeszcze nie przedstawili takiej koncepcji. Polityka klimatycz-
na wciąż budzi obawy, a niekończące się dyskusje, zwłaszcza w kontekście 
polityki energetycznej czy rozwoju gospodarczego świata, najczęściej prowa-
dzą donikąd. Przykładem może być konferencja Narodów Zjednoczonych 
w Sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w 2009 roku w Kopenhadze. 
Zakończyła się brakiem porozumienia na temat sposobów przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym. Niektóre państwa traktują działania proekologiczne 
i politykę klimatyczną jako motor napędowy innowacyjnej gospodarki. Inne 
widzą w niej zagrożenie dla tradycyjnych sektorów gospodarczych, starają-
cych się bronić swojej dotychczasowej znaczącej pozycji. Mimo to działania, 
mające na celu mniejsze zanieczyszczenie środowiska w skali, jaką obserwu-
jemy aktualnie na świecie, nie rozwiążą problemu zanieczyszczenia środowi-
ska. Wzrost zainteresowania powiązaniem ochrony planety i wzrostu gospo-
darczego napawa optymizmem, ponieważ są to sprawy ściśle oddziałujące 
na siebie nawzajem. Są też jednymi z ważniejszych dla naszej przyszłości. 

5 Hickel J. (2018) Why growth can’t be green?, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2018/09/12/
why-growth-cant-be-green/ , dostęp: 13.09.2020.



Patrycja Ratecka – doktorantka drugiego roku studiów doktoran-
ckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a jednocześnie 
specjalista ds. analiz biznesowych z prawie pięcioletnim doświad-
czeniem w sektorze finansowym. Z zamiłowania mocno związa-
na z obszarem bankowości. Pierwsze praktyczne doświadczenie 
w tym zakresie zdobywała podczas praktyk w sektorze banko-
wym oraz pełniąc funkcję Prezesa Koła Naukowego Bankowości. 
W 2019 roku wyróżniona w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu 
nauk ekonomicznych oraz Laureatka Konkursu BANRISK Liga Aka-
demicka 2016/2017.
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Patrycja Ratecka

Sharing	economy drogą do 
zrównoważonej konsumpcji?

Streszczenie
Konsumpcjonizm z jednej strony sprzyja globalnemu wzrostowi gospodarczemu, 
a z drugiej zarzuca się mu destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. W opozycji 
do niezrównoważonej, nadmiernej konsumpcji stoi taka, o której mówi się, że jest 
zrównoważona i świadoma. Pozytywne postawy nawiązujące do zrównoważonej kon-
sumpcji można znaleźć w nowym trendzie na rynku usług ‒ ekonomii współdzielenia 
(sharing economy). Esej jest próbą pokazania, że wzrost gospodarczy może odbywać 
się z poszanowaniem dla środowiska naturalnego poprzez świadomą i zrównoważoną 
konsumpcję. 

Gospodarka rozwija się prawidłowo przy postępującym w sposób ciągły 
wzroście konsumpcji1. Konsumpcja2 pełni bowiem funkcję ważnego stymula-
tora wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego3. W XX wieku stanowiła 
wyznacznik wolności, źródło spełnienia, narzędzie władzy. Rosnące zna-
czenie konsumpcji w tamtym czasie podyktowane było postępującymi 

1 C. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007, s. 163‒164.

2 W tym kontekście pojęcie konsumpcji należy rozumieć jako proces zaspokojenia potrzeb ludz-
kich, którego rozwój jest związany z rozwojem społeczno-gospodarczym.

3 K. Świetlik, Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce, Konsumpcja i Rozwój nr 1(2) 2012, s. 13.
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procesami industrializacji i urbanizacji poszczególnych regionów czy krajów 
oraz zwiększenia zamożności społeczeństw4. Jednak nadmierna i niezrów-
noważona konsumpcja doprowadziła do degradacji środowiska naturalnego 
poprzez destrukcyjną eksploatację odnawialnych i nieodnawialnych zaso-
bów naturalnych. Organizacja Narodów Zjednoczonych przestrzega – jeże-
li do 2050 roku populacja świata osiągnie 9,6 miliarda5, to do prowadzenia 
dotychczasowego stylu życia będziemy potrzebować bogactw naturalnych 
w ilościach odpowiadających trzykrotności zasobów naszej planety6. 

Skala zagrożenia wynikającego z nadmiernej konsumpcji doprowadziła 
współcześnie do wykreowania jej drugiego oblicza – konsumpcji zrównowa-
żonej i świadomej. Zrównoważona konsumpcja stanowi egzemplifikację jed-
nego spośród siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable 
development). Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju sięga przełomu lat 
60. i 70. XX wieku7. Wówczas odegrała ona istotną rolę w kształtowaniu sposo-
bu myślenia o wzajemnych stosunkach między społeczeństwem, gospodarką 
i zasobami środowiska przyrodniczego. Dziś pełni jedną z najważniejszych 
koncepcji rozwoju gospodarczego i jest wyrazem uznania przez społeczność 
międzynarodową globalnego charakteru zagrożeń ekologicznych. 

Zrównoważona konsumpcja wyraża się w takim sposobie korzystania 
z dóbr, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń i jednocześnie nie pozba-
wia tych potrzeb generacji przyszłych. U podłoża dyskursu na temat zrów-
noważonej konsumpcji leży postawa oparta na zasadzie 3R (reduce, reuse, 
recycle)8. Zgodnie z nią celem jest ograniczenie nabywania zbędnych dóbr. 
Konsumpcja trwała i zrównoważona powinna opierać się na rozsądnych wy-
borach, konsumenckiej wstrzemięźliwości i ograniczeniu marnotrawstwa. 
Wszystko po to, by zapewnić lepszą jakość życia. W publikacji Andrzeja 

4 K. Wasilik, Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja 
zrównoważona, Konsumpcja i Rozwój nr 1(6) 2014, s. 68.

5 World Economic Forum, The Global Risk Report 2020, http://www3.weforum.org/docs/WEF_
Global_Risk_Report_2020.pdf , s. 52 [dostęp: 05.04.2020].

6 https://www.un.org.pl/cel12 [dostęp: 05.04.2020].

7 R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako nowa „filozofia” zarzą-
dzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szczecin 2017, s. 44.

8 A. Kurzak-Mabrouk, Niezrównoważona konsumpcja i sposoby jej równoważenia, Forum Socjologicz-
ne nr 9 (2018), s. 35‒36.
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Papuzińskiego9 możemy przeczytać: „Jakość życia sprawia wiele kłopotów 
ekonomistom, zajmującym się tematyką zrównoważonego rozwoju. Przede 
wszystkim dlatego, że widzą duże rozbieżności między obiektywną i subiek-
tywną stroną jakości życia. A przecież analizy tego typu wcale nie muszą się 
kończyć taką konkluzją. Filozofia może bowiem podpowiedzieć, że tego typu 
trudności badawcze są pokłosiem ubóstwa perspektywy etycznej nauk eko-
nomicznych – mianowicie XIX-wiecznego złączenia ekonomii z etyką utyli-
tarystyczną […]. Ubóstwo tej perspektywy polega na redukcji […] do przy-
jemności, na odarciu jej z tak podkreślanych przez starożytnych odniesień do 
istoty życia dobrego dla człowieka ze względu na jego człowieczeństwo. Acz-
kolwiek w samej filozofii nie ma zgody co do istoty człowieczeństwa, przez co 
nie można podać ostatecznej definicji kategorii „jakość życia” […].” Dlatego 
w myśl nauki Arystotelesa jakość życia można utożsamiać z życiem dobrym, 
z życiem polegającym na wypełnieniu przez człowieka własnego telos.

Atrybutami zrównoważonej konsumpcji są oszczędność, skromność, go-
spodarność i pragmatyzm. Okazuje się, że młodsze pokolenia (określane jako 
„Y”, „X” i „Z”) realizują powyższe postawy poprzez zaprzeczenie kultu po-
siadania na rzecz używania (współdzielenia) produktów. Tradycyjna włas-
ność niesie ze sobą określoną odpowiedzialność, koszt i zobowiązanie, pod-
czas gdy współdzielenie zapewnia dostęp do określonego rodzaju aktywów, 
które w innym przypadku byłyby poza naszym zasięgiem. 

Ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy) nie jest nowym mechani-
zmem, bowiem wymiana między ludźmi istniała zawsze. Nowym aspektem 
ekonomii współdzielenia jest natomiast dzielenie się zasobami przez niezna-
jomych, wychodząc tym samym poza krąg członków rodziny, przyjaciół czy 
sąsiadów. Początków ekonomii współdzielenia należy upatrywać w 2010 
roku. Jednak dopiero 2014 rok przyniósł jej upowszechnienie na rynku10. Po-
pularność ekonomii współdzielenia wśród użytkowników jest podyktowa-
na ich potrzebą dostępu do dóbr i usług, a jest alternatywą do posiadania. 
Współdzielenie wiąże się więc z samoograniczeniem prawa do wyłączności. 
Podważa indywidualizm na rzecz rozwijania postaw społecznych zdolnych 

9 A. Papuziński, Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie, Problemy Ekorozwoju 
1(2) 2006, s. 29.

10 A. Podgórniak-Krzykacz, Sharing economy: efekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe w mia-
stach, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (2018), s. 176‒177.
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do kooperacji, współdziałania i dzielenia się11. Ekonomia współdzielenia pro-
muje aktywa, które są już wytworzone. Zaprzecza niekończącej się pogoni za 
nowościami. Mogłoby się wydawać, że ekonomia współdzielenia będzie peł-
nić rolę hamulca dla rozwoju gospodarczego. Nic bardziej mylnego. Ekono-
mia współdzielenia sprzyja jakościowym aspektom wzrostu gospodarczego, 
szczególnie ochronie środowiska. 

Wraz z rozwojem ekonomii współdzielenia wzrastały oczekiwania do-
tyczące osiągania korzyści dla zrównoważonego rozwoju. Badacze zajmu-
jący się turystyką wyrażają głębokie zainteresowanie wpływem ekonomii 
współdzielenia na rynek turystyczny i zachowania turystyczne. Bez wątpie-
nia ekonomia współdzielenia przyczyniła się bowiem do wzrostu podaży 
miejsc noclegowych w prywatnych nieruchomościach na niespotykaną do-
tychczas skalę. W literaturze potwierdzony został także pozytywny wpływ 
ekonomii współdzielenia na rynek usług związanych z utrzymaniem nie-
ruchomości (np. sprzątanie, ogrodnictwo, utrzymanie basenu)12. Jednak 
jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów ekonomii współdzielenia 
jest współdzielona mobilność (ang. shared mobility). Można do niej zaliczyć 
współdzielenie pojazdów (samochodów, rowerów czy skuterów) i przejaz-
dów. Na podstawie raportu The EU Cycling Economy13 tylko dla rozwoju in-
frastruktury rowerowej oraz wykorzystania roweru jako środka transportu 
miejskiego w krajach EU-28 szacowana jest korzyść na poziomie 182 mld 
euro rocznie. Przy liczbie ludności 513 mln (stan na 31 grudnia 2019 r.)14 
oznaczałoby średnio korzyść finansową na poziome 355 euro na mieszkań-
ca. Ponadto w ramach współdzielonej mobilności badacze wskazują szereg 
innych korzyści dla środowiska i klimatu (szczególnie akcentując korzyści 
w związku z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, redukcją zanieczysz-
czenia wody, powietrza i gleby), energii i zasobów, zdrowia, biznesu, spo-
łeczeństw czy technologii. 

11 https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/ekonomia-wspoldzielenia-w-dobie-pandemii-powrot-
-do-korzeni [dostęp: 03.05.2020].

12 A. Podgórniak-Krzykacz, Sharing economy: efekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe w mia-
stach, op. cit., s. 182.

13 The EU Cycling Economy. Arguments for an integrated EU cycling policy, 2016, s. 4.

14 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tps00001 
[dostęp: 05.04.2020].



Ekonomia współdzielenia bez wątpienia jawi się jako szansa na ograni-
czenie nadmiernej, zbędnej i destrukcyjnej konsumpcji na rzecz konsumpcji 
zrównoważonej i rozsądnej. Zmiana postaw społeczeństw, szczególnie tych 
z krajów wysokorozwiniętych, na proekologiczne oraz krzewienie paradyg-
matu zrównoważonego rozwoju już od najmłodszych lat może okazać się 
jedynym sposobem na przewartościowanie relacji człowiek‒przyroda. I choć 
dziś stwierdzenie „rozwój gospodarczy z poszanowaniem środowiska natu-
ralnego” dla wielu może wydawać się utopią, to jednak realne działania i de-
cyzje w tym zakresie powinny być pożądane ‒ podejmowane i egzekwowane. 
Jest to ważne choćby z uwagi na stwarzaną przez zrównoważony rozwój szan-
sę dokonywania rozsądnych, słusznych wyborów i dobrych projektów jutra.



Martyna Komenda – studentka pierwszego roku studiów magi-
sterskich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 
(specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość) na Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem jej zainte-
resowań naukowych są przede wszystkim fundusze inwestycyjne, 
o których przygotowuje pracę magisterską i które były przedmio-
tem zainteresowań dla prac naukowych w przeszłości. Zdobyła 
doświadczenie zawodowe z zakresu sprawozdawczości finanso-
wej na stażu w korporacji zajmującej się księgowością funduszy 
inwestycyjnych, a obecnie jest analitykiem danych dla funduszy 

inwestycyjnych w firmie, która jest globalnym dostawcą danych i infrastruktury rynku 
finansowego. Jest członkiem Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych oraz otrzy-
muje stypendium Rektora dla najlepszych studentów UG. W wolnych chwilach relaksuje 
się przy nauce języków obcych.
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Martyna Komenda

Sharing	economy jako alternatywna 
koncepcja dla tradycyjnych założeń 
zielonego wzrostu gospodarczego

Streszczenie
W eseju poddano krytyce dotychczasowe rozwiązania, których założeniem był zielo-
ny wzrost gospodarczy, wskazując na przyczynę ich niepowodzenia. Zaproponowano 
natomiast alternatywę dla przedsiębiorczych obywateli.

W naszym świecie trwa wielki wyścig. Obejmuje on wielu uczestników – rzą-
dy, przedsiębiorców i zwykłych obywateli, w tym nastolatków, bardzo po-
datnych na treści przekazywane przez social media. Wszystko chcemy mieć 
na własność: drogi samochód, najnowszą elektronikę, więcej ubrań. Nikt nie 
zaprząta sobie nawet głowy tym, aby nadać zakupionym przedmiotom nowe 
życie. Dążymy do posiadania nowych produktów, wychodząc z założenia, że 
to wyznacza naszą jakość życia. Nie ma też potrzeby, by specjalnie się starać 
to zmienić, skoro nie ma w tym większych ekonomicznych względów. Wy-
rzucenie nieprzydatnej rzeczy do kosza jest zaś prostym rozwiązaniem. I tak 
żyjemy zamknięci w błędnym kole nadmiernej konsumpcji.

Jednocześnie w świecie przyrody panuje chaos. Ziemia stoi w obliczu 
zagrożenia kryzysem klimatycznym ‒ może się on okazać bezwzględny dla 
ekosystemów i ludzkości. Niezrównoważona konsumpcja odpowiada za 

Sharing	economy jako alternatywna 
koncepcja dla tradycyjnych założeń...



144 Martyna Komenda

wiele problemów współczesnego świata, w tym za degradację środowiska 
naturalnego. Świat niemal „tonie” w odpadach i spalinach. Mówi się już na-
wet o nadchodzącej katastrofie ekologicznej. Tego typu doniesienia nie są 
zbyt popularne w mediach i nie przyciągają uwagi przeciętnego odbiorcy. 
Jest on natomiast atakowany wielkimi nagłówkami o światowym wzroście 
produkcji i dobrobytu. To skutecznie przysłania wiadomości o zagrożonym 
środowisku naturalnym.

Niemniej jednak od jakiegoś czasu mówi się o tak zwanym zielonym 
wzroście gospodarczym. Określenie to odnosi się do promowania ekolo-
gicznych inicjatyw gospodarczych i społecznych, które mogłyby skutkować 
pożądanym przez wszystkich zjawiskiem ‒ wzrostem produktu krajowego 
brutto (PKB), który nie wpływa na poziom zużycia zasobów naturalnych. 
Choć brzmi to jak plan doskonały, w wielu opracowaniach można przeczytać, 
że powyższy koncept pozostaje jedynie „pobożnym życzeniem”. Oczywiście 
można i trzeba choć częściowo spełnić te założenia. W Europie można znaleźć 
potencjał „zielonej energii” ‒ świetnym przykładem jest choćby Dania, w któ-
rej wiatraki już na stałe wpisały się w miejscowy krajobraz. Niestety Polska 
nie może poszczycić się podobnym widokiem.

Należy zatem zadać sobie pytanie: czy w tej sytuacji są tylko dwa wyj-
ścia – ratowanie świata kosztem rozwoju gospodarczego albo wzrost gospo-
darki skutkujący katastrofą ekologiczną? Nie! Rozwój gospodarczy może iść 
w parze z ekologią, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Czy to rzeczywiście 
możliwe, skoro w poprzednich akapitach poddano krytyce zielony wzrost 
gospodarczy? Odpowiedzią może być pytanie: kto jest odpowiedzialny za 
wdrażanie ekologicznych rozwiązań? Oczywiście obywatele mogą zainwe-
stować w panele fotowoltaiczne lub przydomowe systemy wiatrakowe, nie-
mniej jednak jest to jedynie „kropla w morzu” potrzeb. Za tego typu inwestycje 
na szeroką skalę są odpowiedzialne rządy państw, trudno więc o rzeczywisty 
wpływ przeciętnego obywatela na poprawę sytuacji ekologicznej na świecie. 
Być może zatem wzrostu gospodarczego postępującego w harmonii z naturą 
należy szukać na poziomie mikro. Nie mam na myśli takich czynności, jak 
korzystanie z ekologicznych słomek do napojów czy kupowania używanych 
ubrań. Twierdzę, że ekologia jest wartościowym obszarem do przedsięwzięć 
biznesowych. Być może brzmi to dość kontrowersyjnie, jednak mam na myśli 
określone działania. Nie chodzi tu o windowanie cen produktów powstałych 
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zgodnie ze standardami ekologicznym, lecz o rozwiązanie, które będzie za-
równo dochodowe dla „zielonych” przedsiębiorców, jak i oszczędne dla kon-
sumentów. Choć brzmi to utopijnie, to jednak jest możliwe. Skupmy się za-
tem na zjawisku sharing economy.

Sharing economy, czyli gospodarka współdzielenia, jest zjawiskiem spo-
łeczno-ekonomicznym, które wyraża się w sposobie wartościowania przez 
nowoczesnego konsumenta idei własności. Coraz częściej można spotkać się 
z opinią, że konsumenci nie chcą bez końca powielać modelu wiecznego za-
dłużania się. Za bardziej opłacalne uznają korzystanie z dóbr i usług oferowa-
nych przez inne osoby. Sharing economy mówi o tym, że aby mieć, nie trzeba 
posiadać. Choć trend ten nie jest czymś nowym, to zyskał popularność po 
kryzysie finansowym lat 2007‒2009. Wówczas konsumenci dostrzegli w tej 
koncepcji szansę na lepsze wykorzystanie zasobów oraz oszczędność. Idea 
współdzielenia jest przeciwieństwem konsumpcjonizmu ‒ ogromnego prob-
lemu dzisiejszego świata. Jest zatem zbieżna z celem ekologów. Jak natomiast 
wygląda relacja między sharing economy a rozwojem gospodarczym? Z pew-
nością nie jest to panaceum na konflikt między ekologią a gospodarką. Prze-
ciwnicy twierdzą, że jest to jest wręcz zagrożenie dla tradycyjnego biznesu, 
który, jak wiadomo, jest składową gospodarczego wzrostu. Nie sposób się 
z tym nie zgodzić. Trzeba natomiast pamiętać, że koncepcja ta jest jedynie na-
rzędziem i to od nas zależy, jak je wykorzystamy. Przykładem wykorzystania 
tej idei w praktyce może być couchsurfing (oferowanie miejsc noclegowych 
w prywatnych domach) czy ridesharing (wspólne przejazdy prywatnym sa-
mochodem ‒ kierowca dysponujący wolnymi miejscami w aucie oferuje je 
potencjalnym pasażerom). Natomiast obszar sharing economy, na którym chcę 
się skupić, to start-upy. To właśnie one, korzystając z założeń gospodarki dzie-
lenia się, mogą stać się motorem dla gospodarki przyjaznej dla ekologii.

Najczęściej spotykaną formą koncepcji współdzielenia są start-upy z bran-
ży carsharing. Użytkownicy tej usługi często rezygnują z zakupu własnego 
samochodu, zwłaszcza wówczas, gdy potrzebują go tylko okazjonalnie. Dzię-
ki temu nie nadużywają jazdy samochodem, a co za tym idzie ‒ nie przyczy-
niają się do zanieczyszczenia powietrza. Co więcej, samochody udostępniane 
w ramach carsharingu muszą spełniać normy, które pozwalają na zmniej-
szanie emisji pyłów, tlenków azotu oraz węglowodorów. Wiele z tych start-
-upów również udostępnia samochody elektryczne. Myślę, że niewielka cześć 
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społeczeństwa może pozwolić sobie na samochód, który w takim stopniu 
spełni ekologiczne normy. Pojazdy z napędem innym niż spalinowy są też 
dużo droższe. Niewątpliwie koncepcja carsharingu jest ekologiczna, a tym sa-
mym wysoce opłacalna dla przedsiębiorców. Wystarczy pomyśleć o firmach 
takich jak Traficar i podobnych lokalnych przedsiębiorstwach w różnych 
miastach.

Ciekawą gałęzią sharing economy jest również tak zwany coworking. Umoż-
liwia on indywidulną albo wspólną pracę freelancerów na wynajętej po-
wierzchni biurowej. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla osób, których nie 
stać na kupno własnego biura, a warunki domowe nie sprzyjają efektywnej 
pracy. Sektor powierzchni coworkingowych wciąż się rozwija – za relatywnie 
niską cenę można wynająć biurko, biurko z wyposażeniem lub cały pokój. 
Mimo, że jednostkowy koszt najmu takiego miejsca nie jest duży, to dla właś-
ciciela takiej powierzchni stanowi względnie wysoki zysk. Przestrzenie te 
najczęściej aranżowane są w formie open space, zatem przy wielu wynajmu-
jących właściciel coworkingowego start-upu może liczyć na efekt skali – niskie 
koszty utrzymania powierzchni biurowej przy względnie wysokim zwrocie 
z najmu. Ma to również ekologiczny wymiar. Wiele osób jednocześnie ko-
rzysta z jednego źródła światła i wspólnego sprzętu biurowego. Byłoby to 
niemożliwe, gdyby każdy pracował we własnym domu lub biurze i kupował 
wszystko na własność.

Sharing economy niewątpliwie się rozwija, choć częściej zjawisko to jest 
rozpatrywane w kategoriach stylu życia i myślenia. Uważam, że warto tę 
koncepcję szerzyć w biznesowym środowisku w Polsce i Europie, by choć 
częściowo odejść od klasycznych rozwiązań. Te rzadko kiedy idą w parze 
z aspektami ekologicznymi. Idea gospodarki współdzielenia jest potężnym 
narzędziem, które z jednej strony umożliwia konsumentom atrakcyjną alter-
natywę dla kupna tradycyjnych dóbr i usług, z drugiej ‒ jest odpowiedzią na 
ekologiczne bolączki współczesnego świata. Jest także intratnym obszarem 
dla właściciela start-upu. Wdrożenie wielu ekologicznych i wysokodochodo-
wych start-upów stałoby się wsparciem dla budżetu państwa i tym samym 
zapalnikiem dla wzrostu gospodarczego.
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Świadomość ekologiczna kluczem 
do rozwoju gospodarczego

Streszczenie
Rosnący konsumpcjonizm, jeden z głównych elementów wzrostu gospodarczego, jest 
źródłem coraz gorszego stanu środowiska. Nowe technologie przyjazne naszej plane-
cie są istotnym czynnikiem, który pomoże ją ratować, jeśli tylko położymy szczególny 
nacisk na edukację ekologiczną społeczeństwa. Należy się zastanowić nad tym, czy 
zależy nam wyłącznie na wzroście gospodarczym, czy może na ogólnym rozwoju, 
który bierze pod uwagę stan środowiska.

Wszyscy powinniśmy znać pojęcie „globalnej wioski”. Tak nazywamy pełen 
międzynarodowych połączeń świat. W tym przypadku bardziej adekwatne 
będzie jednak inne porównanie i od niego pragnę rozpocząć niniejszą pracę. 
Żyjemy na „globalnej tratwie” i z każdym dniem robi się w niej coraz więcej 
dziur. My zaś zakrywamy je „dywanem” własnej ignorancji i udajemy, że 
wszystko jest w porządku. Na tej „tratwie” robi się coraz ciaśniej i brudniej. 
Powinniśmy zacząć współpracować, łatać dziury, rozbudowywać tratwę 
i ratować nasz „świat” i nas samych. A tymczasem co robimy? Wyjmujemy 
kolejne deski spod nóg i wyrzucamy je do wody, bo stają się nieużyteczne, 
podobnie jak tony zużytych plastikowych butelek.
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Przyszłość naszej planety jest zagrożona. Analizując historię naszej cywili-
zacji nietrudno zauważyć, że wzrost gospodarczy niesie ze sobą wiele konse-
kwencji. Od dawna jesteśmy świadomi skutków pozytywnych ‒ rozwój jest 
nieodzowną częścią naszego życia i sprawia, że żyjemy dłużej i wygodniej. 
Wiemy więcej, sięgamy dalej, wręcz zaczynamy myśleć, że jesteśmy niepo-
konani. Nie zauważamy jednak tego, że ten proces również stopniowo nas 
niszczy. Nasze życie to niewielki ułamek historii ludzkości, a jednak w trakcie 
kilku ostatnich dziesięcioleci udało nam się zniszczyć to, co istniało miliar-
dy lat. Niszczymy planetę ‒ nasz dom. Jeżeli nie podejmiemy konkretnych 
działań, nie będzie miejsca na rozwój gospodarki. Dojdziemy do momentu, 
w którym bez ratowania planety nie będzie wzrostu gospodarczego.

Warto się więc zastanowić, na czym tak naprawdę nam zależy. Może nie 
powinniśmy mówić o wzroście gospodarczym czy ekonomicznym, lecz o roz-
woju, który jest nie tylko konsumpcją, produkcją, czy długością życia. Rozwój 
to również rosnąca świadomość, dostrzeganie wad i złych rozwiązań – i to nie 
tylko negatywnych dla ludzi, ale i całej planety. Najpopularniejszy wskaź-
nik wzrostu gospodarczego nie jest przecież idealny, korzystamy z niego, bo 
jest stosunkowo wygodny. Jednak wzrost produktu krajowego brutto (PKB) 
to nie tylko same korzyści. Może on towarzyszyć negatywnym zdarzeniom, 
które z jakiegoś powodu wywołują wzrost produkcji czy zatrudnienia. Czy 
zatem wzrost gospodarczy to nie wszystko, czego powinniśmy oczekiwać, 
szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych?

Technologia i przemysł nie są niczym złym. Rozwój to proponowanie 
rozwiązań lepszych i skuteczniejszych ‒ adekwatnie do celów, jakie chcemy 
osiągnąć. Do oczekiwanych celów, takich jak obniżenie kosztów produkcji, 
zwiększenie jej tempa i ogólny wzrost zysków, należałoby dołożyć nowy cel 
– „mniej szkodzić”. To pierwszy i najważniejszy krok. Wyznaczając sobie taki 
cel, możemy wprowadzać działania dobre zarówno dla środowiska, jak i go-
spodarki. Nie możemy jednak od razu skupić się na rozwiązaniach całkowi-
cie ekologicznych, eliminujących lub minimalizujących negatywny wpływ na 
planetę. Przywykliśmy do wygody i szybkiego życia, a „bycie ekologicznym” 
jest niejako w opozycji do naszych przyzwyczajeń. Nie jesteśmy w stanie cał-
kowicie zmienić myślenia ludzi. Każdy ma prawo do własnych poglądów, 
myśli i postaw. Może w takim razie należy cierpliwie czekać, aż dokonają się 
zmiany pokoleniowe? Być może, jednak nie powinno to być bierne czekanie, 
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bo ono niczego nie zmieni. I choć wielu młodych ludzi już teraz stara się dbać 
o środowisko i propagować proekologiczne postawy, to nie da się uświado-
mić wszystkich. 

Czy w takim razie moglibyśmy coś zmienić w sposobie edukowania? Na-
leżałoby kłaść jeszcze większy nacisk na naukę ekologii wśród najmłodszych. 
To nowe pokolenie, bardziej świadome świata, w jakim żyje. Będzie genero-
wać popyt w gospodarce, również na wyroby produkowane odpowiedzial-
nie i ekologicznie. Takie rozwiązanie stanowi podstawę działań ratujących 
Ziemię. Jest mało inwazyjne i wydaje się stosunkowo łatwe do wdrożenia. 
Wystarczyłyby określone zmiany w szkolnej podstawie programowej. Rze-
czywistość jednak jest inna, a zmiany nie są proste do zaimplementowania. 
Jest to też rozwiązanie, na którego efekty musielibyśmy poczekać. A czasu 
mamy coraz mniej. Nie daje też gwarancji sukcesu. 

Edukacja powinna stanowić podstawę wprowadzanych zmian. Bez niej 
nowe, ekologiczne rozwiązania nie zostaną potraktowane poważnie. Rozwój 
technologii jest realnym i konkretnym rozwiązaniem, prowadzącym do rato-
wania naszej planety. Na świecie istnieją różne doskonałe innowacje przyja-
zne środowisku. Barierą są finanse ‒ to kosztowne inwestycje, niedostępne dla 
przeciętnych przedsiębiorców. Nie zawsze też są opłacalne, a ich nieumiejętne 
wdrożenie mogłoby negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy. Istotne jest 
więc wsparcie finansowe, między innymi Unii Europejskiej. Przykładem może 
być unijna inicjatywa osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pol-
ska może się bronić przed składaniem takich deklaracji. Głównie dlatego, że 
wiąże się ze zwolnieniami w sektorze wydobywczym. Pamiętać jednak należy, 
że i tak importujemy węgiel, a nasze złoża kiedyś się wyczerpią. Warto więc 
przygotować pracowników kopalń na przebranżowienie się. Polska powinna 
już teraz myśleć o inwestowaniu w odnawialne źródła energii (OZE) i prze-
znaczać środki na kształcenie specjalistów od OZE. Zwłaszcza, że możliwe jest 
skorzystanie z unijnych dotacji na ten cel. To z kolei zmniejszyłoby negatywny 
wpływ tak dużych zmian na wzrost gospodarczy.

Pandemia, z którą mamy obecnie do czynienia pokazuje, że przymusowe 
zatrzymanie gospodarki ma pozytywny wpływ na środowisko. Wstrzymany 
został ruch lotniczy, zmniejszył się ruch samochodowy, ograniczono trans-
port i produkcję przemysłową. Tym samym spadła emisja dwutlenku węgla 
i zużycie surowców naturalnych – Ziemia może choć na chwilę „odetchnąć”. 
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Jednak gospodarka już odnotowuje spore straty z tego powodu i kiedy tyl-
ko uda się zmniejszyć zagrożenie spowodowane koronawirusem, przemysł 
ruszy ponownie. Prawdopodobnie będzie funkcjonować jeszcze bardziej in-
tensywnie niż do tej pory, by nadrobić poniesione straty. W rezultacie będzie 
gorzej niż przed pandemią. Nie tędy droga. To dowód na to, że radykalne 
działania nie powinny być podejmowane pochopnie. Jest to wręcz niewska-
zane. Społeczeństwo nie jest gotowe na nagłą, diametralną zmianę. Wpłynę-
łaby ona negatywnie zarówno na gospodarkę, jak i na środowisko.

Pamiętając więc o stopniowym, ale sukcesywnym wprowadzaniu zmian, 
idealnie w tej sytuacji byłoby po prostu mniej szkodzić. Należałoby ogra-
niczyć wykorzystanie surowców naturalnych. Naszym celem powinno być 
ograniczenie się do takiej ilości, jaką planeta jest w stanie odnowić. Obecnie 
eksploatujemy Ziemię ponad jej możliwości regeneracji. Takie drastyczne roz-
wiązanie łączy się oczywiście z ograniczeniem konsumpcji, a więc (z formal-
nego punktu widzenia) z ograniczeniem wzrostu gospodarczego. Dlatego tak 
istotne jest połączenie działań ze zwiększaniem świadomości społeczeństwa. 
Jeżeli będziemy tworzyć popyt na produkty ekologiczne oraz przywiązywać 
większą wagę do jakości produktów, to gospodarka ma szansę funkcjonować 
na tym samym poziomie. Przedsiębiorstwa, które nie stosują ekologicznych 
rozwiązań, będą mogły się przebranżowić. Mamy więc szansę na lepsze jutro.

Należy zadać pytanie: czy wzrost gospodarczy na tym etapie istnienia cy-
wilizacji jest tym samym, co rozwój? Czy to odpowiedni wyznacznik tego, 
czy żyje nam się lepiej, dłużej, bezpieczniej? Im wyższy poziom rozwoju 
danego kraju, tym większe znaczenie powinny mieć inne czynniki, takie jak 
stan środowiska naturalnego. Dlatego właśnie wysoko rozwinięte kraje euro-
pejskie jako pierwsze powinny dążyć do takich rozwiązań. Polska może nie 
być gotowa na wprowadzanie zbyt daleko idących zmian, szczególnie jeśli 
weźmiemy pod uwagę dość konserwatywne społeczeństwo. Mimo wszystko 
jednak powinniśmy podejmować określone działania i planować zmiany na 
następne lata.

Pewne jest, że świat powinien przewartościować swoje priorytety. Wzrost 
gospodarczy nie powinien być ściśle związany ze wzrostem produkcji. Po-
winniśmy się skoncentrować na rozwoju jako takim. Rozwoju, na który skła-
da się zarówno dobrobyt, jak i mądre zarządzanie zasobami. Na co dzień 
zapominamy o tym, że zasoby są ograniczone. Trudno mówić o ratowaniu 



planety, jeżeli wciąż „zasypujemy” ją nowymi produktami – nowymi odpa-
dami. Naszym światem rządzi konsumpcjonizm. Chcemy więcej i więcej… 
Więcej niż Ziemia może nam dać. Nawet woda ‒ coś oczywistego dla nas na 
co dzień ‒ przestaje być dostępna w niektórych rejonach świata. Nie szanuje-
my jej – szczególnie w przemyśle.

Wierzę jednak, że jesteśmy w stanie uratować naszą planetę. Być może 
cały świat nie jest na to gotowy, bo są miejsca, w których priorytetem jest 
przeżycie i bezpieczeństwo (np. tam, gdzie panuje wojna). Jednak Polska czy 
inne kraje Europy są w stosunkowo dobrej sytuacji. Naszym obowiązkiem 
jest zainteresować się losem planety. Musimy patrzeć wyżej i dalej niż hory-
zont wyznaczony przez konsumpcjonizm i potrzebę posiadania.



Anastasiia Bezsmertna – urodziłam się 22.01.1999 w mieście Ni-
kopol (Ukraina). Mieszkam w Polsce od ponad czterech lat w mie-
ście Łódź. Jestem studentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku 
„Rachunkowość i zarządzanie finansami” na specjalności „Mene-
dżer finansowy”. W 2019 roku skończyłam studia licencjackie na 
kierunku „Analityka biznesu” i zostałam wyróżniona medalem za 
chlubne studia. W 2018 roku uczestniczyłam w wymianie studen-
ckiej w ramach programu Urasmus+ (przez pół roku studiowałam 
w Niemczech), a po powrocie zostałam mentorem na Uniwersyte-
cie Łódzkim dla studentów przyjeżdżających z zagranicy (mam 

również podziękowanie od Rektora UŁ za tą działalność wolontariacką). Obecnie jestem 
na stażu w firmie Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o w dziale audytu wewnętrznego. 
Władam następującymi językami obcymi: ukraiński (ojczysty), rosyjski (ojczysty), polski 
(zaawansowany), angielski (zaawansowany), niemiecki (podstawowy).
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Wybrane metody przekazywania 
informacji jako sposób zachęcania 
ludzi do podejmowania działań, 
mających na celu ochronę planety, 
a jednocześnie i wzrost gospodarczy

Streszczenie
W eseju krótko omówiono bieżące problemy naszej planety i ich przyczyny. Uwzględ-
niono społeczne postawy i nastawienie do tych problemów. Przedstawione zostały 
również efektywne metody informowania społeczeństw o panującej sytuacji, zachęca-
nia do ochrony środowiska, inwestowania w nowe technologie oraz generowania in-
nowacyjnych rozwiązań. Te ostatnie umożliwiłyby stworzenie nowych miejsc pracy 
i przyczyniłyby się do wzrostu gospodarczego.

Już od ponad wieku temat zmiany klimatu oraz zanieczyszczenia środowiska 
jest aktualny dla naszej planety. „Większość naukowców potwierdza, że Zie-
mia ulega ociepleniu szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości, a to za sprawą 
ogromnych ilości gazów cieplarnianych, które ludzie wypuszczają do atmo-
sfery. Zalicza się tutaj spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu), jazdę 

Wybrane metody przekazywania 
informacji jako sposób zachęcania 
ludzi...
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samochodem i wycinkę lasów”1. Za dużą emisję СО2 są również odpowie-
dzialne elektrownie oraz zakłady przemysłowe, które z kolei odgrywają waż-
ną rolę w rozwoju i we wzroście gospodarki. Przykładem może być gospo-
darka Niemiec, która jest największa w Europie i czwarta na świecie. Eksport 
jest podstawą niemieckiej gospodarki ‒ w tym kraju są produkowane jedne 
z najlepszych marek samochodów, wysokiej jakości maszyny, elektronika, 
wyroby tekstylne oraz artykuły spożywcze. Dzięki tak rozwiniętemu prze-
mysłowi obywatele Niemiec żyją na dość wysokim poziomie i starają się go 
podtrzymywać poprzez zwiększanie produkcji i sprzedaży. Jednak nie trzeba 
być naukowcem, by zrozumieć, czym skutkuje wzmożona produkcja, jakie 
poważne i nieodwracalne konsekwencje ze sobą niesie w kontekście naszej 
planety. Nie wszyscy niestety zdają sobie z tego sprawę. 

Większość osób żyje dniem dzisiejszym i myśli krótkoterminowo. Nie za-
stanawia się nad tym, co czeka przyszłe pokolenia i z jakimi kataklizmami 
będą musiały się zmierzyć. Ważne, że tu i teraz żyje się dobrze. Część osób 
zdaje sobie sprawę z tego, co może stać z naszą planetą za kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat. Jednocześnie jednak nie chce zmienić swoich przyzwycza-
jeń i analizować tego problemu. Usprawiedliwiają się następująco: żeby coś 
otrzymać, trzeba dać coś w zamian, zapłacić określoną cenę. W tym przypad-
ku ceną jest stan planety i przyszłość naszych dzieci. Na szczęście zmiana 
klimatu oraz zanieczyszczenie środowiska odbywają się stopniowo i na ra-
zie dla większości konsekwencje nie są bardzo odczuwalne. To usypia naszą 
czujność. Nie uświadamiamy sobie tego, że cena, którą płacimy za bieżące 
korzyści ekonomiczne, tak naprawdę jest zbyt wysoka. W najtragiczniejszym 
scenariuszu, gdy nadejdzie czas, kiedy poziom wody w oceanie wzrośnie 
i zaleje całe miasta, gdy w efekcie zanieczyszczenia wód znikną niektóre ga-
tunki ryb, gdy przez gorące i suche powietrze pogorszy się urodzajność ziemi 
i pożary będą trawić coraz większe obszary, pozbawiając nas domu i jedzenia 
‒ nie pomogą żadne środki. Problem polega na tym, że większość uważa za-
soby naszej planety za rzeczy oczywiste; nie dba o nią i nie zwraca należytej 
uwagi na zachodzące w niej zmiany.

1 Komisja Europejska, czasopismo „Nasza planeta, nasza przyszłość”, Luksemburg: Urząd Pub-
likacji Unii Europejskiej, s. 3, 2018, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/yo-
uth_magazine_pl.pdf
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Według mojej opinii o odpowiedzialną postawę człowieka do planety 
trzeba zadbać już od najwcześniejszego etapu rozwoju, kiedy człowiek jest 
najbardziej podatny na przyswajanie informacji. Na podstawie mojego do-
świadczenia mogę stwierdzić, że zarówno w szkole, jak i na uniwersytecie 
zbyt mało uwagi poświęcono problemom związanych ze zmianą klimatu 
oraz zanieczyszczeniem środowiska. W szkole jedynie w ostatnim roku, raz 
na dwa tygodnie prowadzony był przedmiot „ekologia”, jednak niewie-
le z niego pamiętam. Sporo w tym mojej winy, ale odpowiedzialność leży 
również po stronie nauczycieli. Nie traktowali tego przedmiotu poważnie. 
Obecnie studiuję już czwarty rok i temat zagrożeń czekających naszą pla-
netę nie został przez nikogo poruszony. Podejmowane są tematy osiągania 
jak najwyższego cashflow z inwestycji czy poziomu marży. Uświadamia się 
nas, że im więcej firma produkuje, tym lepiej, ponieważ wtedy pojawia się 
efekt ekonomii skali i nie ma przestoju mocy produkcyjnych. Wiem, że stu-
diuję finanse i rachunkowość. Nie jestem studentem nauk przyrodniczych 
i być może dlatego pewne tematy związane z ekologią nie są podejmowane. 
Jednak uważam, że każdy student powinien mieć świadomość tego, co się 
dzieje ze światem, w którym żyje. Musi wiedzieć, jakie konsekwencje pociąga 
za sobą zanieczyszczenie środowiska, dlaczego klimat się zmienia i czym to 
może skutkować.

Moją pierwszą propozycją jest więc wprowadzenie w szkołach wyższych, 
niezależnie od kierunku studiów, zajęć, podczas których omawiane będą 
aktualne problemy naszej planety i sposoby jej ochrony. W szkołach pod-
stawowych i ponadpodstawowych również należałoby zwiększyć nacisk 
na te zagadnienia. Byłby to fundament dalszych działań ‒ udoskonalania 
innowacyjnych technologii, pozwalających na rozwój i wzrost gospodarki 
bez negatywnych skutków dla naszej planety. Człowiek nieświadomy przy-
czyn zagrożenia środowiska nie może im zapobiec. Nie jest w stanie tworzyć 
i wdrażać innowacyjnych technologii, pozwalających na generowanie korzy-
ści bez szkody dla planety. Student wydziału zarządzania, który kończy stu-
dia, w ciągu najbliższych lat chce podjąć własną działalność. Niezależnie od 
tego, jaki rodzaj biznesu wybierze, musi odpowiedzialnie podchodzić do jego 
wpływu na środowisko. Być może będzie przedsiębiorcą, którego działalność 
przemysłowa będzie zużywać zbyt dużo energii otrzymanej drogą spalania 
paliw kopalnych i zwiększać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze? 



158 Anastasiia Bezsmertna

Jeżeli byłby świadomy przyczyn zmian klimatu, być może swój biznes po-
prowadziłby w sposób bardziej przyjazny dla środowiska? Dlatego chciała-
bym jeszcze raz podkreślić ‒ studenci, szczególnie na kierunkach związanych 
z biznesem i kierunkach technicznych, powinni wiedzieć, jaki wpływ może 
mieć ich przyszła działalność na naszą planetę i jakie technologie stosować, 
by uchronić Ziemię przed zanieczyszczeniami.

Byłby to duży krok naprzód, ale nie możemy zapomnieć o pozostałych, 
dojrzałych już ludziach. By podnieść ich świadomość na temat zmian klima-
tycznych, należałoby wpłynąć na zmianę przekazu medialnego ‒ dziennika-
rze powinni informować o zagrożeniach nie tylko wtedy, gdy dzieje się coś 
nagłego i przerażającego. Temat zmianach zachodzących w środowisku po-
winien być obecny zawsze w komunikatach medialnych ‒ w każdym kraju. 
Podobnie jak dzieje się teraz w przypadku pandemii koronawirusa ‒ bieżące 
raporty wpływają na określone, bezpieczne zachowanie ludzi. Oczywiście nie 
należy bombardować takimi informacjami bez planu ‒ trzeba znaleźć „złoty 
środek” w kwestii intensywności i częstotliwości tego typu przekazu medial-
nego. Pojawić się może opinia, że koronawirus jest większym zagrożeniem 
i dlatego poświęca się mu tyle uwagi. Według mnie jednak jeśli teraz nie 
zmienimy postawy wobec środowiska, to przyszłość przyniesie kataklizmy, 
które pochłoną więcej istnień, niż obecna pandemia. 

Podsumowując: im większa będzie świadomość tego, co się dzieje z pla-
netą, tym szybciej przestaniemy jej szkodzić i chętniej będziemy inwestować 
w innowacyjne rozwiązania chroniące Ziemię przed katastrofą ekologiczną. 
W rezultacie będziemy mieć środki na rozwój nowych technologii oraz roz-
powszechnienie tych, które już się sprawdziły (np. odnawialne źródła ener-
gii). Pojawią się nowe miejsca pracy i oczekiwany wzrost gospodarki.





Adam Bogacki – student studiów magisterskich na kierunku Rynki 
Finansowe, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ubiega-
jący się o tytuł doradcy inwestycyjnego, a także członek Koła Na-
ukowego Rynku Kapitałowego INDEX. Zdobywał w doświadczenie 
w obszarze rynku kapitałowego w funduszach inwestycyjnych.  
W kręgu jego zainteresowań znajduje się polityka monetarna i jej 
wpływ na rynki finansowe, a także sferę realną. Prywatnie miłośnik 
sportu, głównie siatkówki i podróży.
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Adam Bogacki

Wzrost gospodarczy napędzany 
misją, czyli jak wykorzystać politykę 
klimatyczną 

Streszczenie
W eseju poruszone zostały najważniejsze zagadnienia związane z transformacją 
energetyczną Unii Europejskiej oraz z polityką klimatyczną. Pod dyskusję poddano 
implementowane rozwiązania oraz podjęto próbę znalezienia najkorzystniejszych wa-
riantów dla europejskiej gospodarki. 

79% obywateli Unii Europejskiej (UE) uważa, że zmiany klimatu są bardzo 
poważnym problemem, zaś aż 81% twierdzi, że rozpowszechnianie wiedzy 
w zakresie clean energy poza kraje Wspólnoty może przynieść jej korzyści go-
spodarcze1. Wysoka świadomość społeczna przyczyniła się do wzmożonej 
debaty na temat postępujących zmian klimatycznych i implementacji nowej 
polityki energetycznej Unii Europejskiej ‒ polityki zwanej Nowym Zielonym 
Ładem. Wydaje się, że przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa tematy 
te wywoływały gorące dyskusje wśród unijnych elit. Założenie neutralności 
klimatycznej do 2050 roku to wyzwanie, jakie wyznaczyła sobie Wspólnota 
w celu hamowania globalnego ocieplenia. Wywołało to komentarze części 

1 Badania Eurobarometr, 2019 r.
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opinii publicznej ‒ jej zdaniem plan jest nierealny i zbyt kosztowny dla unijnej 
gospodarki. Tak wysoko postawiona poprzeczka ma, według mnie, przede 
wszystkim zmuszać państwa członkowskie do działania i z czasem realność 
jej implementacji będzie mogła zostać poddana rewizji. Jeśli chodzi o koszty, 
to warto na nie spojrzeć długofalowo i przeanalizować wpływ tych działań 
na gospodarkę w ciągu najbliższej dekady ‒ dwóch dekad.

Warto więc zastanowić się, w jakim zakresie te proklimatyczne inicjatywy 
wpłyną stymulująco na europejską gospodarkę (bo to, że tak się może stać, 
nie podlega dyskusji). W latach 1990‒2016 produkt krajowy brutto (PKB) Unii 
Europejskiej wzrósł o 54%, przy zmniejszeniu zużycia energii o 2% i redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o 22%2. Należy więc kontynuować wdrażanie 
nowych rozwiązań i modyfikować te, które nie są w pełni efektywne. Pole do 
działania jest szerokie.

Myślę, że w kwestii transformacji energetycznej Unii Europejskiej po-
wiedziano już wiele. Kraje mają dążyć do maksymalizowania udziału tak 
zwanych odnawialnych źródeł energii w pierwszej kolejności kosztem wę-
gla, a następnie gazu i atomu. Jak połączyć te surowe wytyczne, szczegól-
nie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie miks energetyczny jest 
zdominowany przez paliwa kopalne? Szacunki pokazują, że przez najbliższą 
dekadę przemiana unijnej energetyki może kosztować 260 mld euro rocznie. 
UE ma wspierać ten proces w kwocie około 100 mld euro rocznie, głównie 
przy zaangażowaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego  ‒ będzie on prze-
de wszystkim wspierać kraje tak zwanej nowej Unii. Czy zatem transformacja 
energetyczna to tylko koszty? Niekoniecznie ‒ to również szansa dla europej-
skich przedsiębiorstw w kwestii rozwoju technologii, szczególnie w obszarze 
magazynowania energii. Dziś odnawialne źródła energii (OZE) przy swoim 
niestałym charakterze produkcji wymagają wsparcia konwencjonalnych elek-
trowni zasilanych głównie paliwami kopalnymi ‒ mogą one bilansować ubyt-
ki w sieci i chronić przed blackoutem. By zminimalizować ich udział, potrzeba 
konkretnego rozwiązania w kwestii magazynowania energii na dużą skalę. 
Wspomniane już wsparcie finansowe sektora OZE daje możliwość opracowa-
nia technologii magazynującej energię dla całej gospodarki przez europejskie 
podmioty. Biorąc pod uwagę fakt, że kraje takie jak Dania, Hiszpania, Austria 

2 Dane: Komisja Europejska
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czy Irlandia postulują o osiągnięcie 100% energii pozyskiwanej z OZE do 2050 
roku, takie rozwiązanie wydaje się być konieczne. Może to być prawdziwy 
„game changer” dla branży energetycznej. Ogromne zasoby energii do pozy-
skania ze słońca, powietrza czy wody w połączeniu z możliwością magazy-
nowania nadwyżek prądu może zmienić branżę energetyczną: obniżyć kosz-
ty produkcji i zwiększyć niezależność państw. Posiadanie i opatentowanie 
tej technologii może wpłynąć korzystnie na europejską gospodarkę nie tylko 
w kontekście sprzedaży jej innym krajom, ale także w kwestii konkurencyjno-
ści całego unijnego rynku przez niższe koszty energii.

Inny aspekt polityki UE względem nie tylko sektora energetycznego, ale 
też całego przemysłu to system EU ETS, czyli European Emission Trading Sy-
stem. Potocznie nazywany jest „certyfikatami CO₂”. Koncepcja zakłada wpro-
wadzenie odgórnego limitu zezwoleń emisji gazów cieplarnianych dla euro-
pejskiego przemysłu (limit ten jest regularnie podwyższany) i przydzielania 
przedsiębiorstwom w małej części bezpłatnie, głównie poprzez aukcje, cer-
tyfikatów zezwalających na emisję gazów cieplarnianych. System umożliwia 
handel zezwoleniami na europejskich giełdach ‒ stały się przez to także obiek-
tem spekulacji. O nieskuteczności systemu EU ETS może świadczyć minimal-
ny spadek emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej w latach 2006‒2016 ‒ 
w pierwszej dekadzie funkcjonowania tego rozwiązania o zaledwie 2%3. Unia 
Europejska, widząc niską efektywność systemu ETS, zaczęła ograniczać ich 
podaż poprzez zwiększenie corocznego tempa redukcji dostępnych certyfika-
tów. Poskutkowało to między innymi wzmożonym popytem, a w rezultacie 
czterokrotnym wzrostem cen w latach 2017‒2018. Głównym grzechem syste-
mu certyfikatów CO₂ zdaje się być zrzucenie na barki europejskich przedsię-
biorstw kosztów transformacji energetycznej, skutkującej wzrostem cen, czy 
spadkiem konkurencyjności przemysłu.

Koncepcja podatku węglowego powiązanego z tak zwanym śladem wę-
glowym wydaje się być rozsądniejszym rozwiązaniem niż system EU ETS. 
Przede wszystkim pozwala w większym stopniu wpłynąć (przynajmniej 
w założeniu) na globalną emisję dwutlenku węgla. Pomysł ten, odrzucony 
w 2005 roku jako rozwiązanie alternatywne dla wprowadzanego wtedy sy-
stemu uprawnień emisji, w 2019 roku zaczął być ponownie rozważany przez 

3 Dane: OECD
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europejskich decydentów. Koncepcja zakłada nałożenie podatku na produk-
ty, przy których produkcji pozostawiany jest ślad węglowy. Dotyczyłby on 
także produktów importowanych spoza UE, by europejski przemysł nie był 
na przegranej pozycji z azjatycką konkurencją. Poza wyrównaniem cen po-
datek ten wymuszałby dekarbonizację procesów produkcyjnych w przed-
siębiorstwach europejskich i światowych. Opłata węglowa skutkowałaby 
wycofaniem darmowych certyfikatów CO₂, przyznawanych podmiotom 
najbardziej energochłonnym ‒ w 2021 roku ich liczba i tak znacznie spad-
nie, co jest już zdyskontowane w ich cenach. Paradoksalnie wydaje się, że 
to właśnie podatek węglowy będzie najbardziej rynkowym rozwiązaniem 
w walce z emisją gazów cieplarnianych w przemyśle. Działanie to, poza 
przywróceniem konkurencyjności europejskiemu przemysłowi, niesie ze 
sobą jeszcze dwie ważne korzyści. Po pierwsze, zmniejszamy zjawisko tak 
zwanego carbon leakage, czyli zwiększenia emisji gazów cieplarnianych poza 
naszym kontynentem przez restrykcyjną politykę europejską. Po drugie, 
i według mnie istotniejsze, równa konkurencja unijnego przemysłu ze świa-
towym daje bodziec do pracy nad zmianą technologii produkcji na mniej 
emisyjną. To zaś skutkować może przewagą cenową nad pozostałymi poza-
europejskimi przedsiębiorstwami. Warto podkreślić, że implementowanie 
podatku węglowego w krajach poza UE w takim przypadku również pro-
mowałoby europejskich producentów. Przykładem może być europejska 
produkcja miedzi, metalu niezbędnego do rozwoju elektromobilności czy 
fotowoltaiki. Może być ona wyparta przez chińską miedź, która pozostawia 
znacznie wyższy ślad węglowy. Za koncepcją podatku węglowego opowia-
dał się między innymi zarząd ArcelorMittal, największego producenta stali 
na świecie, działającego na różnych kontynentach.

Poza wyżej wymienionymi działaniami stymulującymi wzrost gospo-
darczy nie można zapomnieć o niwelowaniu strat i ryzyka dla gospodarki. 
Według wyliczeń Europejskiej Agencji Środowiska kraje unijne w latach 
2010‒2017 na skutek klęsk wywołanych zjawiskami pogodowymi ponosiły 
rocznie koszty na poziomie średnio 13 mld euro4. Polityka klimatyczna nie 
zmniejszy tych kwot w przyszłości, ale z dużym prawdopodobieństwem 
zmniejszy ryzyko ich znacznego wzrostu. Warto się zastanowić czy w pre-

4 Dane: European Enviroment Agency.



zentowanych projekcjach wzrostu gospodarczego w perspektywie 20‒30 lat 
analitycy dyskontują ewentualne koszty związane z potencjalnym większym 
wpływem klęsk żywiołowych na gospodarkę. Okazać się może, że realizowa-
nie planu ochrony klimatu jest warunkiem koniecznym do utrzymania się na 
wzrostowej ścieżce rozwoju.

Patrząc na szanse i możliwości, jakie daje wcielanie w życie Nowego Zie-
lonego Ładu, a także wprowadzenie innych rozwiązań oddziałujących glo-
balnie, możemy jako Europejczycy być spokojni, że działania te przyniosą 
również pozytywne skutki dla gospodarki. Poza wymiarem ekonomicznym, 
który nie rysuje się tak dramatycznie, jak przewidują sceptycy, musimy pa-
miętać o odpowiedzialności względem świata i przyszłych pokoleń. Jako bo-
gate społeczeństwo powinniśmy być prekursorem tych działań. 
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wartych funduszy inwestycyjnej w działalności bankowej. Pasjonat bankowości, rynków 
kapitałowych i sportu. 
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„Mieć ciastko i zjeść ciastko”? 
To możliwe!

Streszczenie
Niniejsza praca porusza tematykę ochrony środowiska i jej wpływu na kondycję świa-
towej gospodarki. Przywołane przykłady mają na celu ukazanie takich działań, które 
pozwalają na zaspokojenie potrzeb naszej planety i jednocześnie nie są zagrożeniem 
dla wzrostu gospodarczego.  

„Zamiast segregować ludzi na hetero- i homo-,  
posegregujmy sobie śmieci, bo nam planeta umiera.”

(autor nieznany) 

Ludzie jako przedstawiciele rodzaju Homo mają wiele cech wspólnych. To na 
przykład zdolność do posługiwania się mową, okazywanie uczuć czy dosko-
nalenie własnych umiejętności. W wielu aspektach jednak się od siebie różni-
my. Mamy odmienne zainteresowania, różnimy się kolorem skóry, zamiesz-
kujemy różne zakątki świata, wyznajemy inne religie, mamy zróżnicowane 
przekonania. Mimo wszystko każdy z nas poszukuje w swoim życiu szeroko 
rozumianego szczęścia i samorealizacji. Dla jednych może to być awans za-
wodowy, dla innych spokojne, rodzinne życie w małym domku na wsi. He-
donizm? W moim odczuciu nie ma w tym nic złego. Przecież nie chodzi o to, 
by po prostu żyć, ale też o to, aby czerpać z życia przyjemność. Musimy jed-
nak pamiętać o jednym aspekcie. Niezależnie od narodowości, wyznawanej 
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religii czy wartości, mamy jeden dom ‒ Ziemię. Wydaje mi się, że najwięk-
szym wyzwaniem, przed którym aktualnie stoimy, jest znalezienie złotego 
środka między troską o planetę, a ciągłym zapewnieniem wzrostu gospodar-
czego. W moim odczuciu jest to możliwe. Niejednokrotnie udowodniono, 
że ludzka pomysłowość nie ma granic. Należy jedynie znaleźć odpowiednie 
środki, które pozwolą zrealizować obydwa cele. W niniejszej pracy postaram 
się przedstawić odpowiednie argumenty, które potwierdzą moją tezę. 

W pierwszej kolejności na myśl przychodzi „Pakt o modzie”, podpisany 
przez 150 światowych marek. Polega on ma wspólnej walce na rzecz ochrony 
środowiska ‒ między innymi poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych w procesie produkcji ubrań czy redukcję wytwarzania plastiku jednora-
zowego użytku. Do programu dołączyły takie brendy jak Gucci, Prada, Chanel, 
Nike, Michael Kors, Zara czy H&M. Jeszcze kilka lat temu wychodziliśmy ze 
sklepu z plastikowymi siatkami pełnymi ubrań. Aktualnie za coś naturalnego 
uważa się papierową torbę oferowaną przez ekspedientkę. Projekt paktu na 
zlecenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona opracował François-Henri Pi-
nault. To prezes firmy Kering, jednego z największych koncernów modowych. 
Niezwykle istotne wydają się tu słowa Pinaulta: „Globalne wyzwania, przed 
którymi stoimy, są złożone. Nie mają granic. Możemy je pokonać, łącząc rządy, 
przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa”1. Moim zdaniem to klucz do sukcesu. 

Bez wątpienia w każdej z wymienionych korporacji zastanawiano się, 
czy dołączyć do programu. Takie rozwiązania generują przecież dodatkowe 
koszty, które potem przekładają się na cenę produktu. Klient staje więc przed 
dylematem ‒ zdecydować się na artykuł tańszy czy lepszy dla środowiska. 
W ostatnim czasie daje się jednak zauważyć wzrost świadomości ludzi na te-
mat kondycji naszej planety, a przede wszystkim konsekwencji biernej posta-
wy. W dłuższej perspektywie brak zaangażowania proekologicznego może 
doprowadzić do odwrócenia się rzeszy klientów od danej marki. Dlatego 
warto zgodzić się ze stwierdzeniem Françoisa Pinaulta, że tylko jeśli połączy-
my wszystkie siły, zarówno przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa, będziemy 
w stanie zadbać o wspólny interes światowej gospodarki i naszej planety. 

1 https://twitter.com/KeringGroup/status/1164819995227873281?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1164819995227873281&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.polsat-
news.pl%2Fwiadomosc%2F2019-09-01%2Fpakt-o-modzie-podpisany-przez-150-marek-w-trosce-
-o-srodowisko%2F [dostęp: 07.04.2020]
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Najważniejszy pozostaje jednak jasny sygnał ze strony rządzących. Osoby, 
którym powierzyliśmy troskę o nasz kraj, muszą się czuć w obowiązku pod-
jąć działania, które będą prowadzić do ochrony środowiska. Aktualnie kraje 
można podzielić na dwie grupy ‒ zwolenników Unii Europejskiej (UE) oraz 
jej przeciwników. Nie jest celem ocena, czy UE działa prawidłowo. Należy 
jednak docenić fakt wprowadzenia tak zwanej dyrektywy plastikowej. Gene-
za nowych przepisów wynika z zaniepokojenia rozmiarem zanieczyszczenia 
wód. Śmieci, które się w nich znajdują, pokonują setki tysięcy kilometrów. 
Pod wpływem ruchów wody morskiej plastikowe przedmioty rozpadają się 
na mniejsze części ‒ są one śmiertelnym zagrożeniem dla połykających je żół-
wi, waleni i ptaków. Aż 80% wszystkich odpadów na europejskich plażach 
to tworzywa sztuczne2. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od wiosny 2021 
roku. Do tego czasu państwa członkowskie mają obowiązek wdrożyć je do 
prawodawstwa krajowego.  

Lista produktów zakazanych jest dość długa. Znajdują się na niej plasti-
kowe patyczki higieniczne, jednorazowe słomki i mieszadełka do napojów, 
sztućce, talerze i patyczki do balonów. Przedmiotów objętych dyrektywą nie 
będzie można legalnie kupić w żadnym państwie Unii Europejskiej. Władze 
krajowe będą miały więcej autonomii w sprawie jednorazowych pojemników 
na żywność i kubków. To rządy państw członkowskich wybiorą metody re-
dukcji użycia tych przedmiotów. Od 2025 roku jednorazowe butelki plasti-
kowe będą musiały w jednej czwartej składać się z przetworzonego plastiku. 
Ustanowiono także konkretne cele z tym związane ‒ między innymi taki, że 
do 2029 roku do selektywnej zbiórki musi trafić 90% butelek. Ma temu sprzy-
jać na przykład system kaucyjny. Na opakowaniu kubków na napoje, chuste-
czek czy podpasek będzie widoczna informacja o tym, jakie skutki powoduje 
ono dla środowiska. Producenci oferujący pojemniki na żywność, butelki, 
kubki, opakowania czy torby plastikowe będą obciążeni kosztami zbierania 
odpadów złożonych z tych produktów, ich transportu, przetwarzania i upo-
wszechniania wiedzy o metodach ich utylizacji. 

Bardzo łatwo pisze się o pewnych rozwiązaniach. Należy jednak pamię-
tać, że wiążą się one z dodatkowymi kosztami i skomplikowanymi procedu-
rami. Troska o naszą planetę to jednak nie tylko zakazy i ograniczenia. To 

2 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1794414,1,czy-kiedy-i-jak-plastik-zniknie-z-
-krajow-unii-europejskiej.read [dostęp: 07.04.2020].
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także spore możliwości. Należałoby się zastanowić, co można zrobić z tonami 
tworzyw sztucznych, które rokrocznie składowane są na wysypiskach. Ludz-
ka wyobraźnia w połączeniu z nauką może skutkować takimi innowacyjnymi 
propozycjami, o których jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie marzył. 

Pierwsza „plastikowa droga”, której zalety zaprezentowano poniżej, 
wzbogacona szkłem i plastikiem z recyklingu powstała w Nowej Południowej 
Walii w Australii. Jest to droga wykonana w całości z tworzyw sztucznych 
lub kompozytów tworzywa sztucznego z innymi materiałami. Cechuje się 
między innymi lepszą odpornością na erozję i zmiany temperatur niż zwykła 
asfaltobetonowa konstrukcja3. W takich krajach jak Indonezja, Australia, In-
die, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone już wcześniej używano technolo-
gii dodawania tworzyw sztucznych do mieszanki asfaltowej. Ich stosowanie 
do budowy dróg tworzy szerokie możliwości recyklingu tworzyw sztucz-
nych. Kto wie, być może za jakiś czas wszystkie drogi będą „plastikowe”? 

„Polak potrafi” ‒ potwierdzeniem tych słów są działania Moniki Pietras 
i Dariusza Grin-Zuchowskiego. Otworzyli oni pierwszy w Polsce sklep inter-
netowy, w którym można nabyć unikalne dodatki do wnętrz i meble w 99% 
pochodzące z odzysku4. Początkowo prowadzili oni firmę remontową. Po-
stanowili jednak połączyć pasję do wyszukiwania starych przedmiotów, za-
miłowanie do ekologii i designerskie umiejętności. W ten sposób powstała 
pierwsza w Polsce zaawansowana ekologiczna pracownia i sklep z meblami 
z recyklingu. Meble wykonywane są z palet, starych ogrodzeń, kół od po-
wozów. Najczęściej wykorzystywanymi przez nich materiałami są drewno 
i metal ‒ z wiekiem szlachetnieją i nabierają charakteru. Każdy ich produkt 
jest wysokiej jakości i jedyny w swoimi rodzaju. To idealny przykład na to, 
że można robić to, co się kocha, mieć szerokie grono odbiorców, zarabiać na 
swojej pracy, a co najważniejsze ‒ przyczyniać się do wzrostu gospodarczego 
i jednocześnie dbać o naszą planetę. 

Mimo że czas egzekwowania przepisów wprowadzonych przez wspo-
mnianą wyżej dyrektywę przypada na kolejne lata, niezwykle cieszy fakt, 
że wiele przedsiębiorstw już teraz wprowadziło działania, mające na celu 
ochronę środowiska. To bardzo budujące, kiedy na każdym kroku widzimy 

3 https://newatlas.com/vancouver-recycled-plastic-warm-mix-asphalt/25254/ [dostęp: 07.04.2020].

4 https://czasnawnetrze.pl/premiery/15374-design-z-odzysku-pierwszy-polski-sklep-internetowy-
-z-meblami-z-recyklingu [dostęp: 07.04.2020].
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zmieniający się świat. Sklepy wielkopowierzchniowe stosują „biopieczątki”5, 
którymi oznaczają warzywa ‒ po to, by nie pakować ich z osobna do plastiko-
wych opakowań. Do pakowania owoców jedna z sieci wprowadziła niedaw-
no siatki wielokrotnego użytku, które można prać w pralce.

Każdego roku w Polsce odbywa się wiele festiwali muzycznych. Obraz 
porozrzucanych plastikowych kubków na napoje zdecydowanie nie pasuje 
do wspaniałej atmosfery panującej na festiwalu. Ale i z tym można sobie po-
radzić. Na jednej z takich imprez wprowadzono kaucję za kubek. Każdy więc 
dbał o to, by oddać pojemnik, gdy już zostanie opróżniony6. 

Bardzo przygnębiające są doniesienia na temat ton jedzenia wyrzucanych 
każdego roku na śmietnik, podczas gdy na świecie są kraje, w których ludzie 
głodują. By zmniejszyć skalę tego zjawiska, wiele restauracji proponuje, by 
niedokończony w lokalu posiłek zabrać do domu7. Czasami przecież zamó-
wiona porcja okazuje się na tyle duża, że nie jesteśmy w stanie jej zjeść. Mamy 
zatem szansę dokończyć posiłek wtedy, gdy ponownie dopadnie nas głód. 

Warto podkreślić, że powyższe działania nie doprowadziły do strat finan-
sowych przedsiębiorstw, które je wdrożyły. Wręcz przeciwnie ‒ sprawozdania 
finansowe i prognozy ekonomiczne pokazują, że firmy te generują dodatkowe 
zyski, a klienci coraz częściej korzystają z ich usług. To doskonałe połączenie 
troski o środowisko i dążeń do zadowalających wskaźników finansowych. 

Reasumując: już teraz możemy być dumni z polskiego społeczeństwa 
i polskich przedsiębiorców. Polacy dają przykład całemu światu, że nie szu-
kają wymówek ‒ szukają rozwiązań. 

Czy zatem można „mieć ciastko i zjeść ciastko? W tym przypadku to moż-
liwe. Należy jednak pamiętać, że to początek drogi, a efekty podjętych działań 
zostaną docenione dopiero przez przyszłe pokolenia. Na koniec warto przy-
toczyć słowa znalezione w internecie. Nie będzie to: „How dare you?” Grety 
Thunberg, ale wypowiedź anonimowego użytkownika: „Zamiast segregować 
ludzi na hetero- i homo-, posegregujmy sobie śmieci, bo nam planeta umiera”. 

5 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/lidl-warzywa-bio-znakowane-swiatlem-opinie-jak-to-
-dziala [dostęp: 07.04.2020]

6 http://www.oddamodpady.pl/zwrotne-kubki-off-festival-2016/ [dostęp: 07.04.2020].

7 https://www.horecatrends.pl/gastronomia/114/coraz_wiecej_restauracji_zacheca_do_zabierania_
resztek_potraw_do_domu,3454.html [dostęp: 07.04.2020].
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Dinozaury, gryzonie czy meteoryty 
‒ kto zrewolucjonizuje finanse 
przyszłości?

Streszczenie
Biorąc pod uwagę kierunki rozwoju amerykańskiej Wielkiej Czwórki, w skład której 
wchodzą firmy Google, Apple, Facebook i Amazon  oraz chińskiego BAT,  składają-
cego się z firm Baidu, Alibaba i Tencent, można stwierdzić, że odgrywają one bardzo 
dużą rolę na rynku usług finansowych. W związku z tym funkcjonowanie banków 
i innych pokrewnych instytucji jest zagrożone. Dlatego są one zmuszone do wprowa-
dzania rozwiązań bazujących na nowych technologiach.  

Nowe technologie mają obecnie bardzo duży udział w gospodarce. W du-
żej mierze wpływają również na sektor finansowy, wywołując coraz większe 
zmiany. Innowacje technologiczne odgrywają znaczącą rolę w działalności 
przedsiębiorstw, nie tylko tych związanych z rynkiem finansowym. Są wy-
znacznikiem tego, jak dany podmiot przystosuje się do istniejących warun-
ków na rynku. Błyskawiczny rozwój cyberprzestrzeni skłania więc różne 
instytucje, w tym między innymi banki, do wdrażania innowacyjnych syste-
mów, które mają na celu intensyfikację rynku finansowego. Oprócz banków, 
które Bill Gates nazwał „dinozaurami” w czasach przepowiadania technolo-
gicznej rewolucji w sektorze finansowym, dużą rolę odgrywają fintechy. Te 
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z kolei określone zostały „gryzoniami” przez Michała Pawlika (CEO fakto-
ringowej firmy SMEO) podczas konferencji Inside Trends. Jednakże ogrom-
nym zagrożeniem zarówno dla banków, jak i firm oferujących rozwiązania 
technologiczne i finansowe przy wykorzystaniu internetu lub innych elektro-
nicznych technologii komunikacji, są dwa meteoryty. Pierwszym z nich jest 
amerykańska Wielka Czwórka, w skład której wchodzą firmy Google, Apple, 
Facebook i Amazon. Drugim jest chiński BAT, obejmujący firmy technolo-
giczne Baidu, Alibaba oraz Tencent. 

„Dinozaury”…

Banki od początku swojego istnienia, chcąc utrzymać dominującą pozycję na 
rynku finansowym, wdrażają coraz nowsze rozwiązania. Warto mieć jednak 
na uwadze, że wprowadzane innowacje finansowe nie zawsze powstają z ini-
cjatywy jednostek (banków). Bardzo często są one implementowane w ob-
rębie działalności instytucji finansowych w wyniku obowiązującej regulacji 
krajowej czy unijnej. Dlatego na przełomie ostatnich kilkunastu lat obserwu-
jemy większą rewolucję w obszarze bankowości, niż we wcześniejszych deka-
dach. Przykładem dużych zmian w tym sektorze jest wprowadzenie w życie 
unijnej Dyrektywy o Usługach Płatniczych PSD2 (Payment Services Directive). 
Jej efektem było przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa konsumen-
tów. W związku z tym banki zainwestowały w innowacje skoncentrowane na 
silnym uwierzytelnianiu użytkownika, zarówno podczas logowania do de-
dykowanej platformy bankowej, jak i podczas autoryzacji transakcji. Wśród 
tych rozwiązań możemy wyróżnić mobilne tokeny, mobilną autoryzację czy 
też biometrię.

A może to dobry czas na „gryzonie”? 

Coraz bardziej powszechne na krajowym i zagranicznym rynku fintechy 
oferują wiele udogodnień i innowacji finansowych. Wśród podmiotów fin-
techowych możemy wyróżnić niektóre banki, firmy wykorzystujące block-
chain i sztuczną inteligencję w sprzedaży oraz dostarczaniu usług. To rów-
nież firmy oferujące rozwiązania weryfikacyjne, ostatnio bardzo popularne 
ze względu na obowiązek wdrażania procedury wewnętrznej w związku 
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z wprowadzeniem Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Brudnych Pieniędzy 
i Finansowaniu Terroryzmu (1 lipca 2018 roku). Problemem, z jakim bory-
ka się branża fintech jest fakt, że duża część społeczeństwa nie zdaje sobie 
sprawy z powszechności rozwiązań oferowanych przez te firmy. Zazwyczaj 
słowo „fintech” kojarzy się z wyspecjalizowanymi firmami, wprowadzający-
mi skomplikowane i niedostępne usługi. W rzeczywistości z dobrodziejstw 
fintechów korzysta co najmniej połowa Polaków. Można się więc pokusić się 
o tezę, że duży odsetek osób, które korzystają z rozwiązań fintechowych, jest 
tego całkowicie nieświadoma. 

A jaką rolę pełnią współcześnie „meteoryty”? 

Od kilku lat dużą rolę na rynku i w społeczeństwie odgrywają technologiczni 
giganci z Doliny Krzemowej w USA i z Chin. Jedni uważają ich za „aposto-
łów” nowego, lepszego świata, drudzy zaś za „aniołów zagłady”. Nasuwa 
się pytanie: czy mogą zrewolucjonizować rynek finansów i zagrozić bankom 
oraz fintechom, które cieszą się dużym uznaniem ze strony konsumentów? 
Zdecydowanie tak. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez KPMG 
i Związek Banków Polskich, większość bankowców (53%) twierdzi, że firmy 
GAFA (Google, Apple, Facebook i Amazon) będą bardziej aktywne i staną się 
dla nich głównym konkurentem. Sprzymierzeńcem tej teorii jest unijna regu-
lacja i standaryzacja, dająca możliwość jednoczesnego wejścia na wszystkie 
rynki Unii Europejskiej. Sądzę, że powyższy fakt jest zapewne bardzo inte-
resujący dla gigantów już rządzących obecnym światem. Pozwoli im szyb-
ciej podjąć decyzję o implementacji nowoczesnych rozwiązań finansowych 
na rynkach Unii Europejskiej. Zdecydowanie ich zaletami przyciągającymi 
konsumentów są łatwość, intuicyjność zastosowania oraz oszczędność cza-
su ‒ w dzisiejszych czasach najważniejszego aktywu społeczeństwa. Do naj-
większych osiągnięć technologicznych w sektorze finansów, jednego z naj-
popularniejszych serwisów społecznościowych na świecie, można zaliczyć 
stablecoin „Libra”, przelewy na messengerze, WhatsAppie oraz Instagramie 
(dostępne jak na razie dla użytkowników Stanów Zjednoczonych), prywatne 
i publiczne zbiórki pieniędzy, płatności w grach, możliwość zakupów biletów 
na wydarzenia oraz coraz prężniej funkcjonujący Marketplace. Dodatkowo 
uważam, że zezwolenie na płatności użytkownikom posiadających wyłącznie 
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messengera bez konta na Facebooku jest dodatkowym udogodnieniem dla 
konsumentów. W wyniku tego technologiczny gigant może dotrzeć do nowej 
grupy odbiorców ‒ tej, która dotychczas nie była w pełni przekonana do por-
tali społecznościowych. Kolejny potentat technologiczny, Google, zapowie-
dział wprowadzenie nowej usługi dla swoich użytkowników. Są to rachunki 
bankowe, które na razie mają objąć tylko społeczeństwo USA (jednakże Go-
ogle nie wyklucza poszerzenia swojego zasięgu i wkroczenia na rynek Unii 
Europejskiej). Google oraz Apple oferują użytkownikom swoich systemów 
płatności zbliżeniowe, które cieszą się dużym uznaniem. Są one rozwiąza-
niem znacznie szybszym i wygodniejszym, niż tradycyjne karty debetowe 
lub kredytowe. Amazon również nie pozostaje w tyle. W jego ofercie finan-
sowej można znaleźć pożyczki dla małych firm, płatności mocno powiązane 
z e-commerce’ową działalnością tej platformy, technologię Just Walk Out, de-
pozyty gotówkowe, konta dla najmłodszych użytkowników oraz działalność 
kredytową. Mimo że wielcy gracze ze Stanów Zjednoczonych odgrywają 
bardzo duże znaczenie na rynku finansowym, nie ma mowy o monopolu. 
Również w Chinach są aktywne wielkie firmy technologiczne, także w sek-
torze usług finansowych. Dominującą pozycję mają trzej giganci wchodzący 
w skład BAT. Są to Baidu, Alibaba i Tencent. Wśród ich rozwiązań, cieszących 
się dużym zainteresowaniem konsumentów, można wyróżnić WeChat Pay 
i AliPay. Z tych usług korzystają na co dzień głównie młodzi klienci ‒ płacą 
za codzienne zakupy, czyli ubrania, żywność i elektronikę. 

„Dinozaury” w Polsce, mimo swojego zaawansowania technologicznego 
i wypracowanych trwałych relacji z konsumentami, są zobligowane do imple-
mentacji coraz nowszych rozwiązań. Dlatego też częściej mówi się o współ-
pracy między bankami i fintechami. Według mnie nie powinna być ona od-
bierana tylko w kontekście rywalizacji i konkurencji. To przede wszystkim 
możliwość rozwoju nowych, zaawansowanych technologicznie produktów 
bez konieczności angażowania dużych nakładów inwestycyjnych. Uważam, 
że alians między bankami a fintechami ma również pozytywne znaczenie 
w budowaniu nowych kanałów dystrybucji. W rezultacie instytucje te mają 
możliwość zwiększenia swojego zasięgu działania na nową grupę klien-
tów. Sądzę jednak, że sektor bankowy powinien iść w kierunku współpra-
cy z fintechami w celu wprowadzenia technologii blockchain. To rozwiąza-
nie, dotychczas kojarzone tylko z bitcoinem lub kryptowalutami, ma wiele 
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zastosowań w bankowości. Jest wykorzystywane między innymi w obszarze 
niespersonalizowanych dokumentów dotyczących regulaminów, tabel opłat, 
ale także w zakresie informacji o klientach, procesie kontroli i ich identyfika-
cji. Wpłynie ona nie tylko na redukcję czasu związanego z przetwarzaniem 
danych zapisanych w sposób papierowy, ale umożliwi też nieodwracalność 
wcześniej zapisanych rejestrów danych. 

Uważam, że siła korporacji polega na wykorzystaniu istotnych przewag 
konkurencyjnych. Zaliczamy do nich przewagę technologiczną, bazę po-
tencjalnych klientów liczoną w miliardach użytkowników i obejmującą cały 
świat, siłę i branding marek technologicznych oraz kapitał. Sądzę jednak, że 
w ciągu najbliższych kilku lat działalność banków w Polsce nie jest zagrożo-
na. Są w stanie wyjść zwycięsko z tej walki zwłaszcza wówczas, gdy podejmą 
współpracę z firmami technologicznymi i start-upami, posiadającymi innowa-
cyjne rozwiązania. Nie oznacza to oczywiście, że przyszłość bigtechów stoi 
pod znakiem zapytania. Jeśli nie pojawią się przeszkody w postaci regulacji 
prawnych, będą one w stanie zastąpić banki i inne instytucje finansowe. Co-
raz częściej zauważa się tendencję do oferowania dużej części usług i produk-
tów przez jednego dostawcę. Moim zdaniem to, kto zaistnieje na rynku i jaki 
będzie miał w nim udział, będzie w dużej mierze uzależnione od społeczeń-
stwa i jego preferencji. Jak wskazują badania i codzienna obserwacja, pokole-
nie ludzi młodych, dopiero wkraczających na rynek, ogromną rolę w swoim 
życiu przypisuje portalom społecznościowym, wygodzie i szybkości. Sądzę, 
że firmy wykorzystujące tę bazę, osiągną w przyszłości największe korzy-
ści. Reasumując: bardzo dobrze wpisują się w tym przypadku słowa Johanna 
Wolfganga von Goethe: „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.” 



Magdalena Sadowska – Absolwentka Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość na specjalno-
ści bankowość (I stopień) oraz rachunkowość i rewizja finansowa 
(II stopień). Od 2016 roku posiada Europejski Certyfikat Bankow-
ca. W trakcie studiów magisterskich odbyła semestr zagraniczny 
w FH Joanneum w Graz (Austria). Stypendystka Rektora UEK oraz 
zewnętrznych fundacji. Obecnie doktorantka w Kolegium Ekono-
mii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Tematyka rozprawy doktorskiej koncentruje się na stabilności 
banków spółdzielczych w krajach europejskich. Uczestniczka Pro-

gramu „Staże Prezesa NBP” od listopada 2018 roku do października 2019 roku. Obecnie 
zatrudniona w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, gdzie 
zajmuje się obsługą bankową rachunków jednostek sektora budżetowego. Interesuje się 
bankowością spółdzielczą, bankowością centralną oraz wpływem aspektów kulturowych 
na zachowania w biznesie.
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Magdalena Sadowska

Pokolenie „Z” determinantą finansów 
przyszłości

Streszczenie
Najmłodsze pokolenie, nazywane „generacją Z”, to ludzie, którzy funkcjonują w świe-
cie nowych technologii od najmłodszych lat. Ich styl życia oraz przyzwyczajenia i jed-
nocześnie łatwość do nauki nowoczesnych technologii będzie główną determinantą 
poziomu usług finansowych w najbliższych latach. Banki oraz inne instytucje finan-
sowe będą musiały swoją ofertę nieustannie rozszerzać i dostosowywać do preferencji 
oraz oczekiwań klientów. A dla tej grupy konsumentów najważniejsze są łatwość, 
szybkość oraz bezkontaktowa obsługa. 

Nowoczesne technologie stają się obecnie podstawą wielu usług oferowanych 
przez instytucje finansowe. Szczególnym obszarem staje się bankowość. Jej 
działalność w znacznym stopniu jest uzależniona od postępu technologicz-
nego. Ze względu na swoją powszechność branża ta nie tylko musi dostoso-
wywać swoje usługi do ciągłego postępu cyfrowego, lecz także do preferencji 
klientów, coraz chętniej sięgających po bankowość internetową i mobilną. 
Wyzwaniem dla instytucji finansowych, w szczególności dla banków, staje 
się więc nie tylko dostarczenie tego typu usług, lecz również umożliwienie 
dostępności w każdym czasie i miejscu ‒ zawsze, gdy użytkownik ma potrze-
bę z nich skorzystać.
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Opierając się na podziale pokoleń na generacje „X”, „Y” oraz „Z”, można 
zauważyć pewne trendy charakterystyczne dla przedstawicieli każdej z tych ge-
neracji. Generacja „Z” cechuje się ciągłym obcowaniem z najnowszymi techno-
logiami, podczas realizowania codziennych obowiązków preferuje kontakt te-
lefoniczny lub internetowy oraz dąży do automatyzacji i usprawnienia działań. 

Obserwacje te dotyczą nie tylko ogólnego stylu życia oraz poziomu zazna-
jomienia się z technologiami cyfrowymi. Obejmują także nawyki i preferen-
cje w kwestii zarządzania swoimi finansami. Już teraz coraz więcej klientów 
zwraca szczególną uwagę na zautomatyzowany proces obsługi, spersonalizo-
wane usługi oraz łatwy do nich dostęp. Ponadto przedstawiciele pokoleń „Y” 
oraz „Z” wykazują mniejsze przywiązanie do konkretnej instytucji, zwracając 
w zamian uwagę na wyższą jakość oferowanych usług. Dla banków ozna-
cza to, że raz pozyskany klient nie jest nim na zawsze. Konieczne jest takie 
dostosowywanie usług, aby dostarczyć konsumentowi ofertę zachęcającą do 
pozostania w danym banku.

Przyszłość finansów z pewnością determinować będą przedstawiciele 
pokolenia „Z”, którzy choć już korzystają z usług bankowych, to dopiero 
wchodzą na rynek pracy. Wzrośnie więc ich aktywność w sferze zarządza-
nia finansami. Młodzi ludzie, osiągając dochody, zaczynają interesować się 
produktami oszczędnościowymi, inwestycyjnymi czy kredytami. Za kilka lat 
rynek bankowy będzie obfity w klientów, dla których technologie istnieją od 
zawsze i są podstawą funkcjonowania.

Można przypuszczać, że kolejni przedstawiciele pokolenia „Z”, którzy 
będą wkraczać samodzielnie i z własnymi środkami do świata bankowo-
ści, spowodują jeszcze szybszy rozwój technologii wdrażanych przez ban-
ki. Zmian należy szukać przede wszystkim w sposobach obsługi, kontakcie 
klientów z pracownikami banków oraz metodach zarządzania finansami.  

Banki już są świadome faktu, że finanse przyszłości będą oparte na nowo-
czesnych rozwiązaniach z zakresu cyfryzacji. Potwierdzają to badania prefe-
rencji klientów, a także coraz szersza deklaracja współpracy banków z firmami 
oferującymi najnowsze technologie. Ma to umożliwić tym instytucjom stwo-
rzenie oferty, która zostanie przyjęta przez jak najszersze grono klientów.

Podstawowymi usługami, z których obecnie korzysta się za pośredni-
ctwem technologii, są aplikacje mobilne. Umożliwiają one obsługę konta 
bankowego, zarządzanie wydatkami i oszczędnościami. Ponadto jednym 



183Pokolenie „Z” determinantą finansów przyszłości

z głównych obszarów bankowości, w którym wykorzystuje się technologie, 
są systemy płatności.

Według analiz SpotData1 16% przedstawicieli pokolenia „Z” deklaruje 
użytkowanie aplikacji fintechowych, służących do zarządzania wydatkami, 
oszczędnościami czy wymianą walut. 29% ankietowanych odpowiedziało, że 
stosuje aplikację do płacenia za pomocą telefonu, natomiast 49% posiada apli-
kację do obsługi konta bankowego. 

Pokolenie „Z” postrzegane jest jako generacja, która nie rozstaje się z te-
lefonem komórkowym. Z tego powodu największe znaczenie mają obecnie 
aplikacje, dzięki którym możliwe jest zarządzanie finansami w każdym miej-
scu i czasie. Wiąże się to także z coraz szybszym tempem życia ‒ nadmiar 
obowiązków powoduje, że w domu przy stacjonarnym komputerze spędza 
się coraz mniej czasu. Młodzi ludzie oczekują więc sprawnego załatwiania 
swoich spraw, a najwygodniej zrobić to za pomocą smartfona.

Charakterystyczne dla pokolenia „Z” są również powody, dla których 
osoby te założyły swoje pierwsze konto bankowe. Najpopularniejszym z nich 
jest oczywiście podjęcie pracy, ale wielu młodych ludzi posiada własne konta 
znacznie wcześniej. Zakładają je, aby wygodnie korzystać z karty debetowej 
podczas dokonywania płatności w sklepach stacjonarnych, ale także podczas 
zakupów przez internet ‒ dla tej generacji to najczęstszy sposób robienia za-
kupów. Jeśli mowa o formach płatności preferowanych przez generację „Z”, 
zdecydowanie najpopularniejsze są obecnie karty płatnicze z opcją zbliżenio-
wą. Wielu młodych Polaków chętnie płaci za zakupy stacjonarne również za 
pomocą mobilnego systemu BLIK.

W finansach przyszłości należy spodziewać się również znacznej popula-
ryzacji biometrii w celu identyfikacji klienta banku. Do najpopularniejszych 
tego typu rozwiązań należą finger vein, biometria głosowa, a także biometria 
podpisu odręcznego. Choć technologie te są stosowane już w niektórych in-
stytucjach zarówno na świecie, jak i w Polsce, to z uwagi na ich wygodę oraz 
usprawnienie procesu obsługi finansów w przyszłości prawdopodobnie będą 
należeć do najpopularniejszych metod weryfikacji. Przedstawiciele pokolenia 
„Z” już deklarują, że najchętniej dokonywaliby płatności z wykorzystaniem 
odcisku palca.

1 Raport Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Jak pokolenia Z, X i Y różnią się w świetle danych i 
badań, 2019.
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Oczekiwania klientów w sferze rozwoju usług bankowych w przyszło-
ści z pewnością będą rosły. Dotyczyć będzie to zarówno obsługi płatności, 
jak i załatwiania spraw, które do tej pory odbywały się w formie papierowej 
w oddziale banku. Wiązać się to będzie ze znacznym ograniczeniem roli od-
działów banków, które będą musiały dostosować się do panujących zmian. 
Więcej pracowników będzie musiało zostać zaangażowanych do obsługi 
klientów za pośrednictwem systemów informatycznych, a także do admini-
strowania nowatorskimi rozwiązaniami. Mniejszą rolę będzie odgrywać ob-
sługa bezpośrednia, w której klient spotyka się z doradcą osobiście.

Istotnym aspektem jest także wprowadzenie oraz rozwój usługi wirtu-
alnego doradcy, który na podstawie wprowadzonych do systemu danych 
określi, jakie rozwiązania finansowe będą odpowiednie dla danego klienta. 
Pozostaje kwestia zaufania do sztucznej inteligencji, którego wiele osób obec-
nie nie ma. W miarę postępu technologicznego trendy te mogą ulec zmianie, 
gdyż faktem jest, że za 10 lat pokolenia „Y”, „Z” oraz młodsze będą stanowić 
znaczną część klientów banków. Osoby nauczone żyć z nowymi technologia-
mi będą z nich chętniej korzystać.

Badania preferencji klientów banków2 pokazują również, iż oczekują oni, 
że w przyszłości za pośrednictwem banku załatwić będzie można wiele in-
nych spraw. Wiele banków już teraz oferuje możliwość złożenia wniosku 
o świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, rozliczenia podatkowego 
PIT czy złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdro-
wotnego (EKUZ). Wśród oczekiwań klientów wymienia się również możli-
wość załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem internetowego bądź 
mobilnego konta bankowego. Należy do nich między innymi możliwość zło-
żenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Oczekiwania klientów to tak-
że możliwość połączenia aplikacji bankowych z punktami handlowymi, co 
umożliwiłoby robienie zakupów lub zamawianie jedzenia poprzez aplikację.

Należy nadmienić, że rozwój nowoczesnych technologii znacznie ułatwia 
funkcjonowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Przykładem jest obecna pan-
demia koronawirusa. Możliwość załatwiania większości koniecznych spraw 
finansowych za pośrednictwem internetu lub aplikacji mobilnych to szansa 
na bezpieczne funkcjonowanie w trudnej rzeczywistości. Również zakupy 

2 Raport z badania IBRIS dla Banku Millenium, #finanseprzyszlosci, czyli jak Polacy wyobrażają sobie 
swój bank teraz i za 10 lat, 2018.
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stają się szybsze i bezpieczniejsze dzięki płatnościom kartą debetową lub tele-
fonem komórkowym. Obecna sytuacja z pewnością przyczyni się do wzmo-
żonych prac nad ograniczaniem konieczności załatwiania pewnych spraw 
w oddziale banku. 

Reasumując: przedstawiciele pokolenia „Z”, żyjącego w świecie nowo-
czesnych technologii, przyczynią się w przyszłości do znacznej zmiany profi-
lu obsługi klientów banków. Ich poziom zaznajomienia z technologiami oraz 
chęć testowania i wdrażania nowych rozwiązań spowoduje szybki rozrost 
tego typu bankowości. Duże znaczenie odgrywa w tym przypadku również 
kwestia zaufania do świata cyfrowego. Wiele osób jeszcze tego zaufania nie 
ma, z uwagi na strach przed nieznanymi technologiami oraz wątpliwościami 
dotyczącymi bezpieczeństwa własnych finansów. Młodzi ludzie, wychowani 
w świecie cyfrowym, ufają takim rozwiązaniom bardziej, więc staną się mo-
torem napędowym do ewolucji świata finansów. Ważne jest, aby ten postęp 
technologiczny w świecie bankowości dokonywał się przy jednoczesnym 
popularyzowaniu wiedzy zarówno na temat działania takich technologii, jak 
i dostępnych zabezpieczeń ‒ aby czuli się oni pewnie, korzystając z tych roz-
wiązań.

Biorąc pod uwagę zmiany, jakie zaszły w świecie technologii w ostatnim 
dziesięcioleciu, powyższe rozważania stanowią jedynie próbę oszacowania, 
jak wyglądać będzie ten świat za kolejne 10 lat. Z pewnością nowoczesne tech-
nologie będą niezmiernie ważnym elementem świata finansów, a ich rozwój 
znacząco ułatwi nam funkcjonowanie.  Pokolenie „Z” ze względu na swoje 
preferencje będzie nie tylko determinantą rozwoju bankowości w kierunku 
automatyzacji obsługi i cyfryzacji. Z uwagi na rozwój umiejętności informa-
tycznych będzie też w stanie proponować nowe rozwiązania, podnoszące 
poziom tej obsługi. Obecnie pozostaje jedynie pytanie, jak szybki będzie ten 
postęp oraz jakich nowatorskich rozwiązań technologicznych możemy spo-
dziewać się za kolejną dekadę.



Rafał Miedziak – student studiów magisterskich na Wydziale Za-
rządzania Uniwersytetu Warszawskiego, na co dzień  zajmuje się 
szeroko pojętymi zastosowaniami matematyki w inwestycjach 
w instrumenty pochodne. Zdobywał doświadczenie w branży inwe-
stycyjnej oraz konsultingowej. Jego zainteresowania naukowe 
koncentrują się na instrumentach pochodnych, ekonomii finanso-
wej oraz marketingu wewnętrznym przedsiębiorstw technologicz-
nych. Należy do Sekcji Badań i Promocji funkcjonującego na WZ 
UW Koła Naukowego Marketingu „Target”
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Trzy razy „I” – czy jesteśmy na to 
gotowi? Zwykły człowiek w dobie 
informatyzacji usług finansowych

Streszczenie
W niniejszym eseju przedstawiono pogląd na proces szeroko zakrojonej informatyza-
cji sektora finansowego. Wskazano zalety oraz potencjalne zagrożenia związane z in-
formatyzacją usług finansowych. Przedstawiono liczne przykłady odwołujące się do 
już widocznych działań.

Mówiąc o przyszłości świata finansów, pierwsze hasła‒klucze, jakie przycho-
dzą na myśl, to niewątpliwie trzy razy „I”, czyli internet, informatyzacja i in-
nowacje. Pojęcie innowacji finansowej jest powszechnie używane w literatu-
rze odnoszącej się do instrumentów pochodnych. Autorzy tacy jak John Hull 
czy Dominic O’Kane wskazują, że w wielu przypadkach są to instrumenty 
„szyte na miarę potrzeb” oraz dostępne dla szerokiego spektrum odbiorców. 
Spełniają więc „książkową” definicję innowacji. Jednak większość anality-
ków w ankiecie przeprowadzonej przez popularny dziennik ekonomiczny 
uznaje tak zwane fundusze ETF za dużo większą innowację. Może więc po-
jawić się konsternacja: w jaki sposób instrument, który niejako biernie naśla-
duje pewien trend giełdowy, może być uznany za innowację (bliżej mu do 
wtórnej innowacji), skoro istnieją na rynku fundusze indeksowe o zbliżonej 

Trzy razy „I” – czy jesteśmy na to 
gotowi?
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charakterystyce? Okazało się, że „innowacyjność” ETF-ów polega na redukcji 
kosztów, wynikającej z niemal pełnej informatyzacji procesów dopasowania 
portfela funduszu. Informatyzacja objęła dziś wszystkie gałęzie sektora finan-
sowego i tworzy pewien „podgląd” tego, jak będzie wyglądało „bankowanie 
w przyszłości”. Z pewnością pozwala redukować koszty, ale czy jest dobra 
dla każdego oraz czy (co wydaje się najważniejsze) nie stanowi zagrożenia 
dla stabilności całego sytemu finansowego?

Wielokrotnie czytamy w różnych serwisach finansowych, że branża 
bankowa wchodzi w cyfrową erę. Pojawiają się nowe stanowiska związane 
z realizacją tak zwanej transformacji cyfrowej. Poszukuje się specjalistów 
od uczenia maszynowego oraz analizy dużych zbiorów danych, jednocześ-
nie likwiduje się stanowiska w tradycyjnej sieci sprzedaży. Z całą pewnoś-
cią na naszych oczach zmienia się model sprzedaży usług bankowych, który 
dodatkowo jest napędzany widoczną w sektorze finansowym konsolidacją. 
Co ciekawe, największa akcja transformacji cyfrowej (pod względem zmian 
w strukturze zatrudnienia) miała miejsce w bankowości inwestycyjnej, gdzie 
ograniczono rolę (obecność) maklerów czy doradców do minimum wynika-
jącego z przepisów krajowych. W skrajnych przypadkach liczba licencjono-
wanych doradców w bankach brytyjskich i amerykańskich spadła o ponad 
90%. Zadania większości z nich zostały „przetłumaczone” na wybrane języki 
programowania i zautomatyzowane. Z perspektywy analizy kosztowej pro-
wadzonej działalności, transformacja cyfrowa jest niewątpliwie bardzo atrak-
cyjna. Można też powiedzieć, że pewne uregulowania prawne ją hamują. Ro-
dzi się więc pytanie: czy transformację cyfrową należy zrealizować wyłącznie 
raz? Otóż nie. Jest to proces ciągły, wymagający zaangażowania wielu człon-
ków organizacji oraz konsultantów zewnętrznych. Doskonałym przykładem 
niejako „wtórnej” transformacji jest dostosowanie infrastruktury banku do 
dyrektywy PSD2. Modele otwartej bankowości kładą na banki duży nacisk 
pod względem dostosowania narzędzi informatycznych do zmieniającego się 
otoczenia. Przy okazji wejścia w życie dyrektywy PSD2 pojawiały się liczne 
wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa wśród użytkowników usług banko-
wych – bali się oni o swoje dane, które miały (tak myśleli) być przekazywane 
„jakimś firmom, bo prawo tak nakazuje”. Pokazuje to, że działania związane 
z nowymi technologiami w bankowości powinny być dokładnie wyjaśnio-
ne posiadaczom usług bankowych. Usługi, które w zamyśle projektantów 
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i ustawodawców są innowacyjne i bezpieczne, dla zwykłego klienta mogą 
okazać się źródłem niepokoju o bezpieczeństwo danych osobowych. 

Czy zatem już nie musimy chodzić do banków w żadnej sprawie? Wyda-
wałoby się, że tak. W Polsce liczba użytkowników internetu, korzystających 
z bankowości internetowej, jest już na poziomie wyższym niż średnia unijna, 
która wynosi ponad 50%. Zwróćmy jednak uwagę również na inne statystyki. 
Dotyczą one miejsc, w których zaciągane są kredyty i zakładane konta banko-
we. Obydwie operacje można wykonać z poziomu przeglądarki internetowej, 
jednak w tym przypadku często wolimy udać się do tradycyjnej placówki. 
Zwłaszcza w przypadku otwarcia rachunku bankowego statystyki pokazują, 
że „poważne operacje” wolimy robić w placówce (w 2018 roku zaledwie oko-
ło 20% rachunków zostało założonych online). Ponad 80% Polaków mających 
rachunki bankowe, posiada niezbędną infrastrukturę, aby korzystać z banko-
wości internetowej. Jednak nie robi tego ponad 25% z nich (bez podziału na 
kategorie wiekowe). Dlaczego? Z pewnością ważnym czynnikiem jest wiek, 
ale jego rola z roku na rok się marginalizuje. Prawdziwą „blokadą” okazuje 
się kwestia przywołana już wcześniej – bezpieczeństwo. Istnieje pewne prze-
konanie w społeczeństwie, że nasze pieniądze „w internecie” mogą w każdej 
chwili zniknąć przez awarię, błąd systemu lub w rezultacie przestępstwa. 
Wolimy więc nie ryzykować. 

Informatyzacja usług bankowych może przyczynić się również do pew-
nego wykluczenia. Załóżmy, że mieszkamy 50 km na południe od centrum 
Warszawy. W telewizji zobaczyliśmy ofertę usługi bankowej, z której chce-
my skorzystać. Jesteśmy „niezinformatyzowani” i nie załatwiamy ważnych 
spraw przez telefon. Musimy zatem udać się do tradycyjnej placówki banko-
wej. Przyjmując, że propozycja, która nas zaciekawiła, jest oferowana przez 
niewielki bank, będziemy musieli udać się do oddalonej o 50 km Warszawy. 
A jeszcze 8 czy 10 lat temu moglibyśmy to zrobić w dwóch placówkach znaj-
dujących się w promieniu 10 km od naszego miejsca zamieszkania. 

Przykład ten pokazuje, że informatyzacja usług nie zawsze tworzy war-
tość dodaną dla wszystkich użytkowników. Problem ograniczania liczby 
tradycyjnych placówek jest widoczny również w innych branżach. Istnieją 
jednak nieliczne przykłady firm, które zauważają problem wykluczenia spo-
łecznego. To między innymi Poczta Polska. Utrzymuje ona na przykład nie-
rentowne placówki w małych miejscowościach właśnie po to, by jej usługi 



190 Rafał Miedziak

były dostępne dla ogółu społeczeństwa. Moim zdaniem w zakresie wyklu-
czenia banki powinny utrzymać pewną część placówek (niekoniecznie ren-
townych) w regionach, gdzie ilość użytkowników usług bankowości inter-
netowej jest mniejsza niż średnia krajowa. Działanie to niewątpliwie obniży 
osiągnięty wynik finansowy, ale równocześnie pokaże, że instytucja zaufania 
publicznego, jaką jest bank, jest dostępna dla całego społeczeństwa (również 
tej części, która nie korzysta z internetu).

Rodzi się pytanie: czy informatyzacja branży finansowej nie stwarza za-
grożeń w skali całego systemu finansowego? Liczne przykłady pokazują, że 
powoduje istotne zagrożenia. Weźmy pod uwagę „płuca” systemu finanso-
wego, jakimi są giełdy. Od wielu lat handel na światowych rynkach giełdo-
wych został opanowany przez algorytmy. Handel wysokiej częstotliwości 
(HFT) niedostępny dla zwykłego człowieka z powodu jego fizycznych ogra-
niczeń, okazał się dla wielu firm finansowych i informatycznych głównym 
źródłem dochodu. Nie ma w tym nic złego. Jednak źle użyty algorytm HFT 
może (dosłownie) zamknąć giełdę i wywołać duże straty wśród uczestników 
rynku. W tradycyjnym obrocie takie zdarzenie byłoby dużo mniej prawdopo-
dobne. Wiele osób uznaje kryptowaluty za innowację z pogranicza finansów, 
kryptografii i informatyki, która wywiera wpływ również na tradycyjną ban-
kowość (choćby poprzez zastosowanie technologii blockchain). Często jednak 
pomija się aspekt etyki walut cyfrowych. Ich wykorzystanie w transakcjach 
„poza prawem” nie jest tak często komentowane, jak fluktuacje kursu bitcoi-
nów – a jest to zagadnienie zasługujące na uwagę. Sądzę, że również kwestia 
dużego „wycieku danych” osobowych klientów, na przykład funduszu he-
dgingowego, stanowi realne zagrożenie. Po takim zdarzeniu część osób nie-
wątpliwie wycofałaby swoje pieniądze „z rynku”. Każdego dnia dochodzi do 
setek prób naruszenia zabezpieczeń systemów bankowych. Kiedy dojdzie do 
takiego „włamania”, o którym przeczytamy na pierwszych stronach gazet?

Analizując dotychczasowy wywód można dojść do wniosku, że informa-
tyzacja usług finansowych jest zła i niebezpieczna. Jednak niesie ona również 
pewne pozytywne aspekty. Przywołano już kwestię wykluczenia z powodu 
niekorzystania z usług bankowości internetowej. Można jednak spojrzeć na tę 
kwestię również z innej strony. Bankowość i ubezpieczenia przyszłości stwa-
rzają szansę dla osób niepełnosprawnych (np. ruchowo) do korzystania z ca-
łego spektrum ofert. Możliwość założenia rachunków bankowych z użyciem 
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kamery internetowej w istotny sposób ułatwia takim ludziom życie. Dostęp 
do internetu pozwala również łatwo porównać oferty lokat bankowych. Duża 
część użytkowników jest jednak nadal przywiązana do usług banku, w któ-
rym korzysta już z jakiegoś produktu. Kolejnym ważnym krokiem w przy-
szłość usług finansowych jest popularyzacja rozwiązań tak zwanego interne-
tu rzeczy. Coraz częściej wykorzystuje się inteligentne zegarki czy telefony 
komórkowe w roli narzędzia do wykonywania operacji bankowych – ten 
trend niewątpliwie będzie przyspieszał.

Podsumowując: usługi finansowe w przyszłości niewątpliwie są „skaza-
ne” na przeniesienie się do świata cyfrowego, choćby ze względu na ciągłą 
i nieustającą politykę redukcji kosztów. Powstaje jednak dylemat, czy nie po-
winniśmy zachować części tradycyjnego świata finansów. Z pewnością na-
wet za kilka lat znajdą się osoby, które będą się bały korzystać z rozwiązań 
internetowych. To właśnie z uwzględnieniem ich potrzeb (jako ważnych inte-
resariuszy) instytucje finansowe powinny tworzyć strategie rozwoju i trans-
formacji.    



Aldona Pietryka – absolwentka kierunku Bankowość i zarządzania 
ryzykiem, specjalność  Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym 
i ubezpieczeniowym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 
gdzie obroniła pracę magisterską na temat skali cyberprzestęp-
czości w sektorze finansowym na świecie. Aktualnie spełnia się 
zawodowo w PKO Banku Polskim S.A. (Departament Adekwatności 
Kapitałowej). Interesuje się zarządzaniem ryzykiem w instytucjach 
finansowych, nowymi technologiami oraz cyberbezpieczeństwem.
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Artificial	Intelligence siłą napędową 
banków jutra, czyli potrzeba wsparcia 
prawnego nadzorcy

Streszczenie
Świat pędzi w zawrotnym tempie. Nadają je rozwijające się nowe technologie. Sztucz-
na inteligencja jako jedna z nich, pozostaje szansą dla banków na ich dalszy rozwój 
i dostosowanie się do zmian digitalizacji. Potrzebuje jednak solidnego wsparcia ze 
strony nadzorcy w postaci transparentności przepisów prawnych.

Wraz z gwałtowną rewolucją cyfrową na całym świecie, przekształcaniem 
branż oraz rewolucjonizowaniem przedsiębiorstw, praktycznie żaden sektor 
nie może sobie pozwolić na spowolnienie rozwojowe. Sektor bankowy nie 
jest więc wyjątkiem i jest niemalże zmuszony dostosowywać się do funkcjo-
nowania w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Aby sprostać 
oczekiwaniom cyfrowego społeczeństwa i spełnić wymagania stawiane już 
dzisiaj bankom, są one zobligowane do wzmocnienia swoich perspektyw 
branżowych w zakresie handlu detalicznego, IT oraz telekomunikacji.

W szybko digitalizującym się świecie sztuczna inteligencja (Artificial Intel-
ligence; AI) pojawiła się jako twór, który pozwala urządzeniom „uczyć się” na 
podstawie danych ‒ wszystko to w celu przewidywania lub podejmowania 
decyzji wykraczających poza możliwości przeciętnego człowieka. Jest formą 

Artificial	Intelligence siłą napędową 
banków jutra...
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zaawansowanej analityki, która obecnie wdrażana jest w branży usług finan-
sowych, w tym w obszarach zarządzania ryzykiem i systemu compliance. AI, 
propagując moc zaawansowanej analizy danych, wspomaga w instytucjach 
finansowych obsługę klientów, obszary KYC/AML1 i wykrywanie oszustw, 
proces scoringu kredytowego, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, badania 
i analizę finansową oraz handel algorytmiczny.

Najbardziej powszechnym przykładem użycia sztucznej inteligencji w ob-
szarze obsługi klienta są chatboty, czyli programy, które używają systemów 
rozpoznawania mowy lub interfejsy tekstowe do symulacji ludzkiej roz-
mowy. Chatboty, poprzez identyfikację emocji oraz potrzeb konsumentów, 
proponują spersonalizowane rozwiązania. Wykorzystanie AI w chatbotach 
przyczynia się do oszczędności czasu pracowników, redukcji kosztów infra-
strukturalnych oraz zwiększenia efektywności banku. Umożliwia bowiem 
przetwarzanie dużej liczby żądań jednocześnie.

Ze względu na charakter i zakres działalności banki nazywane są insty-
tucjami zaufania publicznego. Nie dziwi więc fakt, że oczekuje się od nich 
zapewnienia poufności udostępnionych danych osobowych oraz bezpieczeń-
stwa powierzonych środków finansowych. Sztuczna inteligencja wspomaga 
banki w przeciwdziałaniu zjawisku prania pieniędzy, wykrywaniu oszustw 
związanych z płatnościami czy też zwalczaniu kradzieży tożsamości. AI, wy-
korzystując analitykę predykcyjną, pozwala na śledzenie niespójności w du-
żych zestawach danych w czasie rzeczywistym.

Stosowanie sztucznej inteligencji na potrzeby scoringu kredytowego, 
oprócz usprawnienia samego procesu, pozwala opracować nowe podejście 
do oceny osób o ograniczonej historii kredytowej lub tych, którym w prze-
szłości, gdy używano tradycyjnych modeli kredytowych, odmówiono udzie-
lenia kredytu. Szybkość i precyzja modeli kredytowych, walidowanych przy 
użyciu sztucznej inteligencji, pozwala uniknąć stronniczości podczas oceny 
wnioskującego o kredyt.

W obszarze zarządzania portfelem oraz badań i analizy finansowej wyko-
rzystuje się rozbudowaną infrastrukturę obliczeniową i ogromne ilości danych 

1 KYC (Know Your Customer) – można określić jako zbiór informacji o kliencie, który pozwala 
ustalić wiarygodność klienta i jego profil transakcyjny oraz pozwalają przeprowadzić weryfika-
cję tożsamości, AML (Anti Money Laundering) – to zbiór procedur, często niejawnych, przeciw-
działających praniu brudnych pieniędzy.



195Artificial Intelligence siłą napędową banków jutra. . .

do udoskonalenia algorytmów. Do niedawna monitoring legislacyjny możli-
wy był do wykonania tylko przez człowieka. Obecnie analiza dokumentów 
prawnych i wydobywanie z nich ważnych zbiorów danych odbywa się przy 
pomocy systemów wspieranych sztuczną inteligencją. Pozwala ona sprowa-
dzić czas analityczny ogromnego zbioru danych do czasu rzeczywistego.

Handel algorytmiczny, jako forma AI, jest procesem wykorzystującym 
komputery do przeprowadzania transakcji. Generuje zyski z częstotliwoś-
cią oraz prędkością niemożliwą do uzyskania przez inwestora działającego 
manualnie. Wykorzystywanie siły AI w procesie gromadzenia informacji 
finansowych w czasie rzeczywistym z globalnych rynków finansowych po-
zwala bankom wybrać najodpowiedniejszy sposób realizacji transakcji oraz 
wychwycić sygnały, które mogą zmienić kierunek rynków.

W obliczu panującej pandemii COVID-19 nie sposób nie docenić moż-
liwości, jakie daje sztuczna inteligencja. Pandemia jest przede wszystkim 
niezwykle dotkliwym kryzysem humanitarnym, ale pociąga za sobą rów-
nież implikacje społeczno-gospodarcze. Znacząco wzrosła liczba oszustw 
internetowych wykorzystujących metody phishingu, czyli wysyłania fałszy-
wych wiadomości e-mail, a także instalowania złośliwego oprogramowania 
w aplikacjach mobilnych banków. Wzrosła liczba przestępstw, polegających 
na tworzeniu oszukańczych platform, które prowadzą zbiórki pieniężne na 
fałszywe organizacje charytatywne. Sztuczna inteligencja, która działa w cza-
sie rzeczywistym, pozwala zidentyfikować i zablokować działania cyberprze-
stępców. W dobie pandemii znacząco ograniczono możliwość odwiedzin od-
działów bankowych przez klientów. W celu zachowania ciągłości działania 
w obecnej sytuacji kryzysowej, obsługę klientów przejmują wspomniane już 
wcześniej chatboty.

Z prognoz przeprowadzonych przez Business Insider2 wynika, że do 2023 
roku w skali świata korzyści ekonomiczne z wykorzystania Artificial Intel-
ligence w bankowości, mierzone wartością oszczędności alternatywnych, 
wyniosą 447 mld USD. Poza redukcją kosztów, użycie sztucznej inteligencji 
pozwoli bankom zminimalizować poziom błędów, a także usprawnić działal-
ność większości przeprowadzanych procesów.

Ponieważ „z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność”, to postęp 
technologiczny, przyczyniając się do automatyzacji procesów bankowych, 

2 Business Insider Intelligence, Autonomous NEXT, 2019.
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jednocześnie eskaluje wrażliwość kluczowych danych na oszustwa finanso-
we. Rosnące zagrożenia zmuszają organy nadzoru bankowego do obciąża-
nia banków regulacjami. Restrykcyjne ustawodawstwo zobowiązuje banki 
między innymi do utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitałów na 
absorbcję przyszłych, nieoczekiwanych strat. Tymczasem finansowi gracze 
z branży fintech, jako instytucje niezobowiązane do zachowania wymogów 
kapitałowych, stają się konkurencją dla banków w nadążaniu za postępem 
cyfrowym. Ponadto zaostrzanie przepisów w zakresie ochrony danych 
osobowych stwarza ograniczenia w kreowaniu niektórych cyfrowych roz-
wiązań, opartych na sztucznej inteligencji. Zielonym światłem dla banków, 
umożliwiającym rozwój AI, może być usystematyzowanie europejskich ram 
regulacyjnych w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze 
bankowym.

Dobrym sygnałem świadczącym o zaangażowaniu się władz europejskich 
w rozwój sztucznej inteligencji są tworzone plany strategiczne. Unijne nakła-
dy inwestycyjne w AI oraz programy takie jak „Cyfrowa Europa” dają solid-
ne podstawy do usprawnienia wykorzystania sztucznej inteligencji. Dalszy 
rozwój AI w bankowości wymaga elastycznych ram prawnych, aby nie tylko 
wspierać innowację, ale również zagwarantować wysoki poziom ochrony 
oraz bezpieczeństwa. W celu zapewnienia, aby AI w bankowości była god-
na zaufania oraz bezpieczna przy jednoczesnym przestrzeganiu europejskich 
wartości i zasad, potrzeba egzekwowania obowiązujących wymogów praw-
nych ‒ zarówno przez krajowe, jak i europejskie organy nadzoru finansowe-
go. Nasz kraj powinien tworzyć silne oraz sprawne mechanizmy budowy in-
nowacji, w których środki pochodzące z funduszy unijnych są tylko jednym 
z elementów, a nie głównym filarem. Europejskie środki powinny stanowić 
biznesową część rozwoju sztucznej inteligencji. Aby zrealizował się pozytyw-
ny scenariusz związany z rozwojem AI, potrzeba świadomego umiejscowie-
nia tej technologii w transparentnym porządku prawnym.





Mikołaj Borowski-Beszta – Doktorant Interdyscyplinarnej Szkoły 
Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość na Wy-
dziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Uczestnik i wyko-
nawca w zespołowych grantach badawczych i projektach badaw-
czo-rozwojowych o tematyce związanej z cyfrową gospodarką 
i finansami, finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki 
oraz Warszawski Instytut Bankowości. Koordynator i wykonawca 
części badawczych projektów badawczo-rozwojowych spółki od-
pryskowej UMK – Technology for Mobile. Jego zainteresowania 

obejmują bankowość mobilną, płatności mobilne, platformy usług cyfrowych, a także 
rolę urządzeń wearables i alternatywnych interfejsów wymiany danych w płatnościach 
detalicznych. W ramach projektu badawczego rozprawy doktorskiej zamierza zbadać 
społeczne i technologiczne uwarunkowania rozwoju cyfrowych usług płatniczych. Do 
jego hobby należą multimedia: prowadzi dwa kanały na platformie YouTube, komponuje 
podkłady muzyczne a także zajmuje się projektami wizualnymi – grafiką i montażem 
materiałów wideo.
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Cyfrowe płatności detaliczne w dobie 
pandemii COVID-19

Streszczenie
Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w grudniu 2019 roku w Chinach, wywo-
łała obawy na temat korzystania z wybranych instrumentów płatniczych. Badacze 
i analitycy z kręgów medycznych zauważyli, że gotówka potencjalnie może przy-
czyniać się do transmisji wirusa. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia 
zaleciła korzystanie z płatności zbliżeniowych. To zalecenie nie rozwiązuje jednak 
wszystkich problemów w płatnościach detalicznych. Bezpieczne i wygodne mogą być 
natomiast płatności mobilne. 

W większości krajów świata pandemia COVID-19 skierowała uwagę kon-
sumentów oraz organizatorów systemów bezpieczeństwa zdrowotnego na 
minimalizację ryzyka przenoszenia wirusa, między innymi podczas reali-
zacji transakcji płatniczych. Wśród osób aktywnie korzystających z gotówki 
w trakcie rozliczeń wirus wywołał uzasadnione obawy. Badania opublikowa-
ne przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych wykazały bowiem, że wirus 
może utrzymywać się na różnych powierzchniach przez wiele godzin, a nawet 
dni1. Ze względu na zwiększone ryzyko transmisji wirusa banki centralne na 

1 van Doremalen i in., Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1, 
„New England Journal of Medicine”, marzec 2020; Auer, R. i in., Covid-19, cash, and the future of 
Payments, „BIS Bulletin”, nr 3, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Bazylea 2020.
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świecie rozpoczęły masowy proces dezynfekcji (a nawet likwidacji) gotówki2, 
natomiast Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła ograniczenie korzystania 
z tradycyjnych form płatności. Zarekomendowała jednocześnie model zbli-
żeniowy jako optymalne rozwiązanie płatnicze3. Pojawiają się jednak sygnały 
i głosy krytyczne, które wskazują, że przejście na tradycyjne, choć bezdoty-
kowe płatności bezgotówkowe kartą dla niektórych transakcji nie będzie bez-
pieczniejsze, niż w przypadku płatności gotówką. Zgodnie z opracowaniem 
Gerardo U. Lopez i in. przenoszenie wirusa pomiędzy nieporowatymi, gład-
kimi powierzchniami odbywa się znacznie łatwiej niż w przypadku innych 
chropowatych materiałów4. 

 
Rys. 1. Żywotność SARS-CoV-2 w powietrzu i na wybranych rodzajach po-
wierzchni (w godzinach).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: R. Auer i in., 2020. op. cit.

Wirus SARS-CoV-2 może utrzymywać się na powierzchniach plastiko-
wych nawet do trzech dni. W związku z tym istotnym czynnikiem ryzyka 
okazują się terminale płatnicze EFT-POS i ich PIN pady, z których konsument 
jest zmuszony skorzystać podczas wszystkich transakcji powyżej 100 zł lub 

2 Business Insider, China will start destroying cash collected in areas with high exposure to the coronavi-
rus, https://markets.businessinsider.com/news/stocks/china-peoples-bank-destroy-cash-corona-
virus-affected-regions-outbreak-contagion-2020-2-1028908771 [dostęp: 07.04.2020].

3 Forbes, WHO encourages use of digital payments due to COVID-19, https://www.forbes.com/si-
tes/rogerhuang/2020/03/09/who-encourages-use-of-digital-payments-due-to-covid-19/ [dostęp: 
07.04.2020].

4 G. Lopez i in., Transfer efficiency of bacteria and viruses from porous and nonporous fomites to fingers 
under different relative humidity conditions, „Applied Environmental Microbiology”, vol. 79, nr. 18, 
2020, s. 5728–5734. Auer, R. i in. op. cit.
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w co piątej transakcji. Podniesienie limitu płatności z poziomu 50 zł do 100 
zł w Polsce było więc bardzo istotne. Jednak w sytuacji, w której wiele osób, 
stosujących się do zaleceń, stara się robić zapasy dla całej rodziny i przebywać 
w domu, limit stuzłotowej bezdotykowości okazuje się zbyt niski. Tym bar-
dziej, że został podniesiony po wielu latach i znaczącej utracie siły nabywczej 
pieniądza w Polsce. W wielu krajach na świecie limit ten jest dużo wyższy 
(np. w Danii to ponad 200 zł w przeliczeniu na złotówki5). W Chinach, ogni-
sku epidemii, limit ten wynosi niemal 600 zł. W Japonii natomiast, w kraju 
z najwyższym limitem na świecie, jest to około 800 zł6. Mało prawdopodob-
ne, aby w Polsce w najbliższej perspektywie można było liczyć na ponowne 
zwiększenie limitu transakcji kartą bez konieczności autoryzacji. W sytuacji, 
w której na świecie jest już niemal 1,5 miliona chorych, a liczba zgonów zbli-
ża się do 85 tysięcy (dane na 8 kwietnia 2020 r.7) warto zwrócić uwagę na 
nowe technologie, które mogą znacząco ograniczyć ryzyko przenoszenia wi-
rusa podczas płatności w fizycznych punktach sprzedaży ‒ zarówno teraz, 
jak i w przyszłości. 

Niezależnie od sytuacji oraz tego, czy obawy związane z przenosze-
niem wirusów za pośrednictwem środków płatniczych są uzasadnione czy 
nie, firmy, które tworzą infrastrukturę płatności detalicznych, podczas pro-
jektowania nowych rozwiązań powinny uwzględnić inne kwestie dotyczą-
ce korzystania z ich produktów przez użytkowników końcowych. Oprócz 
spraw dotyczących User Experience i zabezpieczeń antyfraudowych, aspekt 
zdrowotny jest istotny nie tylko w kontekście pandemii COVID-19. Kwestia 
zdrowia jest o tyle ważna, że w ciągu zaledwie kilku dni, między 23 a 31 
marca 2020 roku, w Polsce odnotowano ponad 100 tys. zachorowań na „zwy-
kłą” grypę. Wartości te bywają znacznie wyższe i osiągają nawet ponad 200 
tys. w jednym tygodniu8. Zatem zasadna jest teza, że aktualnie najbezpiecz-
niejszą formą płatności są transakcje mobilne z wykorzystaniem smartfona,  

5 Merchant Machine, Contactless Card Limits In Europe & Around The World, https://merchantma-
chine.co.uk/contactless-limits/ [dostęp: 07.04.2020].

6 Ibidem.

7 Worldometers, COVID-19 coronavirus pandemic, https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
[dostęp: 08.04.2020].

8 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Pol-
sce, http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm [dostęp: 07.04.2020].



202 Mikołaj Borowski-Beszta

ponieważ nie wymagają fizycznego kontaktu z terminalem płatniczym przez 
użytkownika. Wybrane mobilne portfele płatnicze (m.in. Apple Pay), a także 
niektóre bankowe aplikacje mobilne oferują autoryzację transakcji zbliżenio-
wych NFC na smartfonie, dzięki czemu cała procedura odbywa się bezkon-
taktowo. Umożliwienie autoryzacji transakcji płatniczych z wykorzystaniem 
telefonu stanowi istotną wartość, która zwiększa potencjał rynkowy danego 
rozwiązania płatniczego zarówno teraz, jak i w perspektywie kolejnych lat. 

Rozwiązaniem, które największą popularnością cieszy się w krajach azja-
tyckich, są bezkontaktowe mobilne płatności, działające na bazie kodów QR 
– AliPay i WeChat Pay. Ich zaletą jest fakt, że do realizacji transakcji wyma-
gany jest jedynie wygenerowany w aplikacji kod QR. Może on zostać wydru-
kowany lub wyświetlony na ekranie. Barierą wdrożenia płatności tego typu 
na rynku europejskim może być wysoka popularność modelu zbliżeniowego. 
Rozwiązaniem problemu, korzystnym dla wszystkich uczestników płatności, 
mogłoby być wdrożenie do obecnych portfeli płatniczych modułów umożli-
wiających realizację płatności QR. Po pierwsze producenci aplikacji płatni-
czych zatrzymają użytkowników, którzy dotychczas korzystali z ich usług. 
Dodatkowo rozwiązanie to umożliwi zrobienie kolejnego kroku w stronę 
społeczeństwa „cashless” i „mobile”. Klienci, którzy korzystają z płatności zbli-
żeniowych, otrzymają nową alternatywę płatności. Sprzedawcy z kolei, dla 
których barierą wejścia w świat bezgotówkowy są koszty związane z obsługą 
terminala płatniczego, zyskają tani sposób na akceptację bezgotówkowych 
płatności.  

Uzupełnieniem modelu mobilnego, bezgotówkowego i bezpiecznego dla 
zdrowia mogą być zautomatyzowane sklepy wspomagane rozwiązaniami AI 
(Artificial Intelligence), podobne do rozwiązania Amazon Go)9. Wielopozio-
mowa analiza sytuacji w sklepie, łącząca rozpoznawanie osób czy obiektów, 
a także analiza postaw i aktywności klientów może być kluczowym rozwią-
zaniem sprzedaży detalicznej w przyszłości. W przypadku sytuacji kryzy-
sowych, takich jak pandemia, firma zarządzająca sklepem mogłaby urucho-
mić skrypt, który ogranicza liczbę osób będących w sklepie. Inny algorytm 
odpowiadałby za dezynfekcję lokalu i produktów. AI wraz ze znanymi 

9 Business Insider, Skąd Amazon wie, że klient zapłacił, czyli jak się robi zakupy w sklepie bez kas,  
https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/amazon-go-sklep-bez-kas-skad-
-wiadomo-co-kto-kupil/70m4tpq [dostęp: 07.04.2020].
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i dostępnymi już rozwiązaniami biometrycznymi pozwolą na uzyskanie wy-
sokiego poziomu obsługi klienta. W połączeniu z wysokiej jakości portfelami 
elektronicznymi pojęcie „frictionless payments” będzie można zastąpić zwro-
tem „frictionless shopping”.  

Obecnie trudno jest oszacować, jak długo potrwa kryzys związany z CO-
VID-19. Wysoce prawdopodobne jest jednak to, że w krajach dotkniętych 
pandemią użycie gotówki zostanie na stałe ograniczone. Można bowiem 
spodziewać się, że część osób, która rozpoczęła korzystanie z płatności bez-
gotówkowych, uzna je za wygodniejsze od tradycyjnych. Inną grupę będą 
stanowiły osoby, które zostaną „cashless” ze względów bezpieczeństwa. Za-
równo klienci detaliczni, jak i usługodawcy, powinni jak najlepiej przygoto-
wać się na czasy postepidemiczne.  Do rosnącego zapotrzebowania ze strony 
klientów będzie musiała zostać dostosowana infrastruktura po stronie akcep-
tantów. Ponadto, w dobie społeczeństw starzejących się, nie można dopuścić 
do „odwrotnego” wykluczenia osób, które do tej pory korzystały z gotów-
ki jako podstawowego środka płatniczego, a zakupy robiły w tradycyjnych 
sklepach. Z pewnością podczas wprowadzania nowych rozwiązań potrzebne 
będą intensywne działania edukacyjne, które umożliwią osobom starszym, 
lub mającym specjalne potrzeby ze względu na stan zdrowia, rozpoczęcie 
korzystania z nowych form płatności. Pozostaje liczyć na to, że nowoczesne 
technologie pozwolą na lepsze przygotowanie się do sytuacji kryzysowych 
w przyszłości i rozwiążą przynajmniej część problemów, z którymi klienci 
detaliczni i sprzedawcy muszą się mierzyć dzisiaj. 
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członek, a 2019–2020 członek zarządu Koła Naukowego Przedsię-
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ganizowała liczne prelekcje oraz warsztaty dla studentów. Przed-
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Czy STO zastąpią ICO? Przyszłość 
emisji tokenów jako alternatywnej 
formy finansowania w rękach 
roztropnych regulatorów

Streszczenie
Celem eseju jest analiza ICO (Initial Coin Offering) w aspekcie bezpieczeństwa ope-
racyjnego tego modelu pozyskiwania kapitału. ICO jest metodą finansowania alter-
natywną do tradycyjnej emisji papierów wartościowych, zbliżoną do crowdfundingu. 
Z analizy wad i zalet ICO wynika potrzeba ustawodawstwa, chroniącego inwestorów, 
połączonego z wyższymi wymaganiami wobec emitentów. Rozwiązaniem tych prob-
lemów jest STO (Security Token Offering), które powinno być inspiracją do stwo-
rzenia odpowiednich regulacji w Polsce i szerzej – w Europie.

Problem start-upów: pozyskanie kapitału na rozwój

Kluczowym problemem dla start-upów jest znalezienie źródła finansowania, 
które umożliwiłoby ich prężny rozwój. Z pomocą przychodzi Initial Coin Of-
fering (ICO), które daje młodym, innowacyjnym przedsiębiorstwom możli-
wość emisji tokenów w celu pozyskania kapitału na realizację kosztownych 

Czy STO zastąpią ICO?
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inwestycji. Niestety z raportu Statis Group wynika, że około 78% ICO w 2017 
roku okazało się wyłudzeniami1. Można postawić hipotezę, że prawdopo-
dobną przyczyną przestępstw związanych z ICO jest:

• brak mądrej regulacji i skutecznego nadzoru (emisji tokenów towarzyszy 
za wysoka asymetria informacyjna między podmiotem poszukującym 
finansowania, kapitałobiorcą ‒ firmą przeprowadzającą ICO, a kapitało-
dawcą ‒ inwestorem); 

• łatwość prania pieniędzy oraz wyłudzeń.

Wydaje się, że z korzyścią dla inwestorów oraz właścicieli firm była-
by przemyślana i jednocześnie niekrępująca swobody działania regulacja. 
Umożliwiłaby ona rozwój metod finansowania projektów inwestycyjnych 
przy użyciu nowych technologii (takich jak blockchain w przypadku ICO).

Jak wygląda regulacja ICO w Szwajcarii, kolebce finansów europejskich?

W celu analizy problemu warto przyjrzeć się Szwajcarii, która zdecydowa-
ła się na regulację kwestii związanych z ICO. Szwajcarski nadzór finansowy 
(FINMA) podzielił tokeny na trzy rodzaje: payment tokens (tokeny płatnicze), 
utility tokens (tokeny usługowe) oraz asset tokens (tokeny, które potwierdzają 
własność zasobu)2. FINMA w swoich wytycznych skupia się przede wszyst-
kim na zapobieganiu praniu pieniędzy i definiowaniu tokenów, emitowa-
nych w ramach ICO, jako papierów wartościowych. Takie przepisy zmuszają 
potencjalnych emitentów do spełnienia bardziej restrykcyjnych obowiązków 
oraz udzielenia szczegółowych informacji o planowanych inwestycjach. Przez 
to wydłuża się okres przygotowania tokenów do emisji. Ponadto konieczność 
zapewnienia relatywnie wysokiego kapitału właścicielskiego jest kłopotliwa 
dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju.

1 Statis Group, Cryptoasset Market Coverage Initiation: Network Creation, 2018; https://research.
bloomberg.com/pub/res/d28giW28tf6G7T_Wr77aU0gDgFQ [dostęp: 01.04.2020].

2 FINMA, Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs), 
2018; https://cryptovalley.swiss/?mdocs-file=54688 [dostęp: 03.04.2020].
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Korzyści ICO

Wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które korzystają z ICO, niesie bezpośred-
niość transakcji (firma–inwestor, ewentualnie firma–platforma–inwestor) 
oraz brak obowiązku informacyjnego. Emisja tokenów, w przeciwieństwie do 
emisji papierów wartościowych, w ofercie publicznej (Initial Public Offering, 
IPO) nie wymaga tworzenia prospektu emisyjnego i publikacji sprawozdań 
finansowych. Start-upy, które wykorzystują tę alternatywną metodę finanso-
wania, tworzą jedynie dokument, opisujący planowane przedsięwzięcie ‒ tak 
zwany White Paper. Następnie umieszczają go na przeznaczonej do tego celu 
stronie internetowej ‒ platformie (to swego rodzaju giełda), która umożliwia 
przeprowadzenie ICO. Przy emisji tokenów wykorzystuje się nowatorską 
technologię łańcucha bloków (blockchain). Platformy dają dostęp do inwesto-
wania bez pośrednictwa innych podmiotów (np. domów maklerskich i ban-
ków). Wyklucza to możliwość oszustw, takich jak front running czy churning, 
i nie wymusza tworzenia dodatkowych rachunków bankowych. Blockchain 
gwarantuje również nieograniczoną możliwość inwestowania przez 24 go-
dziny 7 dni w tygodniu. Daje to istotną przewagę platform ICO nad tradycyj-
nymi giełdami.

Dla start-upów argumentem za pozostawieniem ICO bez ścisłych regulacji 
jest możliwość szybkiego i łatwego zebrania kapitału. Przykładem przepro-
wadzonej z sukcesem zbiórki za pomocą ICO jest projekt Filecoin. W 2017 
roku za pomocą emisji tokenów udało się mu w godzinę zgromadzić około 
200 milionów dolarów (łącznie pozyskał 257 mln dolarów)3. 

Malejące zainteresowanie ICO wywołane oszustwami i próby fragmenta-
rycznej regulacji

Inwestorzy kupujący tokeny muszą liczyć się z ryzykiem ‒ operacyjnym, 
związanym z atakami hakerskimi i wyłudzeniami. Dobrym przykładem 
materializacji takiego ryzyka jest kradzież podczas ICO 7,4 milionów do-
larów, dokonana w 3 minuty. Haker podmienił adres wirtualnego portfela 

3 K. Domaradzki, Finansowanie za pomocą… kryptowalut. ICO to nowa metoda na szybkie pozyskanie 
dużych pieniędzy, Forbes 2018; https://www.forbes.pl/technologie/ico-nowa-metoda-crowdfun-
dingu-finansowanie-za-pomoca-kryptowalut/zmchmgw/ [dostęp: 02.04.2020].
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CoinDash, na który inwestorzy mieli przelać środki w cyfrowej walucie4. Pań-
stwo, przez brak gwarancji prawnych bezpieczeństwa interesów inwestorów, 
nie pozwala im na skuteczne dochodzenie roszczeń w takich przypadkach. 
To zaś zniechęca do finansowego angażowania się w ICO.

W 2019 roku za pomocą ICO zebrano o ponad 95% mniej kapitału w po-
równaniu z 2018 rokiem5. Spadek popularności mógł być reakcją inwestorów 
na doniesienia o licznych wyłudzeniach środków finansowych oraz o wyko-
rzystywaniu tej metody do prania pieniędzy, pochodzących z nielegalnych 
źródeł. Polscy regulatorzy uchwalili ustawę o przeciwdziałaniu praniu pienię-
dzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szeroko ujęte w niej zostało pojęcie „wa-
lut wirtualnych”, obejmuje także tokeny6. Przepisy te dają możliwość blokady 
podejrzanych płatności i zastosowania procedur, które oceniają ryzyko prania 
brudnych pieniędzy. Jednak nadal nie doczekaliśmy się pełnego stanowiska 
regulatorów w Polsce na temat ICO. Komisja Nadzoru Finansowego i Naro-
dowy Bank Polski w lipcu 2017 roku wydali jedynie komunikat, w którym 
ostrzegają przed możliwymi oszustwami oraz zagrożeniami, wynikającymi 
z braku ochrony prawnej dla inwestorów, którzy decydują się na alokację 
oszczędności w przedsięwzięcia finansowane przez ICO7. Brak odpowiednich 
regulacji prawnych nie tylko naraża inwestorów na utratę ich środków finan-
sowych, ale również podsyca chciwość nieuczciwych emitentów.

Ochrona inwestorów priorytetem

Warto podkreślić, że inwestorzy liczą na ochronę zaangażowanych przez 
nich środków i na rzeczywiste zyski z finansowanych przez nich projektów 
inwestycyjnych. Jednocześnie należy pamiętać, że ICO ma o wiele więcej 
wspólnego z crowdfundingiem niż z ofertą publiczną. Za tokenami bowiem nie 
zawsze kryje się udział w kapitale przedsiębiorstwa, ale możliwość obsługi 

4 M. Druś, Haker ukradł w 3 minuty ponad 7 mln USD podczas ICO, 2017; https://www.pb.pl/haker-
-ukradl-w-3-minutu-ponad-7-mln-usd-podczas-ico-866749 [dostęp: 02.04.2020].

5 S. Haig, Report: ICO Fundraising Plummeted 95% Year-Over-Year in 2019, 2020; https://cointelegraph.
com/news/report-ico-fundraising-plummeted-95-year-over-year-in-2019 [dostęp 04.04.2020].

6 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu, Dz. U. 2018 poz. 723 (z późniejszymi zmianami).

7 Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego w sprawie „walut” 
wirtualnych, 2017.
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konkretnej aplikacji lub dokonywania płatności (odpowiednio: utility tokens 
i payments tokens). Nawet posiadając tokeny typu equity nie można być pew-
nym zysków, ponieważ z jednej strony inwestorzy indywidualni nie dokonu-
ją dokładnych analiz projektów, na które przeznaczają pieniądze, a z drugiej 
‒ istnieje wysokie ryzyko defraudacji. Z raportu Ernst&Young z 2017 roku 
wynika, że jedynie 29% badanych start-upów, które korzystały z ICO, posia-
dało działające produkty lub prototypy8. Ta statystyka jedynie potwierdza 
potrzebę wprowadzenia obowiązku udzielania przez potencjalnych emiten-
tów szczegółowych informacji na temat realizowanych przedsięwzięć oraz 
adekwatnego nadzoru nad emitentami. Dopiero prowadzone pod nadzorem 
właściwej instytucji (np. KNF w Polsce) udostępnienie tych informacji przez 
emitenta pozwoliłoby inwestorowi na prawidłową ocenę ryzyka projektu in-
westycyjnego.

STO (Security	 Token	 Offering) rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa 
ICO

Spełnienie postulatów swobody emisji tokenów i ochrony interesów inwe-
storów zapewnia Security Token Offering (STO). STO nie opiera się na emisji 
tokenów użytkowych (tak jak to może być w przypadku ICO), ale tokenów, 
za którymi kryje się prawo do udziału w zyskach spółki albo gwarancja stałej 
stopy zwrotu. 

Ze względu na podobieństwo STO do tradycyjnej emisji akcji, podlega 
ono ustawie o ofercie publicznej. Narzuca ona obowiązek spełnienia wy-
tycznych dotyczących emisji i udostępniania informacji o spółce w formie 
prospektu emisyjnego9. Ma to pozytywny wpływ nie tylko na bezpieczeń-
stwo inwestorów i możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem, ale 
również na wzrost popularności tego modelu inwestowania. Może się to 
przełożyć na wyższe wpływy kapitałowe do spółki. STO jest również wy-
zwaniem dla kapitałobiorców, którzy przed emisją tokenów muszą uzyskać 

8 EY, EY study: Initial Coin Offerings (ICOs) The Class of 2017 – one year later, 2018; https://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-study-ico-research/$FILE/ey-study-ico-research.pdf [do-
stęp: 03.04.2020].

9 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. 2005 Nr 
184 poz. 1539 (z późniejszymi zmianami).



stosowne zezwolenia oraz publicznie udostępnić dokumenty informacyjne. 
Jest to trudniejszy i bardziej czasochłonny proces w porównaniu z przygo-
towaniami do ICO. 

Przykład STO dowodzi, że nie należy patrzeć na regulacje wyłącznie z per-
spektywy ograniczenia swobody używania nowych technologii w finansach. 
Prawo zapewnia bezpieczeństwo inwestorom, co sprzyja popularyzacji nie-
standardowych metod finansowania i jednocześnie nie zabija potencjału, jaki 
płynie z wykorzystania nowych technologii i związanych z tym usprawnień. 
Mimo niepowodzenia ICO duża szansa kryje się w STO, które może się stać 
inspiracją do tworzenia alternatywnej wizji giełd i stanowić bodziec do two-
rzenia roztropnych regulacji w Polsce oraz w Unii Europejskiej.
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Dlaczego blockchain będzie 
znakomitym rozwiązaniem dla 
przyszłości polskich finansów?

Streszczenie
Praca opisuje historyczny i filozoficzny aspekt rozwoju światowego systemu finan-
sowego kontrolowanego przez banki centralne oraz krótkoterminowe cele polityczne. 
Autor zwraca uwagę, jak za pomocą technologii blockchain Polska może uciec od 
pieniądza fiducjarnego, finansowania opartego na długu i masowego dodruku pienią-
dza, zachowując przy tym maksymalną transparentność i bezpieczeństwo w obrocie 
gospodarczym.

Od kilkuset lat rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z sektorem finanso-
wym. W średniowiecznych Włoszech zauważono, jak zarządzanie i obracanie 
pieniędzmi może pomagać rozwijającym się firmom, handlarzom czy star-
tującym przedsiębiorcom. Poprzez udzielanie kredytów i pożyczek można 
było natomiast szybko pomnożyć kapitał. W XIV wieku powstał pierwszy na 
świecie Bank Medyceuszy. Następnie rozwijały się banki komercyjne i han-
dlowe. Pojawienie się banków inwestycyjnych, a potem banków centralnych, 
było już tylko kwestią czasu i doprowadziło do stworzenia dobrze funk-
cjonującego systemu światowych finansów ‒ z bankami centralnymi w roli 
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„dyrygentów”. Rynek finansowy, jak każdy z rynków, podlega cyklicznym 
wahaniom koniunkturalnym. Odchylenia od rosnącej średniej są rozkwitem 
lub kryzysem gospodarczym. To właśnie chęć ominięcia recesji doprowadzi-
ła do utworzenia banków centralnych, które z założenia miały kontrolować 
podaż pieniądza i manipulować jego wartością w różnych momentach cyklu.

Pierwotnie banki centralne miały nie dopuszczać do inflacji podczas kry-
zysu, zwiększać podaż pieniądza w czasie recesji i unikać deflacji. Podobnie 
jak sto lat temu, dziś banki centralne sterują finansami poprzez zmianę stóp 
procentowych i kontrolę ilości pieniądza w obiegu. Zmieniła się jednak ich 
polityka i wyznaczone cele. Finanse i ekonomia wymagają podejścia długo-
terminowego oraz rozsądnego gospodarowania wydatkami na przyszłość. 
To praktycznie nieosiągalne w świecie z ciągłymi krótkoterminowymi cykla-
mi wyborczymi. W każdym z europejskich krajów, w tym w Polsce, banki 
centralne są sterowane przez polityków, nie ekonomistów. Prowadzi to do 
chęci zyskania korzyści tylko w krótkim terminie. Skutkuje stworzeniem bar-
dzo wysokiego długu publicznego, systemu finansowego opartego na obliga-
cjach i ciągłym dodruku pieniądza. Dzisiejsze waluty nie przypominają już 
tych, które sto lat temu ułatwiały wymianę handlową. Są jedynie walutą fidu-
cjarną, czyli taką, która jest oparta na zaufaniu do emitenta. Brak kontroli nad 
rzeczywistą podażą pieniądza, ciągła spirala długu i coraz mniejsze pokrycie 
waluty mogą niedługo doprowadzić do bardzo poważnego kryzysu gospo-
darczego oraz powrotu do aktywów, takich jak złoto, srebro czy ziemia. Na 
szczęście wraz z doświadczeniami kryzysu finansowego lat 2008‒2009 oraz 
rozwojem nowych technologii, dla europejskich i polskich finansów pojawia 
się znakomita innowacja, która tworzy transparentny i zoptymalizowany sy-
stem obrotu pieniądza. Tą możliwością jest technologia blockchain i bazujące 
na niej waluty cyfrowe, zwane też kryptowalutami. 

Technologia blockchain prawdopodobnie będzie ogromną rewolucją w fi-
nansach przyszłości z wielu względów. Aby to dobrze zrozumieć, należy za-
poznać się ze sposobem jej funkcjonowania. Blockchain to rozproszony rejestr 
księgowy. Oznacza to, że każda informacja jest przechowywana na wszyst-
kich urządzeniach w sieci i każda zmiana musi być potwierdzona przez resz-
tę komputerów. Można ją porównać do kilku kartek ‒ każdy zapis pojawia 
się jednocześnie na wszystkich z nich i nie może być później usunięty lub 
zmieniony. Dodatkowo blockchain jest całkowicie transparentny i każdy może 
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mieć w niego wgląd – czyli podlega publicznej kontroli. Tych kilka cech czy-
nią z blockchaina idealne narzędzie do optymalizacji zapisu danych (w tym 
cyfrowego pieniądza) oraz całkowicie eliminują możliwości oszustwa, ko-
rupcji, czy nieodpowiedzialnego dodruku waluty. Byłoby to zbawienne dla 
finansów przyszłości w Europie i w Polsce. Blockchain i kryptowaluty są jed-
nak bardzo często łączone ze sprawami kryminalnymi czy światem przestęp-
czym, co wymaga dodatkowego sprostowania. 

Na technologii blockchain bazują kryptowaluty, takie jak bitcoin, ethereum 
czy monero. Początkowo pojawiły się one na nielegalnych serwisach interne-
towych, na których oferowano niedozwolone środki psychoaktywne i broń. 
Łączono je z przestępcami. Jednak utożsamianie blockchaina wyłącznie z ta-
kim wykorzystaniem i wnioskowanie na tej podstawie, że jest on związany 
ze światem przestępczym, jest jak osądzanie internetu po pojedynczych stro-
nach z nielegalnymi treściami. Z założenia i możliwego zastosowania techno-
logia blockchain jest zupełnym przeciwieństwem anonimowości, dozwolenia 
manipulacji i braku bezpieczeństwa, a wszelkie tego typu oskarżenia nigdy 
nie wynikły bezpośrednio z funkcjonowania blockchainu. W światowych tren-
dach wykorzystanie technologii blockchain coraz bardziej przekierowuje się 
z nieformalnych i nieregulowanych regionów w stronę korporacji, rządów 
i organizacji. Widzą one w nim spory potencjał. Skoro wiemy już, że tech-
nologia blockchain może wpłynąć pozytywnie na finanse, jest transparentna 
i bezpieczna, to jak i do czego można ją zastosować? 

Pierwszym istotnym elementem przyszłości finansów będzie z pewnością 
digitalizacja waluty na blockchainie. Historyczny rozwój pieniądza był bardzo 
podobny do rozwoju finansów – pieniądz ewoluował od barteru do cyfrowe-
go numeru na koncie w banku. Spójrzmy jednak obiektywnie na dzisiejsze 
finanse: nie są one aż tak zaawansowane, jak mogłyby być. W obrocie wciąż 
funkcjonuje gotówka, transakcje międzybankowe nie są natychmiastowe, 
a koszty i czas przelewów międzynarodowych pozostawia wiele do życzenia. 
Co więcej, system transakcji SWIFT nie jest transparenty. Digitalizacja waluty 
na blockchainie (zapis każdej jednostki pieniądza w rozproszonym rejestrze 
księgowym) usprawniłaby czas transakcji, uniemożliwiła jakiekolwiek ma-
nipulacje i zredukowała opłaty niemal do zera. Dodatkowo zablokowałaby 
możliwość masowego i niekontrolowanego dodruku pieniądza. Analizując 
sytuację w Polsce, możliwości do wykorzystania są ogromne. 
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Jeżeli Polska jako pierwsza wprowadziłaby cyfrową złotówkę, to znacz-
nie zoptymalizowałaby funkcjonowanie finansów w kraju i na pewno 
umocniłaby walutę na arenie międzynarodowej. Wiedząc, że rządy Chin 
czy Francji eksperymentują nad możliwością zdigitalizowania waluty, Pol-
ska mogłaby zaistnieć jako pionier nowych technologii w finansach i kraj 
korporacją się tym zajmującym. Polacy mogliby robić natychmiastowe prze-
lewy bez pośredników i opłat, a rząd ‒ dokładnie kontrolować wydatki, 
podaż pieniądza i obrót dóbr w gospodarce. Taka wirtualizacja pieniądza, 
biorąc pod uwagę aspekt historyczny i filozoficzny, na pewno nastąpi w cią-
gu najbliższych pięćdziesięciu lat. Jednak zmiany w finansach przyszłości, 
oparte na blockchainie, prawdopodobnie nastąpią dużo szybciej i będą bazo-
wać na tokenizacji aktywów. 

Kolejną zaletą technologii blockchain jest jej uniwersalność zapisu. Pozwa-
la ona na cyfryzację wszelkich dokumentów ‒ od wspomnianej e-złotówki, 
przez akcje i obligacje, aż po akty notarialne. Wprowadzenie blockchainu jako 
systemu zapisu własności eliminuje notariuszy, koszty transakcyjne i czas 
potrzebny do obrotu aktywami. O ile sprzedaż i kupno akcji, mimo że jest 
ograniczona do pięciu dni w tygodniu, odbywa się dość sprawnie, to obrót 
nieruchomościami, wymagający taksy notarialnej, jest bardzo uciążliwy i cza-
sochłonny. Stokenizowanie praw majątkowych i obrót nimi na blockchainie 
byłoby bardzo szybkie i bezpieczniejsze niż notariusz, ponieważ wszelkie 
transakcje byłyby transparentne. W praktyce dopuszczenie ustanowienia 
własności na blockchainie oznaczałoby, że osoby mogłyby sprzedawać tokeny 
majątkowe na daną nieruchomość, aktywa ruchome czy akcje w ciągu kil-
ku sekund. Wysyłałyby je na konto kontrahenta i na przykład otrzymywa-
ły e-złotówki. Wprowadzenie takiego rozwiązania do finansów w Europie 
i w Polsce znacząco usprawniłoby obrót gospodarczy. Stanowiłoby znakomi-
te źródło danych do badań i kontroli obiegu dóbr w gospodarce, bez możli-
wości kradzieży czy korupcji.

Jednak jak każda nowa technologia, blockchain nie jest bez wad. Nie-
sie wiele zagrożeń i kosztów. Pierwszym istotnym elementem jest również 
jego zaleta ‒ transparentność. Jeżeli blockchain miałby działać według swoich 
pierwotnych założeń, to prywatność majątkowa praktycznie by nie istniała. 
O ile w sektorze prywatnym nie jest to duży problem, to dla firm i przedsię-
biorstw już tak. Na szczęście blockchain może być wprowadzany z różnymi 
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poziomami transparentności. Kolejnym elementem, wiążącym się z blockchai-
nem, są koszty cyfryzacji finansów i drastyczna restrukturyzacja systemu. Za-
kładając funkcjonowanie e-złotówki i tokenizacji aktywów, banki, notariusze 
i w dużej części urzędy nie byłyby już potrzebne. Mogłoby to doprowadzić 
do dużego bezrobocia i protestów licznych środowisk. Jednak wiele rewo-
lucyjnych wynalazków, jak choćby maszyna parowa czy elektryczność, po-
wodowała tego typu zmiany. Z całą pewnością, przy innowacji postępującej 
stopniowo, wychodziły one na dobre. 

Patrząc na dzisiejszą gospodarkę i słuchając wiadomości na temat walut 
cyfrowych, trudno jest się przekonać do blockchainu. Analizując jednak ewo-
lucję pieniądza i finansów, oraz uwzględniając filozoficzne aspekty wprowa-
dzanych technologii widać, że blockchain może zrewolucjonizować finanse 
przyszłości w Europie i w Polsce. W świecie, w którym banki centralne prze-
stają spełniać swoje role, może szaleć inflacja, transakcja z Australii do Polski 
trwa kilka dni, a sprzedaż domu jest kosztowna, blockchain byłby rewolucyj-
ny. Poprzez swoją transparentność, bezpieczeństwo i wszechstronność zapi-
su aktywów, walut i praw własności, zrewolucjonizuje on system finansowy. 
Najważniejszą kwestią jest to, czy Polska podąży za resztą świata i wprowa-
dzi rejestr blockchain dopiero jako naśladowca, czy też wykorzysta ogromną 
szansę na innowacje w gospodarce i będzie jednym z europejskich pionierów. 
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Fintech ‒ ślepy zaułek czy droga 
do cyfrowej rewolucji?

Streszczenie
Dynamicznie zmieniające się otoczenie makroekonomiczne wywiera presję na gra-
czach rynku finansowego ‒ zmusza do przeprowadzenia działań, które polegają nie 
tylko na transformacji cyfrowej, lecz także na modyfikacji strategii i modeli współ-
pracy. Nowoczesne technologie finansowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorstw 
oraz konsumentów. Banki i fintechy powinny przykładać dużą wagę do informacji 
zwrotnych na temat już wdrożonych innowacyjnych rozwiązań. To klienci instytu-
cji finansowych są bowiem główną grupą odbiorców rezultatu współpracy banków 
z fintechami. Cyfrowa rzeczywistość to bez wątpienia kierunek, w którym zmierzają 
finanse przyszłości.

Cyfryzacja, technologia oraz globalizacja ‒ połączenie tych trzech zjawisk wy-
znacza niespotykane dotąd trendy we współczesnej gospodarce. Oddziałuje 
na funkcjonowanie wielu rynków dóbr lub usług. W rezultacie zjednoczenia 
sił cyfrowej ery produktów finansowych, dostępnych choćby w ramach ban-
kowości elektronicznej, oraz towarzyszących im zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych, jak blockchain czy biometria, powstał fintech. Technologie 
biometryczne wykorzystują liczne metody, których celem jest potwierdze-
nie tożsamości człowieka. Implementacja technologii w codziennym życiu 
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budzi w nas podziw i zachwyt. Pojawia się bowiem szansa uproszczenia po-
dejmowanych czynności w sposób bardziej bezpieczny i wygodny. W prze-
prowadzonym w 2019 roku przez MasterCard badaniu rynkowym zapytano 
internautów 11 krajów Starego Kontynentu o zalety korzystania z technologii 
wdrożonych do bankowości internetowej i mobilnej. Wyniki przedstawiają 
wartościowe opinie reprezentatywnej grupy beneficjentów nowoczesnych 
technologii. Pozwalają określić trendy i oczekiwania klientów. Łatwość użyt-
kowania oraz oszczędność czasu wskazywana przez 2/3 respondentów daje 
jasny sygnał twórcom technologii ‒ to kierunek rozwoju odpowiadający ocze-
kiwaniom konsumentów. Interesującym obszarem rozwoju, wskazywanym 
przez internautów, jest zwiększenie dostępu do bankowości mobilnej z do-
wolnego miejsca na świecie oraz łatwiejszy sposób korzystania z nich. Po-
żądaną usługą, oczekiwaną przez 43% ankietowanych, jest aplikacja, która 
umożliwia sprawdzenie w jednym miejscu salda na rachunkach posiadanych 
w różnych bankach. 

Pojawia się jednak obawa czy niepokój o bezpieczeństwo udostępnianych 
danych. MIT Technology Review określił biometrię jako jedną z najważniej-
szych innowacji technologicznych, które zmieniają świat. Ostatnie badania 
przeprowadzone przez lidera rynku kart płatniczych dają argumenty ku op-
tymistycznym nastrojom wśród użytkowników nowych technologii. Aż 83% 
polskich konsumentów uważa biometrię za bezpieczną formę uwierzytel-
niania płatności. Biometria jest dziedziną, która wciąż się rozwija. Prowa-
dzone udoskonalenia techniczne mają na celu zapewnienie jeszcze więk-
szego poczucia bezpieczeństwa wśród jej użytkowników. Obawy te jednak 
mają swoje podstawy. W badaniu przeprowadzonym dla MasterCard aż 
67% osób wskazało bezpieczeństwo jako kryterium brane pod uwagę przy 
decyzji o rozpoczęciu korzystania z zaawansowanej technologii cyfrowej 
w sektorze bankowym. 

Obecność takich firm jak Visa czy MasterCard zdawała się ustawić rynek 
usług finansowych pod dyktando tych potentatów, od których wyjdą w przy-
szłości globalne perspektywy rozwoju i przeobrażeń w świecie finansów. Czy 
tak się stało? Z pewnością europejski rynek usług finansowych stworzył swe-
go rodzaju lukę, którą wypełniły takie start-upy jak Klarna, Transferwise czy 
N26. Zdecydowana większość innowacyjnych rozwiązań oferowanych kon-
sumentom przez firmy fintechowe dotyczy usług płatniczych. Charakteryzują 
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się one uproszczonym schematem działania dla odbiorcy usługi ‒ są wygod-
niejsze w obsłudze. Innowacyjne podmioty, specjalizując się w konkretnej 
dziedzinie, dokonują optymalizacji kosztów obsługi technologii i skupiają 
się na rozwijaniu zaawansowanych rozwiązań. Jeszcze kilkanaście lat temu 
to banki zajmowały niekwestionowaną pozycję na rynku, w odniesieniu do 
której start-upy finansowe mogły tworzyć konkurencję. Ekspansja tych re-
wolucyjnych firm sprawiła, że banki poczuły oddech konkurencji w wyścigu 
o klienta. W trakcie dynamicznych zmian na rynku te role się odwróciły. To 
banki stały się konkurencją dla firm z sektora fintech i ponownie muszą za-
walczyć o klienta. Przewagą banków wciąż pozostaje jednak zaufanie w re-
lacjach z klientem. Zasadne zdaje się jednak pytanie o ich otwartość na inno-
wacje finansowe.

W minionej dekadzie przeprowadzono dogłębną analizę, która uwzględ-
niła opinie wielu prezesów, dyrektorów ds. innowacji oraz menedżerów naj-
wyższego szczebla ‒ ludzi zaangażowanych w transformację cyfrową i tech-
nologiczną sektora finansowego. 83% respondentów, w tym niemal wszyscy 
przedstawiciele banków, uważa, że część prowadzonej przez nich działal-
ności jest zagrożona przez firmy fintechowe. Obszary najbardziej zagrożone 
to między innymi bankowość indywidualna, płatności, a nawet bankowość 
małych i średnich firm. Konkurencja z sektorem fintech nie może jednak 
ograniczyć się tylko do automatyzacji procesów. Należy podkreślić przewa-
gę konkurencyjną fintechów nad bankami w kwestii ponoszonych kosztów 
działalności. Obecnie banki dokonują modernizacji posiadanych procesów. 
Polega ona na maksymalnym uproszczeniu procedur i operacji bankowych. 
Świat, w którym roboty zastępują ludzi, jeszcze 100 lat temu był fikcją. Dziś 
Chiny są wiodącym innowatorem na tej płaszczyźnie. Robotyzacja przemy-
słu gastronomicznego to tylko jeden z przykładów zastosowania najnowo-
cześniejszych technologii w życiu codziennym. Podobnie w Państwie Środka 
przedstawia się robotyzacja sektora finansowego. W Chinach w 2018 roku 
powstał pierwszy na świecie oddział banku, w którym nie ma żadnego pra-
cownika. Na jego miejscu znajduje się robot, z którym można rozmawiać. 
Xiao Long z Budowlanego Banku Chin wcielił się w rolę pracownika, który 
przez wiele lat budował relację z klientem. Z pomocą robota klient może 
nie tylko sprawdzić stan konta, ale także założyć rachunek, wymienić wa-
lutę albo dokonać przelewu środków pieniężnych. Ten najnowocześniejszy 
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technologicznie oddział banku posiada także pokój z rozszerzoną rzeczywi-
stością (VR). W nim, w razie problemów bądź niestandardowych wymagań, 
klient może nawiązać połączenie wideo z żywym pracownikiem. Podejmo-
wane działania mają na celu ograniczenie kosztów. Dzięki temu firmy finte-
chowe zdobywają klientów i oferują im proste oraz wygodne alternatywy do 
produktów lub usług bankowych. 

Fintechy mogą stać się szansą dla tradycyjnych graczy rynkowych, wcho-
dząc w relacje biznesowe oparte na modelu współpracy. Wdrożenie techno-
logii, które wspomagają rozwiązania oferowane klientom instytucji finan-
sowych, może przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych, w tym 
także kosztów IT. Zautomatyzowane doradztwo za pomocą robo-advisory 
to kolejny etap optymalizacji wewnątrzbankowych procesów oraz przetwa-
rzania dużych zbiorów danych. Sztuczna inteligencja (AI) czy machine lear-
ning to technologie, które pozwalają uzyskać większą wartość dla instytucji 
finansowej. Dostarczenie nowych rozwiązań klientom biznesowym z wy-
korzystaniem połączenia uczenia maszynowego, AI oraz systemów CRM, 
stanowi przedmiot rozwoju innowacji w Banku Pekao. Otwieranie konta 
za pomocą „selfie” to tylko przykład jednej z wielu innowacji wdrożonych 
w ostatnim czasie w ramach programu Cyfrowej Transformacji przez Bank 
Pekao S.A. Rola automatyzacji procesów będzie niewątpliwie rosła i przyno-
siła wiele korzyści bankom, które zdecydują się na rozwój technologii jako 
celu strategicznego w swojej działalności. W najbliższych latach regulacyjne 
rozwiązania MiFID2 oraz PSD2 z pewnością odegrają istotną rolę w wy-
twarzaniu przez banki nowych modeli współpracy. Osiągnięcie porozumie-
nia z fintechami, które prowadzą działalność na rynku usług płatniczych, 
umożliwi bankom nie tylko bardziej efektywne zarządzanie oraz dostar-
czanie bardziej dopasowanych ofert do potrzeb klientów. Daje także szansę 
na poprawę zarządzania dostarczaniem wartości dla klienta i usprawnie-
nie zarządzania retencją klientów. Tabela 1 prezentuje procentowy rozkład 
odpowiedzi uzyskanych w ramach badania rynkowego przeprowadzonego 
przez MasterCard. Respondenci wskazali przyczyny współpracy zarówno 
nowych graczy cyfrowych rozwiązań, takich jak N26, jak i znanych firm: 
Google czy Apple, z firmą MasterCard.
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Tab. 1. Przyczyny współpracy z MasterCard.

Odpowiedź
Średnia 11 krajów  
europejskich (%)

Polska (%)

Bezpieczeństwo stosowanej technologii 
i łatwość obsługi

28 28

Innowacyjna technologia zorientowana 
na przyszłość

22 30

Współpraca w zakresie usług finanso-
wych będzie rozwijała się przyszłości

21 26

Wiarygodny partner dostarczający 
usługi finansowe

23 21

MasterCard jest powszechnie dostępny 13 18

Nie wiem 25 21

Nie wierzę we współpracę w sektorze 
finansowym

7 6

Źródło: https://mobirank.pl/2019/06/03/polacy-cenia-bankowosc-mobilna-za-wygode-i-szybkosc-
-oczekuja-bezpieczenstwa [dostęp: 08.04.2020].

Przyszłość dostępnych produktów i usług finansowych wydaje się być 
bardzo obiecująca. W mojej opinii świat finansów, jak i cała gospodarka, sta-
nęły przed wyborem strategicznej ścieżki przemian z lub bez udziału techno-
logii. Instytucje finansowe oraz wszyscy gracze rynkowi powinni dostrzegać 
szansę osiągnięcia synergii, wchodząc w relacje biznesowe z fintechami oraz 
dążąc do realizacji strategii win‒win. Z jednej strony pozwala ona bankom 
na redukcję kosztów działalności i wzrost możliwości doskonalenia działań 
o charakterze zarządczym, z drugiej zaś zapewnia fintechom dochody z udo-
stępnienia technologii instytucjom finansowym. Jednym z najgłośniejszych 
wydarzeń ubiegłego roku jest podpisanie umowy o współpracę przez dwóch 
potentatów rynku płatniczego – Visa oraz Revolut. Zawarte porozumienie 
pozwoli prowadzić działalność na globalną skalę. Zdecydowanie większe 
korzyści osiągną banki, gdy w dalszym ciągu będą inwestowały w rozwój 
zaawansowanych technologii ‒ AI, big data czy robo-advisory. Trudno ocenić, 
czy rozmowa klienta z robotem lub chatbotem przyniesie większy sukces niż 
relacja z pracownikiem banku. Rekomendacją jest jak najszybsze wdrożenie 
działań edukacyjnych, które niejako oswoją klientów z nową, cyfrową rze-
czywistością.
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Nowe technologie a finanse  
przyszłości

Streszczenie
W pracy poruszono temat nowych technologii w dziedzinie finansów, których wdro-
żenie przewiduje się w najbliższej dekadzie. Prognozy zostały oparte na różnorodnych 
źródłach internetowych, w tym artykułach naukowych i raportach instytucji finan-
sowych. W pracy podjęto również próbę rozważenia, na ile nadchodząca przyszłość 
będzie stanowić szansę, a na ile zagrożenie dla naszego społeczeństwa.

Obecnie istnieje wiele źródeł informacji, które pozwalają nam wyobrazić 
sobie, jak będą wyglądały finanse przyszłości w świecie rozwijających się 
technologii. Na ile jednak wskazane źródła stanowią zapowiedź, a na ile 
ostrzeżenie? Często możemy dojść do wniosku, że to, co nas czeka, nie bę-
dzie kontynuacją przeszłości, ale zupełną transformacją. Kiedy to nastąpi, nie 
sposób określić. Oddanie w ręce technologii tak istotnego obszaru, jakim są 
finanse, wymaga wcześniejszego zmierzenia się z wieloma wątpliwościami 
dotyczącymi nie tylko kwestii technicznych, ale także odpowiedzialności. 
Gdy szukamy informacji na temat finansów przyszłości, na pierwsze miejsce 
wysuwają się następujące zagadnienia: blockchain (kryptowaluty), sztuczna 
inteligencja (sztuczne sieci neuronowe), internet rzeczy oraz płatności bezgo-
tówkowe. Ze względu na obszerność każdego z tych zagadnień, przyjrzyjmy 
się tylko niektórym.
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W zakresie płatności bezgotówkowych coraz częściej pojawia się temat 
bardziej zaawansowanych sposobów autoryzacji transakcji finansowych. 
Mowa o planach wdrożenia na szerszą skalę rozwiązań biometrycznych, jak 
między innymi obsługa głosowa, czytnik linii papilarnych czy skanowanie 
twarzy. Uwierzytelnianie głosowe ma zyskać popularność już w 2020 roku, 
ale początkowo wdrażane będzie jedynie pilotażowo. Na podstawie raportu 
PwC szacuje się, że tego typu rozwiązania mogą przynieść oszczędności rzę-
du 3 mld dolarów. Na czym więc polega problem? Wielu klientów poddaje 
w wątpliwość bezpieczeństwo takich metod. Filmy science-fiction, w których 
pokazuje się, jak łatwe jest zebranie i wykorzystanie przez osobę niepowoła-
ną naszych odcisków palców, dają do myślenia. Jednak z biometrii nie rezyg-
nuje się tak łatwo – analizuje się możliwość wdrożenia biometrii behawioral-
nej. System ma się uczyć między innymi sposobu korzystania użytkownika 
ze smartfona czy klawiatury i na tej podstawie tworzyć model zachowania 
klienta. Dzięki temu ewentualne zmiany w zestawie ruchów będą odbierane 
jako potencjalny atak hakerski. Jednak w obszarach związanych z biometrią 
największym wyzwaniem będzie przekonanie społeczeństwa o bezpieczeń-
stwie tego typu metod. Uświadomienie mu, że mają one ułatwić właścicielo-
wi dostęp do konta, a nie hakerom włamanie się do niego. Nie da się ukryć, że 
w ostatnim czasie jesteśmy wręcz ,,zalewani” coraz nowszymi technologiami  
i informacjami o tym, co nas czeka w przyszłości. Ledwo udało nam oswoić 
się z jednym sposobem, a już pojawia się drugi. Trudno przystosować się oraz 
określić, co i dlaczego powinniśmy wykorzystywać i czy można temu zaufać. 
Ten chaos technologiczny może stać się okazją dla cyberprzestępców, a tym 
samym zagrożeniem dla nas. Dlatego będzie istniała grupa osób, nie tylko 
starszych, która czując, że nie nadąża za postępem, będzie wolała pozostać 
przy tradycyjnych rozwiązaniach. Tym samym zgodzi się na ,,bycie w tyle” 
i wykluczenie. Inny ważny problem to brak wystarczających regulacji praw-
nych, brak instytucji odpowiedzialnych za przechowywanie wzorców biome-
trycznych oraz wysokie koszty przygotowania odpowiedniej infrastruktury. 

Coraz mniej odległa staje się także wizja zastąpienia umysłu ludzkiego 
sztucznymi sieciami neuronowymi (Artificial Neural Networks, ANN). Obiecu-
jące wyniki badań naukowych sprawiają, że podejmowane są coraz śmielsze 
próby wdrażania tego rozwiązania w wielu obszarach. Przykładem są mode-
le ryzyka kredytowego, które umożliwiają ocenę wiarygodności kredytowej, 
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czy też prognozowanie cen akcji. Ostatnio mówi się także o możliwości wy-
korzystania ANN w wykrywaniu oszustw podatkowych, na przykład „ka-
ruzeli”  podatkowej. W badaniach sprawozdań finansowych przy okazji 
sztucznych sieci neuronowych wspomina się o prognozowaniu upadłości 
przedsiębiorstw. Tutaj również można dostrzec  obawy oraz szanse w za-
stosowaniu tego narzędzia. Modele prognostyczne, zarówno tradycyjne jak 
i te, które bazują na ANN, są budowane na podstawie danych wejściowych 
(uczących), którymi zwykle są historyczne dane ze sprawozdań finansowych. 
Trzeba więc już na początku założyć, że są to dane prawidłowe. I można się 
zastanawiać, jaki jest sens prognozowania upadłości na podstawie informacji 
ze sprawozdania, do którego przykładowo wydano opinię bez zastrzeżeń. 
Czy sama opinia nie wystarczy, aby założyć, że podmiot będzie kontynuował 
działalność? Sugeruje się więc, aby poddać badaniom także sposób doboru 
danych do budowy modelu. Może zasadne byłoby uwzględnienie w nim tak-
że danych jakościowych, a tym samym charakteru branży, w której działa 
podmiot? Inne wątpliwości dotyczą samej budowy ANN. W rzeczywistości 
graniczy z niemożliwością określenie najbardziej korzystnej struktury sieci 
dla danego zagadnienia. Wszystkie badania i wyniki są jedynie eksperymen-
talne. Póki co poprawność działania sieci przyjmuje się więc na wiarę. Nie da 
się jednak ukryć, że jest to technologia bardzo obiecująca i posiada ogromne 
możliwości obliczeniowe. Od momentu pierwszego zastosowania ANN po-
czyniono bardzo duże postępy, dlatego nie należy przerywać prac nad ich 
rozwojem. Szczególny wkład powinni mieć polscy naukowcy, specjaliści, 
a szczególnie społeczność akademicka, którzy już zaistnieli w tym obszarze. 
Może to być bardzo duża szansa rozwoju polskiej branży fintech. Wymaga 
jednak otwarcia się na stopniowe wdrażanie tego rozwiązania. Oczywiście 
nie chodzi o nagłe i zupełne zastąpienie sztucznymi sieciami neuronowymi 
dotychczasowych metod. Początkowo należy pozwolić im ze sobą współ-
pracować. Na przykładzie audytu zauważa się, że badając dany podmiot 
już dłuższy czas (nawet przy ograniczeniu 5 lat), można się do jego specyfiki 
przyzwyczaić. Podczas wykonywania określonych procedur można więc po-
minąć istotne kwestie tylko dlatego, że nie występowały w latach poprzed-
nich. ANN mogłyby w tym przypadku stanowić narzędzie sygnalizujące. 
Analiza danych obecnych i historycznych umożliwiłaby prognozę przyszłej 
sytuacji podmiotu i ewentualne zaalarmowanie w sytuacji, gdyby zaszły 
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materialne zmiany niewidoczne na pierwszy rzut oka. Z biegiem czasu coraz 
nowsze osiągnięcia badawcze, które prowadzą do głębszego poznania dzia-
łania ANN, połączone z zaufaniem jako narzędzia wspomagającego, utwo-
rzyłoby stabilne podłoże do ich całkowitego wdrożenia i zastąpienia trady-
cyjnych rozwiązań. Dodatkowo ważna będzie także konieczność rozwiązania 
kwestii etycznych oraz ochrony danych osobowych.

Analizując powyższe i myśląc o finansach przyszłości, poddajemy w wąt-
pliwość istnienie banków. Prorocze mogą okazać się słowa Billa Gatesa, który 
stwierdził, że bankowość jest potrzebna, ale banki nie. Gdy wchodzimy na 
różne strony internetowe często otrzymujemy informację, że na nasze pyta-
nia jest gotowy odpowiadać chatbot. To wstęp do przyszłości ‒ planuje się, że 
roboty będą pełniły rolę doradców inwestycyjnych, dzięki którym za pomocą 
komend głosowych będziemy mogli sprawdzić stan konta, zrobić przelew czy 
skorzystać z porad dotyczących inwestowania i oszczędzania. Robodoradcy 
na podstawie rozmowy samodzielnie przygotują dla nas ofertę i przedstawią 
najlepsze rozwiązania finansowe. Automatyzacja z wykorzystaniem robotów 
ma miejsce nie tylko w bankach, ale także w różnych działach tradycyjnych 
firm – w tym w dziale finansów. Roboty zastępują człowieka w wykonywa-
niu powtarzalnych i czasochłonnych czynności, jak na przykład księgowanie. 
Już dziś mamy możliwość zaobserwowania, że przy niektórych transakcjach 
obecność banku w jakiejkolwiek formie staje się zbędna. Akcje crowdfundin-
gowe zastępują tradycyjne pożyczki czy kredyty, a kryptowaluty umożliwiają 
wykonywanie transakcji bez pośredników – tym samym bez żadnych opłat 
czy prowizji. W zakresie sztucznej inteligencji warto wspomnieć o internecie 
rzeczy na rynku kredytów i pożyczek. Przewiduje się, że dane zbierane przez 
smartfony, inteligentne zegarki, lodówki i telewizory będą mogły posłużyć 
do oceny zdolności kredytowej. Analiza stylu życia zastąpi historię kredyto-
wą i umożliwi spersonalizowanie oferty kredytowej. 

Czy powyższe rozwiązania są dobrym pomysłem? Poszukując szans 
w nowych technologiach dla Polski należy podjąć działania, które wpłynęły-
by na współudział polskich specjalistów w krajowym rozwoju technologicz-
nym. Tymczasem są oni doceniani głównie przez firmy spoza Polski ‒ tworzą 
filie w naszym kraju i realizują projekty, które służą rozwojowi zagranicz-
nych gospodarek. Tracimy w ten sposób dużą szansę. Natomiast w przypad-
ku Europy problemem są głównie nierozwiązane kwestie regulacyjne (m.in. 
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w zakresie ochrony danych osobowych). Stanowią one blokadę na przykład 
w transferze technologii z Ameryki Północnej. Znalezienie kompromisu 
w tym zakresie ułatwiłoby międzynarodową współpracę oraz proces wyrów-
nania szans.

Jest też druga strona medalu. Jak wspomniano na początku, przedsta-
wiana w wielu źródłach wizja finansów przyszłości może stanowić dla nas 
ostrzeżenie. Należy zwrócić uwagę na możliwe negatywne skutki wdrożenia 
nowych technologii. Jednym z takich aspektów, o którym już była mowa, jest 
wykluczenie. Może ono dotknąć osoby starsze lub takie, które nie posiadają 
dostępu do nowszych technologii. Najprostszym przykładem jest sytuacja, 
z którą wielu z nas zapewne niejednokrotnie się spotkało: starsza pani ma 
przy sobie jedynie gotówkę, ale stara się kupić bilet w automacie, w którym 
dopuszczalna jest wyłącznie płatność kartą lub telefonem. Kolejną obawę bu-
dzi przekazanie ,,w ręce” nowych technologii takiego zakresu odpowiedzial-
ności ‒ czy nie spowoduje to stopniowej eliminacji czynnika ludzkiego? Nie 
jest tajemnicą, że w rezultacie postępu technologicznego wielu pracowników 
banków i działów finansowych będzie musiało szukać nowej pracy. Zagroże-
nie jest o tyle istotne, że w chwili, gdy zaufanie do technologii osiągnie punkt 
krytyczny i przykładowo zawiedzie system komputerowy, algorytm bądź 
technologia, nie będzie nikogo, kto temu zaradzi. Kryzys w takim przypadku 
będzie nieunikniony. Dlatego bardzo istotna jest wcześniejsza racjonalna ana-
liza oraz bezpieczny plan wdrożenia.



Adrian Gwizd – aktywny uczestnik studiów magisterskich w za-
kresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu, studiuje na specjalizacji akredytowa-
nej przez ACCA „rachunkowość oraz zarządzanie finansami”. Pra-
cuje jako asystent w dziale audytu w poznańskim b-think sp. z o.o. 
Członek organizacji studenckich, AIESEC, w którym był członkiem 
komisji rewizyjnej całego stowarzyszenia oraz Polish Entrepreneu-
rship & Leadership Society, w którym bierze czynny udział w dwóch 
projektach – European Business Alliance Forum oraz European Bu-
siness Alliance Exchange. Prywatnie interesuje się muzyką (gra na 

wielu instrumentach takich jak np. perkusja, gitara), filmami, książkami, zdjęciami a w wol-
nych chwilach zajmuję się nauką nowych rzeczy – lubi posiadać wiedzę z wielu dziedzin.
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Adrian Gwizd

Rachunkowość przyszłości

Streszczenie
Z każdym usprawnieniem technologicznym potrzeba manualnej pracy maleje. No-
woczesna rachunkowość nie będzie polegać na wprowadzaniu danych do systemu, 
a na umiejętności zarządzania magazynami danych, planowania strategicznego, na-
uki i wykorzystywania nowych technologii oraz reagowania na różnice w systemach 
prawno-ekonomicznych krajów. 

Nie wątpiłem, kiedy na jednym z wykładów prowadzący wspominał, że 
umiejętność programowania będzie kluczowa w przyszłości. Nowe technolo-
gie skupiają bardzo dużo uwagi przedstawicieli biznesu. Wprowadzają nie-
małe zamieszanie nawet na etapie prowadzenia badań, które będą odpowied-
nie dla rozwiązania obecnych problemów. Od blisko 70 lat powstają nowe 
technologie oraz ich modernizacje. Ich komercjalizacja była jedynie kwestią 
czasu. Począwszy od big data i umiejętności sprawnego analizowania danych 
za pomocą programowania, poprzez robotyzację, blockchain, smart contracts, 
crypto currencies jako systemy rozliczeniowe, kończąc na zastosowaniu AI 
poprzez machine learning, deep learning i sieci neuronowych do prognoz go-
spodarczych. W niniejszym eseju skupię się na rachunkowości i jej rozwoju, 
na wykorzystywaniu technologii w codziennych pracach. Przedstawię swoją 
wizję rozwoju roli rachunkowca. 
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Pamiętam początkowe rozmowy o robotyzacji w mojej pierwszej pracy. 
Pracownicy bali się, że zostaną zastąpieni maszynami i nie będą już potrzeb-
ni. Przedstawiciel kadry zarządzającej powiedział wówczas, że nadchodzą 
zmiany i trzeba zrobić wszystko, by je najpierw umiejętnie wdrożyć, a następ-
nie wykorzystywać. Nie są to nowe rzeczy. Bardzo często mówi się, że branża 
IT rozwija się coraz szybciej, więc nie zrobiło to na mnie większego wrażenia, 
ani nie wzbudziło obaw. Przeraziła mnie jednak obawa moich współpracow-
ników o to, że ich czynności zostaną przejęte przez roboty, a nikt głośno nie 
mówił, jak się przygotować na tę ewentualność. To, że coraz więcej zawodów 
odchodzi w niepamięć i jest automatyzowana, nie jest nowym zjawiskiem 
– każda rewolucja przemysłowa to rozwój technologiczny. Nowoczesne ma-
szyny powodują, że maleje zapotrzebowanie na manualne, żmudne i powta-
rzalne prace. A przecież stoimy u progu nowego skoku technologicznego. Bez 
wątpienia nastąpią redukcje zatrudnienia w różnych działach we wszystkich 
firmach ‒ to tylko kwestia czasu. Na jednym ze staży widziałem, że obecna 
księgowość nie polega już na ręcznej dekretacji dokumentu na kontach. Od-
bywa się to teraz poprzez wgranie go do systemu i opisanie w odpowiedni 
sposób ‒ tak, by system księgowo-finansowy otrzymał jasną komendę, co ma 
zrobić z dokumentem. Cały proces zajmuje około dwóch minut. Niepotrzeb-
na jest wiedza rachunkowa, by księgować faktury, wyciągi bankowe czy po-
zostałe dokumenty. Generowanie danych do sporządzenia raportu zajmuje 
kilka sekund, opracowanie ich w excelu to kilka minut ‒ raport jest gotowy. 
A przecież kształcimy tysiące finansistów rocznie. Oni wciąż uczą się na ręcz-
nie rysowanych kontach teowych i rozwiązują zadania, które polegają na 
dyskontowaniu z wykorzystaniem kalkulatora i długopisu. Obecny student, 
bez samodzielnej nauki nowych technologii, szybko stanie się nieprzydatny.

Rozwój księgowych oraz ich profesji

Według badań przeprowadzonych przez ACCA w ramach raportu z 2016 
roku „Professional accountants – the future: drivers of change and future skills”, 
osoba zajmująca się rachunkowością w przyszłości nie będzie wyłącznie 
przetwarzać dane. Profesjonalni księgowi będą w stanie połączyć różne sfery 
biznesu i na podstawie danych myśleć w kategoriach warunków kooperacji 
między nimi. Będą w stanie dostrzegać perspektywy w ujęciu strategicznym 
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dla całych działów różnych przedsiębiorstw. Cztery główne czynniki, które 
będą napędzać ten rozwój, to: reagowanie na nowe regulacje prawne, trans-
formacje technologiczne, globalizacja oraz rosnące oczekiwania. ACCA wy-
różniło także czynniki, które wpłyną na sukces osób, zajmujących się rachun-
kowością. W raporcie wyróżniono siedem kluczowych kompetencji:  

1. umiejętności techniczne oraz etyka ‒ umiejętność zapewnienia jednolitych 
oraz rzetelnych danych zgodnie z zachowaniem ostrożności w ich ocenie 
i doborze;

2. inteligencja ‒ umiejętność odnajdywania rozwiązań w nowych, niezna-
nych dotąd okolicznościach;

3. kreatywność ‒ generowanie nowych pomysłów na rozwiązywanie zna-
nych problemów; 

4. cyfryzacja ‒ znajomość oraz umiejętność zastosowania obecnych i nowych 
rozwiązań technologicznych;

5. inteligencja emocjonalna ‒ zdolność do rozpoznawania emocji swoich 
i współpracowników, by poprawnie rozdysponowywać zadania;

6. wizjonerstwo ‒ przewidywanie rozwoju trendów w przyszłości poprzez 
innowacyjne myślenie;

7. doświadczenie ‒ zrozumienie potrzeb odbiorców oraz tworzenie wartości 
poprzez swoją pracę. 

Przed każdą z dziedzin, które przenikają się z rachunkowością, pojawią 
się nowe wyzwania. Będą one wymagały dodatkowej uwagi ze strony pod-
miotów, które świadczą usługi. Mam na myśli audyt, podatki, raportowanie, 
zarządzanie finansami, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem oraz etyką. 
W dobie globalizacji, gdy dostęp do informacji oraz technologii jest łatwiej-
szy, a przepisy międzynarodowe mają coraz większe zastosowanie w rynkach 
krajowych, chętniej i śmielej przeprowadza się ekspansje na inne kontynenty. 
Duże marki działają globalnie już od wielu lat – to one wyznaczają trendy 
w zastosowaniu nowych technologii i to one doświadczają problemów wyni-
kających z różnic regulacyjnych między krajami. W tej zmieniającej się rzeczy-
wistości obecni oraz przyszli księgowi powinni się przygotować na umiejęt-
ność szybkiej adaptacji do nowych warunków. Powinni rozwijać umiejętność 
sprawnego czytania nowych przepisów, badania obszarów działalności pod 
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kątem audytu wewnętrznego oraz przede wszystkim – zapewniać spójność 
oraz rzetelność danych prezentowanych odbiorcom ich pracy. W przypadku 
audytu wewnętrznego jednym z przykładowych problemów może być usta-
lanie procedur postępowania oraz dostosowywania ich do lokalnych warun-
ków otoczenia prawno-ekonomicznego. To także wyzwanie dopasowania ich 
do polityki całej grupy kapitałowej. Innym, bardziej mi bliskim przykładem, 
byłby problem konsolidacji finansowej grupy kapitałowej, która działając 
w różnych obszarach świata, może stosować różne standardy rachunkowo-
ści. Nadal przecież pozostają różnice między IFRS (International Financial 
Reporting Standards – międzynarodowe standardy sprawozdawczości finan-
sowej,  stosowane w ponad 100 krajach na świecie) a US GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles – standard rachunkowości akceptowany nie-
mal wyłącznie w Stanach Zjednoczonych), a są to dwa największe i najpopu-
larniejsze standardy. Choć wszystko zmierza w stronę ujednolicenia i coraz 
więcej przepisów prawnych pozwala na wykorzystanie innych standardów, 
problem jednolitości przepisów na świecie na długo jeszcze pozostanie nie-
rozwiązany.

Indywidualna wizja przyszłości

Z perspektywy studenta widać, że czasy globalizacji nadeszły wielkimi kro-
kami już kilka dekad temu. Wymagają one podejścia innego niż to, którego 
jesteśmy uczeni na zajęciach na uniwersytetach czy też na wcześniejszych 
etapach edukacji. Każde usprawnienie technologiczne będzie wymagało od 
nas nauki krytycznego analizowania danych, generowanych przez kompu-
tery oraz konkretne oprogramowanie. Opinia Isaaca Asimova: „Edukacja nie 
jest czymś, co można zakończyć” oraz słowa Paula Samuelsona „Kiedy fakty 
się zmieniają, ja zmieniam zdanie” z każdym dniem nabierają mocy. Żyje-
my w świecie, w którym zmiany są nieodłącznym elementem naszego życia. 
Wierzę, że w przyszłości finansista, który nie potrafi odczytywać kodu, nie 
umie krytycznie analizować dostarczonych danych, nie ma umiejętności łą-
czenia odległych od siebie działalności czy nie potrafi interpretować zjawisk 
w przełożeniu na cele zarządzania w ujęciu lokalnym i globalnym, będzie 
miał trudniejszą drogę do sukcesu. Na podstawie przytoczonego wcześniej 
badania przeprowadzonego przez ACCA, dużej uwagi będą wymagać także 



takie ludzkie cechy, jak umiejętność obserwowania, wnioskowania, silne po-
czucie etyki swojego zawodu oraz umiejętność stworzenia wizji (należy roz-
graniczyć logikę komputera od ludzkiej psychiki). Mając na uwadze stawiane 
nam, przyszłym finansistom, wymagania uważam, że w polskim systemie 
edukacji (szczególnie na etapie szkolnictwa wyższego) niezbędne jest wpro-
wadzenie większej liczby zajęć praktycznych ‒ takich, które przygotują nas 
do zadań przyszłości. Uczelnie powinny wprowadzić zajęcia (choćby fakul-
tatywne) na temat technologii, która będzie pomocna w przyszłym życiu. Po-
winno się także zadbać o lepszy marketing przedsięwzięć, które są oferowane 
studentom przez instytucje spoza uniwersytetu. Często te inicjatywy nie są 
nigdzie komunikowane. Sylabusy zajęć niejednokrotnie także pozostawiają 
studentów ze starą, nieużyteczną wiedzą albo przekazaną w nieodpowied-
ni sposób. Nie sugeruję, by uczelnia wyższa miała stać się odpowiednikiem 
technikum. Uważam jednak, że to najwyższy czas, by publiczne uczelnie 
wzięły przykład z placówek prywatnych, w których wiedzę przekazują prak-
tycy ze świata biznesu. 



Magdalena Miksa – absolwentka studiów licencjackich na kierun-
ku analityka biznesu oraz aktualna studentka 3 roku na kierunku 
finanse i inwestycje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódz-
kiego. Stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Nieustannie 
rozwijająca swoje kompetencje i kształtująca doświadczenie za-
wodowe m.in. poprzez podejmowanie praktyk w centrali jednego 
z największych banków w Polsce.
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Streszczenie
W eseju opisany został wpływ nowych technologii na gospodarkę oraz sektor ban-
kowości. Ukazana została bankowość elektroniczna obecnie oraz w przyszłości ‒ po 
rozpowszechnieniu sztucznej inteligencji.  

Rozwój nowych technologii wpływa na całą gospodarkę. Branże stają się bar-
dziej mobilne, bardziej dostępne dla potencjalnych nabywców ich produktów 
lub usług. Na podstawie raportu Digital Maturity by Deloitte Digitalz dostrzega 
się, że firmy rozwinięte cyfrowo częściej są skłonne do wprowadzania innowa-
cji, niż firmy, które nie podejmują kroków w zakresie cyfryzacji. Przedsiębior-
stwa, które implementują innowacje, stają się bardziej konkurencyjne w swojej 
branży oraz są skłonne do dostosowywania się do zmian w przyszłości.

Obecnie w Polsce następuje rozwój cyfryzacji państwa. Umożliwia on 
przedsiębiorcom dokonywanie czynności związanych z administracją przez 
internet. Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej (CEIDG) znajduje się rejestr polskich przedsiębiorców. 
Za jego pośrednictwem możliwe jest składanie wniosków dotyczących fir-
my. CEIDG pozwala na przykład na założenie firmy przez internet. Z ko-
lei portal S24 pozwala na zakładanie spółek i ich dalszą obsługę. Podpisanie 
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dokumentów, składanych za pomocą stron CEIDG oraz S24, dokonuje się 
online ‒ na przykład przy użyciu tak zwanego Profilu Zaufanego. Cyfryza-
cja kraju i przedsiębiorstw może się przyczynić do zwiększenia elastyczności 
oraz polepszenia kondycji polskich spółek.

Firmy nie ograniczają się tylko do cyfryzacji w odniesieniu do spraw 
urzędowych, ale przekładają ją również na swoją podstawową działalność. 
Dobrym przykładem jest coraz większa popularność handlu elektronicznego 
oraz rozwój branży e-commerce. Raport E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla 
e-Commerce Polska informuje, że w 2019 roku w Polsce 62% konsumentów do-
konywało zakupów przez internet. To o 6 punktów procentowych więcej niż 
w roku 2018. Natomiast z raportu Statista Digital Market Outlook wynika, że 
Polska jest na 13. miejscu na świecie w kategorii najszybciej rosnących rynków 
z branży e-commerce. Stały rozwój branży e-commerce pozwala na wprowadza-
nie coraz nowszych technologii. W działaniach marketingowych e-commerce 
wykorzystuje się machine learning, czyli uczenie maszynowe. Pomaga ono 
w przetwarzaniu danych, które klienci danego sklepu internetowego zosta-
wiają w sieci. Dane te pozwalają na określenie profilu klienta danego sklepu 
i dopasowanie do niego oferty. Sztuczna inteligencja jest już stosowana przez 
liderów na rynku. Wyszukiwarka Amazon, na podstawie preferencji klienta, 
podpowiada internaucie, jakie produkty może dodatkowo kupić. Natomiast 
aplikacja sklepu Asos pozwala na wyszukiwanie ubrań na podstawie zdjęć 
odzieży.

Nowe technologie są związane również z rozwojem bankowości, a w szcze-
gólności z rozwojem nowych usług bankowości elektronicznej. W wyniku cy-
fryzacji przedsiębiorstw pojawiają się szanse na coraz nowsze rozwiązania 
w sektorze bankowym. Użytkownicy usług bankowości elektronicznej mogą 
z nich korzystać w dowolnym miejscu lub czasie. To duża wygoda oraz prosty 
i szybki dostęp do usług banku. Obecnie popularna jest zarówno bankowość 
internetowa, jaki i mobilna. Bankowość internetowa umożliwia dokonywanie 
transakcji przez internet, zaś mobilna pozwala na transakcje przy użyciu te-
lefonu komórkowego. Aplikacje mobilne pozwalają użytkownikowi na wiele 
różnych opcji. Za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonie można między 
innymi sprawdzić stan konta i historię rachunku, wykonywać przelewy in-
ternetowe (w większości banków bezpłatnie), założyć lokatę. Z użyciem te-
lefonu można zapłacić za pomocą płatności zbliżeniowej. Nowe technologie 
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w bankowości umożliwiają również dokonanie przelewu na numer telefonu. 
Za pomocą bankowości elektronicznej można uzyskać kredyt. Jej niesie wiele 
konsekwencji. Zanika obrót gotówki, zaś tradycyjne kasy w bankach są co-
raz mniej popularne. W Polsce zauważalny jest trend zanikania oddziałów 
banku ‒ o 2% rocznie. Warto zwrócić uwagę, że mimo szybkiego rozwoju 
bankowości elektronicznej, około 65% produktów nadal jest sprzedawana 
w placówkach. Ponad 50% klientów bankowości internetowej wciąż korzy-
sta z placówek bankowych. Wizyty w oddziałach banków najczęściej wią-
żą się z rozmową z doradcą i służą rozwiązywaniu problemów czy nabyciu 
nowego produktu. Rozwój nowych technologii w bankowości powinien być 
związany z dopasowaniem banku do potrzeb klientów. Banki powinny dążyć 
do utrzymywania dobrych relacji z konsumentami, nieustannie poznawać ich 
potrzeby i dostosowywać do nich ofertę. Coraz częściej banki mogą wyko-
rzystywać machine learning, aby personalizować obsługę klientów. Sztuczna 
inteligencja, poprzez odpowiednie algorytmy, potrafi zdobywać dane i je 
analizować. Uzyskane informacje na temat klienta pomagają nie tylko w do-
pasowaniu do niego oferty, ale mogą być również wykorzystywane, aby kon-
kurować z innymi bankami. Nieuniknione jest, że konkurencją banków będą 
również firmy bigtech (takie jak Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Apple), 
ponieważ posiadają duże bazy klientów i znają ich preferencje. Dobrym 
przykładem jest firma Amazon, która na podstawie historii sprzedaży oferuje 
swoim klientom kredyty.

Biorąc pod uwagę sztuczną inteligencję w sektorze bankowym, warto sku-
pić się na raporcie Deutsche Bank Research. Eksperci podkreślają w nim, że 
w tym sektorze sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę. 
W przyszłości, dzięki szybkiej identyfikacji klienta z użyciem sztucznej inte-
ligencji, będzie można znacznie zmniejszyć liczbę cyberprzestępstw. Identy-
fikacja klienta, czyli KYC (Know Your Customer), stanie się prostsza, ponieważ 
sztuczna inteligencja przy odpowiednich algorytmach będzie potrafiła oce-
niać wiarygodność klientów ‒ na przykład przy wykorzystaniu informacji 
znajdujących się w internecie. Sztuczna inteligencja będzie w stanie automa-
tycznie sprawdzić dokumenty. Po wprowadzeniu jej w bankach będzie moż-
na znacznie zmniejszyć koszty ich działalności, ponieważ zastąpi pracę mniej 
wykwalifikowanej kadry. Dodatkowo efektywność banku wzrośnie ‒ zostaną 
wysokiej jakości specjaliści, a koszty pracy spadną.



Podsumowując: w przyszłości nowe technologie będą odgrywać w gospo-
darce jeszcze większą rolę niż obecnie. Bankowość elektroniczna się rozwinie 
i można się spodziewać, że nie będzie obrotu gotówką, a wszystkie transak-
cje będą odbywać się przy pomocy internetu oraz telefonu komórkowego. 
Bezpieczeństwo transakcji będzie zapewnione dzięki użyciu odpowiednich 
algorytmów sztucznej inteligencji. Profil klienta będzie w banku bardzo do-
brze znany. Dzięki temu będzie możliwość szybszego dopasowania oferty 
do konsumenta. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że sztuczna inteligencja 
będzie wykonywać pracę, którą dotychczas wykonują pracownicy banku. To 
na przykład sprawdzanie dokumentów czy pozyskiwanie nowych klientów. 
Podczas wprowadzania nowych technologii należy więc pamiętać zarówno 
o efektywności banku i wygodzie klienta, jak i o dotychczasowych pracowni-
kach banku. Dodatkowo warto mieć na uwadze fakt, że za kilka lat konkuren-
cja banków może się powiększyć ‒ usługi dotychczas związane z bankowoś-
cią są stopniowo wprowadzanie przez duże firmy z innych branż.   
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Streszczenie
Nowoczesne technologie stanowią naturalny element ewolucji gospodarczej. Często 
do ich wdrożenia zmusza kryzys, a one stają się na niego remedium. Polska potrze-
buje innowacyjnych rozwiązań, by wyeliminować istniejące problemy, a sceptycznie 
oceniany rozwój zdaje się być nieuchronny.   

Albert Einstein powiedział: 
„Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze 
człowieczeństwo”.

Stwierdzenie to jest ciekawe, zważywszy na fakt, że rozwój jest efektem dzia-
łań człowieka. Wszelka innowacyjność powstała w rezultacie działań jednost-
ki staje się siłą, która ma wpływ na rozwój gospodarczy. Według Schumpetera 
to właśnie innowacyjność stanowi o rozwoju gospodarczym przedsiębiorstw 
w sposób bardziej znaczący niż ich kapitał. Już XIX-wieczna ekonomia kla-
syczna rzucała światło na zasoby ludzkie w kontekście rozwoju gospodar-
czego. Wszystko bazuje na człowieku. To właśnie on stanowi siłę napędową 
rozwoju. Motywuje także człowieka do podejmowania tych aktywności owoc 
systemu finansowego, który jest rdzeniem wszelkich procesów ekonomicz-
nych, gospodarczych i nie tylko. Wrodzoną skłonnością ludzi jest także chęć 
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rozwoju, zwiększania swej władzy oraz potęgowania efektów tego, na co 
pożytkują swoją energię. To nieustannie prowadzi świat do przodu, a klu-
czowymi jego elementami z punktu widzenia gospodarki są finanse i coraz 
bardziej nowoczesne technologie. To w końcu one są efektem ewoluowania 
i do niego prowadzą. 

Sprawdzianem dla wszelkiego rodzaju rozwiązań jest oczywiście ich wy-
korzystanie, ale także skuteczność i niezawodność w czasie kryzysu. Wśród 
głosów ekspertów nietrudno doszukać się opinii mówiących o tym, że glo-
balny system finansowy nie jest przygotowany na kryzys. Czy przyczyną jest 
nieadekwatność ustrojów finansowych względem zmieniającego się świa-
ta? A może zbyt szybkie wprowadzanie innowacji? Oczywiście wspomnia-
na kwestia to tylko jeden z wielu istotnych czynników. Polityka monetarna 
Stanów Zjednoczonych, podnoszenie stóp procentowych, wzrost zadłużenia 
związany z przypływem kapitałów do USA, turbulencje w świecie handlu, 
dążenia do dokapitalizowania banków, a, co teraz najbardziej wstrząsające – 
epidemia koronawirusa. Zdarza się, że słabo rozwinięte systemy finansowe 
unikają skutków zawirowań w świecie finansów, ale bywa to jedynie efektem 
braku technologii dotkniętych upadkiem. W końcu to własna waluta pomo-
gła Polsce podczas krachu w 2008 roku. Krach ten pokazał zalety stworzenia 
alternatywnego systemu finansowego, który mimo kilku słabych punktów, 
mógłby stanowić remedium na absolutyzm sektora finansowego.

Błyskawiczne przelewy, automatyzacja, bezpieczeństwo transakcji, 
uproszczenie procesów decyzyjnych, elastyczność – to tego dążą instytucje 
finansowe i banki. Fintech i idąca za nim innowacja odbierana jest często 
przez nie jako zagrożenie. Banki cyfrowe zaczynają wypierać banki trady-
cyjne. Te ostatnie są obciążone znaczącymi kosztami utrzymania oddziałów 
i przeładowaniem. Już przed zahamowaniem gospodarki z powodu pande-
mii COVID-19 pojawiały się głosy, że sytuacja w wielu państwach na świecie 
się pogorszy, gospodarka Europy spowolni, a niektóre kraje będą zagrożone 
kryzysem zadłużenia publicznego. Obciążenie banków centralnych oraz brak 
podobnych narzędzi politycznych uniemożliwiłoby wprowadzenie takich 
środków, jak w czasie krachu w 2008 roku. Wprowadzanie reform oraz prze-
obrażeń strukturalnych z pewnością okaże się konieczne.

Czy istnieje rozwiązanie, które pozwoliłoby uniknąć najgorszych skut-
ków wywołanych przez kryzys, a potem odbudować gospodarkę i uszczelnić 
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słabe punkty? Tak ‒ to cyfryzacja pieniądza. Tkwi w niej potencjał przekształ-
cenia tradycyjnych struktur systemu finansowego. Istnieje wiele kontrowersji 
związanych z technologią blockchain czy kryptowalutami. W większości jed-
nak wynikają one z dezinformacji oraz zapominania o tym, że patologie są 
nieodłącznym elementem wszelkich idei materializowanych przez człowie-
ka. Zaszyfrowanie i ochrona systemem klucza prywatnego, zdecentralizowa-
nie systemu, brak pośredników – to tylko kilka czynników sprawiających, że 
blockchain staje się dobrą alternatywą dla dominującego obrotu finansowego. 
Brak pośrednictwa ściśle powiązany z omawianą technologią kłóci się z dąże-
niami oficjalnych instytucji do utrzymania swojej pozycji. Najnowsze trendy 
legislacyjne (takie jak AML5) pokazują jednak, że nadchodzi czas przenikania 
się tych dwóch światów. Mimo oficjalnych stanowisk publikowanych przez 
organizacje, które nadzorują bezpieczeństwo europejskiego rynku finanso-
wego i przestrzegają przed ryzykiem stojącym za kryptowalutami, aplikowa-
nie ich jest kwestią rozwojową. Światowe Forum Ekonomiczne prognozuje, 
że do 2025 roku technologia blockchain będzie służyła do depozytowania oko-
ło 10% światowego PKB. Jako że bazuje na rozproszonej sieci komputerów, 
nie wiąże się z tworzeniem centralnych zbiorów danych i zapewnia większe 
bezpieczeństwo. Ma także potencjał do znaczącego ograniczenia kosztów 
związanych z obrotem finansowym ‒ wynika to z danych udostępnionych 
przez Autonomus Research. Mówią one, że przy jej użyciu można zaoszczę-
dzić rocznie 16 mln dolarów. Nieodwracalność transakcji to kolejny element 
technologii blockchain. 

Ale czy cyfrowe waluty emitowane przez banki centralne to realna wi-
zja przyszłości? W niektórych państwach (np. w Szwecji) obrót gotówkowy 
jest coraz rzadszy. Ale czy da się pogodzić zdecentralizowane systemy z po-
średnictwem banków? Czy łączenie ich ze sobą nie zaprzecza przeznaczeniu 
obydwu stron? Zdaje się, że stoimy u progu gruntownych przemian. To cza-
sy, w których przyjdzie systemom finansowym opowiedzieć się za którymś 
z rozwiązań, bo stabilizacja to jeden z kluczowych elementów ich funkcjo-
nowania. Niektórzy twierdzą, że przewaga technologii blockchain nie wy-
eliminowałaby wielu problemów, z jakimi muszą się mierzyć banki. Jednak 
wszystkich problemów nigdy nie da się rozwiązać. 

Zastąpienie gotówki, depozytów bankowych, banknotów czy akcji kredy-
towych banków alternatywą proponowaną przez nowoczesne technologie to 
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tylko niektóre ze zmian, jakie mogą nastąpić. Problemy wynikające z niskich 
stóp procentowych stałyby się nieaktualne. Pieniądz elektroniczny charakte-
ryzuje się bowiem brakiem zerowej dolnej granicy, co jest istotne na przykład 
w przypadku deflacji. Ocenianie pełnego spektrum zmian, jakie mogłyby na-
stąpić pod wpływem takich przeobrażeń, byłoby możliwe w przypadku cał-
kowitego wycofania gotówki z obiegu. Mogłoby to doprowadzić do denacjo-
nalizacji pieniądza oraz konkurowania ze sobą walut fiducjarnych. Cyfrowy 
pieniądz może stać się alternatywą dla tradycyjnych depozytów gotówko-
wych, ale tutaj konieczna byłaby rola „notariusza”. Byłyby to aktywa o wiel-
kim bezpieczeństwie. Pożyczki społecznościowe mogłyby zastąpić kredyty 
bankowe. Pożyczki peer-to-peer nie wymagają udziału pośrednika.  

Gdzie w tym wszystkim Polska? Nasz kraj oceniany jest stereotypowo 
jako państwo, któremu jeszcze wiele brakuje, by dorównać zachodnim są-
siadom. Co prawda niektóre problemy rozwiązane w innych krajach nadal 
pozostają bez poprawy, nadal relatywnie popularne jest przekonanie o wy-
sokim ryzyku stojącym za inwestycjami w start-upy finech, a ich rozwój na 
świecie przyspiesza. Nowe technologie przynoszą przewagi konkurencyjne, 
a te wykorzystywane w Polsce są warte uwagi. Odpowiadają potrzebom go-
spodarki, co ma swoje źródło w przemianach gospodarczych z przełomu XX 
i XXI wieku. Nieuregulowana legislacja hamuje jednak rozwój nowoczesnych 
technologii, ponieważ zmusza do poświęcania zasobów na dostosowywanie 
się do ciągłych zmian. Utrudnieniem są także zmiany systemowe, regulacyj-
ne i nasycenie usługami finansowymi. Polski system finansowy potrzebuje 
środków, dzięki którym możliwy będzie progres w długim okresie. Jest on 
skoncentrowany bankowo, bez stawiania nacisku na inwestycje. Wzrost po-
wszechności wykorzystania technologii blockchain w polskim sektorze finan-
sowym sprzyjałby eliminacji licznych problemów występujących w bankach. 
Potrzebują one restrukturyzacji w obszarze kredytów oraz zwiększenia dy-
wersyfikacji instytucji finansowych. Perspektywiczne spojrzenie na polską 
gospodarkę może skłaniać do wniosków, że jednym z problemów stanie się 
ograniczenie dostępności kredytowej. Będzie ona wynikać z pogarszającej 
się zdolności banków do ich udzielania. Może to zachęcać do wprowadzania 
rozwiązań o wysokim ryzyku i powstawania „efektu domina”. Upolitycznia-
nie gospodarki prowadzi do wzrostu popularności zdecentralizowanych sy-
stemów. Technologia blockchain oraz idące z nią możliwości przeprowadzania 
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ICO, STO, czy też IEO mogą otwierać drogę do wypracowania strategii crowd-
fundingu dla start-upów fintech. Dają szansę na nowe typy inwestycji i większą 
wydajność. Tym, co stoi na przeszkodzie, jest polityka ‒ trudno ją oddzielić 
od systemu finansowego, zachowując stabilność gospodarki. Sztuczna inteli-
gencja, blockchain oraz chmura internetowa nabierają w Polsce popularności, 
mimo wciąż istniejącego sceptycyzmu. Pożyczki zwane „chwilówkami”, sy-
stemy płatności zbliżeniowych, rozwinięte chatboty, biometria – w tych dzie-
dzinach rozwoju nowoczesnych technologii Polska jest jednym z przodują-
cych państw. Wskazuje to na wysoki poziom wdrażania zmian. Bank PKO BP 
już wdrożył technologię blockchain do swoich systemów. W analizie KPMG 
możemy przeczytać, że do 2030 roku nastanie czas „niewidzialnej bankowo-
ści”. Czy tak będzie? Narastający kryzys jest z pewnością okazją do podjęcia 
kroków, by te prognozy spełnić i umożliwić polskiemu systemowi finanso-
wemu ekspansję na pola nowoczesnych technologii. Są one potrzebne i ich 
wykorzystanie pozwoli na pełne spożytkowanie narodowego potencjału.

25 listopada 2016 roku Komisja Europejska przyjęła dyrektywę PSD2 (Pay-
ment Services Directive), która z pewnością przyczyni się to otworzenia państw 
Unii Europejskiej na nowoczesne technologie. Dyrektywa dotyczy usług płat-
niczych i ma za zadanie prowadzić do zwiększania bezpieczeństwa płatności 
przy jednoczesnym umożliwieniu udostępniania informacji podmiotom trze-
cim. Realne jest zatem ewoluowanie przy jednoczesnym zachowaniu środ-
ków bezpieczeństwa. Kiedyś to karta kredytowa, bankomat czy bankowość 
internetowa stanowiły o nowoczesności. Teraz trudno sobie wyobrazić funk-
cjonowanie bez nich. Zawsze, gdy zachodzą zmiany, obawy są czymś natu-
ralnym. Co ważne, nierzadko pomagają uniknąć nadmiernego ryzyka. Są tak 
samo naturalne, jak ciągłe dążenie człowieka do postępu; człowieka, będące-
go siłą napędową gospodarki i czerpiącego z niej benefity dla dalszej ewolu-
cji. Warto oddać się na chwilę filozoficznym rozmyślaniom i ocenić obecną 
sytuację z perspektywy Mikołaja Kopernika. Zrewolucjonizował on świat, 
przedstawiając heliocentryczną wizję Wszechświata. Była ona krytykowana.
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Refinitiv Great Finance Challenge 2019 czy wyróżnienie w konkursie Akademia Analiz 
2018. Dostał się także do finału konkursu Karierosfera 2018. Jeden z prelegentów XXV 
Konferencji Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych „Kierunki zmian w sektorze 
finansowym w Polsce i na świecie”. Wolontariusz w Caritas w latach 2017–2019.
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Technologia AI i jej wpływ 
na przyszłość finansów

Streszczenie
Niniejszy esej koncentruje się na technologii AI i jej przykładowym wykorzystaniu 
w dziedzinie finansów. W tekście wyjaśniono pojęcia związane ze sztuczną inteligen-
cją i jej najważniejsze cechy, a następnie przedstawiono propozycje zastosowania tej 
technologii w sektorze finansowym. Na koniec rozpatrzono tę tematykę z perspektywy 
polskiego rynku technologicznego.

AI oraz uczenie maszynowe – istota i wykorzystanie

W ostatnim czasie tematyka sztucznej inteligencji stała się bardzo popularna, 
w szczególności w sektorze nowych technologii. Terminy takie jak sztuczna inte-
ligencja, machine learning, deep learning czy sieci neuronowe stały się powszechnie 
znane, jako że coraz więcej firm korzysta z nich w swojej działalności. Technolo-
gia ta jest popularna także wśród ludzi przedsiębiorczych i inwestorów. Widać 
to po wielkości kapitału, który w nią inwestują. Obrazuje to przykład z 2018 roku 
‒ w tym roku amerykańskie start-upy, specjalizujące się w AI, zebrały łącznie 
9,3 miliarda dolarów. W stosunku do roku poprzedzającego był to wzrost o 72%1. 
Tak duży przyrost pokazuje, że zainteresowanie tą tematyką jest naprawdę 

1 MoneyTree Report Q4 2018, PwC/CB Insights; https://www.pwc.com/us/en/moneytree-report/
moneytree-report-q4-2018.pdf [dostęp: 02.01.2019].
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spore, co pozwala na jej rozwój w szybkim tempie. Aby jednak zrozumieć feno-
men sztucznej inteligencji, warto pokusić się o jej zdefiniowanie.

Termin „sztuczna inteligencja” (SI, ang. Artificial Intelligence, AI) u więk-
szości ludzi budzi przede wszystkim skojarzenia z robotami, których zdol-
ności przekraczają możliwości ludzkie. Prawda jest jednak taka, że można 
ją zdefiniować, używając o wiele prostszych pojęć. Przede wszystkim to, co 
kryje się pod terminem AI, to maszyna zdolna do rozumienia ludzkiego ję-
zyka, metod porozumiewania się oraz wykonywania powtarzalnych zadań, 
wymagających przeprowadzania skomplikowanych obliczeń; potrafi także 
przetwarzać bardzo duże ilości danych w krótkim czasie2. Trzeba jednak mieć 
na uwadze, że AI to dziedzina nauk komputerowych, z której wyróżnia się 
wiele technologii i paradygmatów. Przede wszystkim sztuczna inteligencja 
opiera się na uczeniu maszynowym. Machine Learning (ang. uczenie maszy-
nowe, ML) to w skrócie system komputerowy, który w trakcie wykonywania 
swoich zadań udoskonala swoje działanie3. Innymi słowy, przy pomocy za-
awansowanej algorytmiki tworzona jest maszyna, która w pewnym sensie 
posiada możliwość uczenia się.

Najprawdopodobniej w najbliższym czasie sztuczna inteligencja będzie 
obejmować coraz więcej aspektów ludzkiego życia. Jednak co dokładnie jest 
powodem jej rosnącej popularności? W głównej mierze to, że pozwala ona 
przetwarzać bardzo duże zbiory danych, których analiza dostarcza ogrom 
przydatnych informacji, zarówno w zakresie długoterminowym, jak również 
krótkoterminowym. Najpopularniejszym przykładem są reklamodawcy, któ-
rzy poprzez skomplikowane algorytmy oparte na uczeniu maszynowym, są 
w stanie rozpoznawać preferencje klientów i proponować im spersonalizo-
wane reklamy. Praktycznie w każdym sektorze gospodarki wprowadzenie 
sztucznej inteligencji skutkuje usprawnieniem wielu aspektów działalności 
danego podmiotu, co wpływa na życie każdego człowieka. Tak duże możli-
wości i rosnący potencjał rozwojowy tej technologii rodzą wiele kontrowersji. 
Możliwość korzystania przez rządy czy korporacje z takich narzędzi two-
rzy bardzo dużą asymetrię, która działa na niekorzyść zwykłych obywateli. 

2 A. V Joshi, Machine Learning and Artificial Intelligence, Springer Nature Switzerland, Switzerland 
2020, s. 4.

3 T. M. Mitchell, The discipline of Machine Learning, Carnegie Mellon University, Pittsburgh 2006, 
s. 1.
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Widzimy to między innymi w Chińskiej Republice Ludowej, w której rozbu-
dowany system rozpoznawania twarzy i oceniania obywateli na podstawie 
ich zachowania wywołuje szereg wątpliwości. Mimo wielu wad, sztuczna 
inteligencja zdecydowanie zmienia nasze funkcjonowanie i ma niebagatelny 
wpływ na współczesną gospodarkę. Jest on bardzo widoczny także w jednej 
z najważniejszych dziedzin gospodarki ‒ w finansach.

Wykorzystywanie technologii AI w finansach

AI to dziś jedna z głównych, obok blockchain, technologii, jakie wykorzystują 
fintechy (przedsiębiorstwa oferujące innowacyjne produkty finansowe). Ko-
rzystając z podziału dokonanego przez CB Insights możemy wymienić dzie-
więć obszarów w finansach, gdzie AI znajduje największe zastosowanie: ocena 
wiarygodności kredytowej i szybkie pożyczanie środków finansowych, finan-
se osobiste, zarządzanie majątkiem, ubezpieczenia, analizy rynkowe, windy-
kacja długów, zarządzanie finansami i wydatkami, analizy ogólne i predykcyj-
ne, a także compliance i przeciwdziałanie nadużyciom. Dokładny podział wraz 
z przykładami przedsiębiorstw prezentuje poniższa grafika (rys. 1).

 
Rys. 1. Mapa stosowania AI przez przykładowe fintechy

Źródło: https://www.cbinsights.com/research/ai-fintech-startup-market-map/
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Start-upy z pierwszej kategorii wykorzystują AI zdecydowanie przy oce-
nie zdolności kredytowej. Ciekawym przykładem może być indyjski start-up 
CreditVidya. Oferuje on narzędzia oparte na AI, które pozwalają nie tylko 
dokonać oceny ryzyka kredytowego, ale także oszacować przyszłe zyski pod-
miotów, którym udzielana jest pożyczka.

Personalni asystenci pozwalają odciążyć swoich użytkowników i ułatwić 
zarządzanie finansami. Przykładowo Digit analizuje nasze wydatki i na tej 
podstawie oszczędza odpowiednią sumę pieniędzy. Innym ciekawym przy-
kładem jest Homebot, który pozwala na automatyczne zarządzanie nieru-
chomościami na wynajem (przykładowo poprzez wysyłanie wiadomości do 
wynajmujących).

W ubezpieczeniach główne wykorzystanie AI obraca się wokół modelo-
wania ryzyka (RiskGenius). Dla przykładu Lemonade Insurance Company 
całkowicie zastąpiło brokerów ubezpieczeniowych odpowiednimi programa-
mi odpowiedzialnymi za komunikację z klientem czy dostarczanie im polis.

Fintechy w dużej mierze opierają się na rozwiązaniach AI, a każda inno-
wacja, jaka dzięki temu powstaje, powoduje istotne zmiany w dziedzinie fi-
nansów. Jednakże sztuczna inteligencja to nie tylko innowacje produktowe. 
Już w 2008 roku Peter Norvig, dyrektor ds. badań w Google, sformułował 
tezę, jakoby wykorzystywanie technologii uczenia maszynowego pozwoli-
ło zastąpić tworzenie modeli teoretycznych modelami opartymi na danych4. 
Dziś mamy do czynienia z coraz większą ilością właśnie tego typu modeli, 
które również wykorzystywane są w finansach. Przykładem może być model 
wyceny opcji, opracowany przy wykorzystaniu sieci neuronowej5. Pozwala 
on oszacować przyszłą cenę opcji przy bardzo niskich błędach resztowych 
(współczynnik R2 wyniósł 0,9982)6. Rysunek poniżej przedstawia, jak odchy-
lała się cena przewidywana od ceny faktycznej w modelu (rys. 2).  

4 C. Anderson, The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete; https://
www.wired.com/2008/06/pb-theory/ [dostęp: 23.06.2008].

5 Sieci neuronowe – specyficzna forma algorytmów, które w swoim działaniu mają za zadanie 
naśladować sposób funkcjonowania połączeń neuronowych w organizmach żywych.

6 R. Culkin, S. R. Das, Machine learning in Finance: The Case of Deep Learning for Option Pricing, 
Santa Clara University,  2017, s. 10‒14.
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Rys. 2. Porównanie wartości rzeczywistych do oszacowanych w modelu

Źródło: R. Culkin, S. R. Das, Machine learning in Finance: The Case of Deep Learning for Option Pri-
cing, Santa Clara University,  2017, s. 14.

Podsumowując: AI posiada bardzo szeroką gamę zastosowań i jest w sta-
nie wesprzeć wiele procesów w finansach. Sztuczna inteligencja i powiązane 
z nią technologie pozwalają na tworzenie zupełnie nowych poddziedzin fi-
nansów, które przed erą AI nie były możliwe. W ciągu kolejnych lat sztuczna 
inteligencja z pewnością wpłynie na dalszy rozwój innowacyjności w dzie-
dzinie finansów.

AI w Polsce – jak wspomóc rozwój polskich fintechów opartych na AI?

Na sam koniec należałoby przyjrzeć się, jak sektor AI w finansach rozwija się 
w Polsce oraz w jaki sposób możemy wesprzeć rozwój technologii opartych 
na sztucznej inteligencji. W rankingu wykorzystania technologii sztucznej in-
teligencji Polska zajmuje 17. miejsce na świecie7 i jest to pozycja dość wysoka. 
Również w naszym kraju powstają start-upy, które wykorzystują sztuczną in-
teligencję w tworzeniu innowacji, także w dziedzinie finansów. Przykładami 

7 Warszawa stolicą polskiej sztucznej inteligencji, Fundacja Digital Poland; https://businessinsider.
com.pl/technologie/digital-poland/mapa-polskiego-ai-raport-fundacji-digital-poland/wl8slg9 
[dostęp: 04.05.2019].
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takich przedsiębiorstw może być Tensorflight, którego sztuczna inteligencja, 
analizująca zdjęcia satelitarne budynków, pozwala na uzyskanie kompletu 
ważnych informacji dotyczących danej nieruchomości. Umożliwia to zakła-
dom ubezpieczeń znacząco przyspieszyć proces wyceny8. 

Niestety rozwój polskiego rynku AI stoi przed szeregiem wyzwań. Przede 
wszystkim należy zadbać o rozwój kadry, gdyż popyt na pracowników, któ-
rzy specjalizują się w tej technologii, będzie wzrastać. Ponadto należy zadbać 
o odpowiednie podłoże prawne. Dobrą praktyką byłby powrót do koncepcji 
piaskownicy legislacyjnej wraz z rozszerzeniem tego pomysłu na prawo po-
zafinansowe (m.in. przepisy RODO). Wreszcie należy zauważyć, iż w Polsce 
mamy do czynienia z niskim popytem na rozwiązania technologiczne zwią-
zane z AI. Mimo jej rozpoznawalności rozwój tego sektora dopiero się rozpo-
czyna, przez co większość start-upów poszukuje klientów za granicą. 

Podsumowanie

Sztuczna inteligencja oferuje coraz więcej możliwości zastosowań w sektorze 
finansowym. Proponuje ona zupełnie nowe spojrzenie na wiele zagadnień, 
a nawet ma szansę przeprowadzić prawdziwą rewolucję w modelowaniu fi-
nansowym. Należy się spodziewać, iż udział AI w finansach będzie rósł w ko-
lejnych latach, a przyszłość tej dziedziny gospodarki zostanie przez sztuczną 
inteligencję na nowo zdefiniowana.

Również w Polsce można zaobserwować zmiany wywołane przez AI. Jed-
nakże aby nasz kraj skorzystał z tych zmian, powinno się zadbać o podjęcie 
odpowiednich działań. Takich, które pozwolą zbudować ekosystem sprzyja-
jący rozwojowi technologii sztucznej inteligencji w naszym kraju ‒ aby z resz-
tą świata uczestniczyć w tej technologicznej rewolucji.

8 M. Trykozko, Polski startup rusza na podbój rynku ubezpieczeń i pomoże polskim celnikom szukać 
kontrabandy; http://300gospodarka.pl/news/2019/08/06/polski-startup-rusza-na-podboj-rynek-
-ubezpieczen-i-pomoze-polskim-celnikom-szukac-kontrabandy/ [dostęp: 06.08.2019].
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Technologiczna neutralność definicji 
legalnych w fintech – wymagająca 
konieczność czy utopia teoretyków?

Streszczenie
Esej dotyczy zasady neutralności technologicznej definicji w prawie Unii Europejskiej 
oraz Polski. Wskazuje jej wady i zalety. Określa, czy jest ona korzystna dla branży 
fintech i odpowiada na pytanie zawarte w temacie – czy powyższa zasada to wymaga-
jąca konieczność czy utopia teoretyków.

1. Dekada prosperity

Sztuczna inteligencja, machine learning, big data, blokchain, cashless payment, 
internet of things, chmura czy zaawansowane systemy CRM to tylko niektó-
re technologie zaadaptowane i rozwijane na potrzeby bankowości, a nawet 
szerzej – całego sektora bankowego. Część z nich już jest bądź wkrótce bę-
dzie codziennością – zarówno świata biznesu, jak i zwykłego konsumenta. 
Tylko w latach 2017‒2019 aż 20% inwestycji typu Venture Capital wchłonął 
fintech1. Wartość dodana (już zrealizowana oraz prognozowana) wynosiła 

1 FinchCapital oraz dealroom.com, „The state of European Fintech”, s. 4, październik 2019.

Technologiczna neutralność definicji 
legalnych w fintech...
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128 miliardów euro2, z czego 83 miliardy już zostały zrealizowane3. Ta branża 
w ciągu ostatniej dekady przeżywała rozkwit. 

2. Odwieczny wyścig

Postęp technologiczny powoduje dezaktualizację przepisów prawa regulują-
cych dany obszar. Sprzyja to inflacji prawa poprzez jego stałe uaktualnianie. 
Ponadto wprowadzane przepisy zawsze były „o krok” za nowinkami techno-
logicznymi. Zjawisko to nasiliło się pod koniec poprzedniego milenium, gdy 
nastąpił gwałtowny rozwój telekomunikacji i informatyki. Problematyką ob-
serwacji oraz regulowania nowych technologii zajmował się na przełomie lat 
70. i 80. David Collingridge. Wskazywał on, że dla niezależnie od przyjętego 
modelu oceny techniki zawsze podstawowymi wyzwaniami powiązanymi 
ze sobą pozostają możliwość prognozowania rozwoju i przewidywania skut-
ków ubocznych, a także możliwość kontroli techniki4. Sformułował Paradoks 
Collingridge’a. Stwierdza w nim, że nie są możliwe trafne i skuteczne dzia-
łania regulacyjne odnoszące się do innowacyjnych rozwiązań technologicz-
nych. Gdy technologia jest nowa, czyli dopóki są możliwe działania regula-
cyjne, jest zwykle zbyt wcześnie, żeby przewidzieć ewentualne niepożądane 
skutki tych rozwiązań. A gdy taka wiedza jest już dostępna, to zwykle jest 
już za późno, żeby się wycofać z danej innowacji, bo zdążyła się już zrosnąć 
z ważnymi dla nas elementami otoczenia społecznego i kulturowego5.

3. Źródło zasady neutralności technologicznej oraz jej rozwój w prawodaw-
stwie Unii Europejskiej

W prawie Unii Europejskiej do tego problemu po raz pierwszy odniesiono 
się w Motywie 18 Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

2 FinchCapital oraz dealroom.com, „The state of European Fintech”, s. 3, październik 2019.

3 https://www.eu-startups.com/2019/10/the-state-of-european-fintech-2019-a-look-at-europes-most-
-vibrant-investment-sector/

4 T. Stępień, Dylematy metodologiczne współczesnych badań nad techniką. Technonautyka i ocena techniki, 
„Filo – Sofija”, nr 29 (2015/2/II) s. 85

5 D. Collingridge, The social control of technology, Printer, Londyn 1980 [w]: K. Michalski, Krytyczne 
momenty w ekspertyzach z obszaru oceny technologii z perspektywy metodologicznej, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Sląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 115, Gliwice 2018.
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z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 
łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa). Wyrażał on zasadę neutralno-
ści technologicznej w jej najbardziej pierwotnej formie. Według niego prze-
pisy regulujące nowe technologie, wydawane przez krajowe organy regu-
lacyjne, mają być stanowione tak, by nie narzucać lub nie dyskryminować 
danego rodzaju technologii. Nie mogą też wykluczać podejmowania środ-
ków proporcjonalnych dla promowania niektórych specyficznych usług, je-
żeli jest to uzasadnione6. Od tego momentu zasada ta na stałe została przyjęta 
w prawodawstwie europejskim. Przykładami regulacji, które w ciągu ostat-
nich lat zostały uchwalone zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, są: 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listo-
pada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego 
(dalej: dyrektywa PSD2)7, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/843 z dnia 30 maja 2018 r., zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w spra-
wie zapobiegania wykorzystania systemu finansowego do prania brudnych 
pieniędzy lub finansowania terroryzmu (dalej: dyrektywa AML)8, czy równie 
istotne dla sektora bankowego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych (dalej: RODO)9. Zasada technologicznej 

6 Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), Dzien-
nik Urzędowy Unii Europejskiej, L 108, 24.4.2002, p. 33–50.

7 Motyw 21: „Definicja usług płatniczych powinna być neutralna pod względem technologicz-
nym oraz powinna umożliwiać opracowywanie nowych rodzajów usług płatniczych, zapewnia-
jąc jednocześnie równorzędne warunki dziania zarówno istniejącym, jak i nowym dostawcom 
usług płatniczych.”, definicja usługi płatniczej z art. 4 ust. 3.

8 Motyw 22: „Dokładna identyfikacja i weryfikacja danych osób fizycznych i prawnych ma klu-
czowe znaczenie dla zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obecny stan roz-
woju technologii w zakresie cyfryzacji transakcji i płatności umożliwia bezpieczną zdalną lub 
elektroniczną identyfikację (…). Przy stosowaniu niniejszej dyrektywy należy uwzględnić zasa-
dę neutralności technologicznej.”, definicja walut wirtualnych: „oznaczają cyfrowe wyznaczniki 
wartości, które nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny lub organ publicz-
ny, nie muszą być powiązane z walutą prawnie obowiązującą i nie posiadają prawnego statusu 
waluty lub pieniądza, lecz które są akceptowane przez osoby fizyczne lub prawne jako środek 
wymiany i mogą być przekazywane, przechowywane lub sprzedawane drogą elektroniczną”.

9 Motyw 15: „Aby zapobiec poważnemu ryzyku obchodzenia prawa, ochrona osób fizycznych 
powinna być neutralna pod względem technicznym i nie powinna zależeć od stosowanych tech-
nik.(…).”, definicje „przetwarzania” oraz „danych osobowych”.
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neutralności w odniesieniu do definicji, jak i całych aktów prawnych, jest też 
obecna w polityce Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. W Raporcie 
wydanym w styczniu 2020 roku, a dotyczącym big data oraz Advanced Ana-
lytics, możemy przeczytać, że ów raport utrzymuje kierowanie się tą zasadą 
w odniesieniu do branży fintech10.

4. Krajowe rozwiązania

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało częściowe zaadapto-
wanie jej w polskich przepisach. Część autorów wskazuje, że realizuje ona 
konstytucyjne zasady równości oraz swobody działalności gospodarczej (art. 
32 ust. 1 oraz art. 20 Konstytucji)11. W pierwszej kolejności należy przywołać 
art. 1 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, 
który wskazuje, że jednym z celów ustawy jest zapewnienie neutralności 
technologicznej. Drugi istotny przepis to art. 3 ust. 19 Ustawy z dnia 17 lu-
tego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, definiujący neutralność technologiczną. Wyżej wymieniona defi-
nicja rzeczywiście skupia się na równym taktowaniu przez władze publiczne 
różnych technologii. Ustawa nie ma tak dużego wpływu na branżę fintech, 
jednak jest istotna dla wprowadzania neutralności technologicznej do krajo-
wego porządku prawnego. 

W ustawach implementujących dyrektywy PSD2 oraz AML (odpowied-
nio Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz Ustawa 
z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-
sowaniu terroryzmu) oczywiście ustawodawca transponował również zasa-
dę neutralności technologicznej. Należy uznać, że jest to korzystne z punktu 
widzenia przedsięwzięć z zakresu fintech. Jednak w obrocie prawnym na-
dal funkcjonują ustawy wręcz archaiczne, które skutecznie blokują ekspansję 
technologiczną w Polsce w materii, którą regulują. Idealnym przykładem jest 
Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. Aktualnie toczą się dys-
kusje, czy na gruncie tej ustawy możliwe jest wystawienie „e-weksla”. Jak 
wskazuje raport „Weksle elektroniczne w technologii blockchain” z listopada 
2019 roku jest to wątpliwe mimo zmian definicji dokumentu, która obecnie 

10 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Report on Big Data and Advanced Analytics, 2020.

11 A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, wyd. IV, Wolters Kluwer, 2015.
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uwzględnia dokumenty elektroniczne. Jednak stosowanie w ustawie wyra-
żeń typu „awers”, „rewers” sugeruje jednak dopuszczanie przez ustawodaw-
cę jedynie weksli zmaterializowanych12. 

5. Łyżka dziegciu w beczce miodu

Neutralność technologiczna definicji uelastycznia prawo i pozwala dosto-
sowywać je do zmieniającej się rzeczywistości. Daje szansę dla rozwoju in-
nowacji i nie krępuje postępu technologicznego. Ogranicza inflację prawa 
i jego zmienność. Poprawia konkurencję na rynku, nie dyskryminuje żad-
nej metody implementacji określonej technologii. Dane przytoczone przeze 
mnie na początku referatu sugerują, że Unia Europejska tworzy dobre śro-
dowisko dla rozwoju branży fintech, również dzięki regulacjom, które rea-
lizują zasadę neutralności technologicznej, zarówno w całych aktach praw-
nych, jak i pojedynczych definicjach. Jednak pojawiają się głosy krytyczne 
wobec takiego podejścia13. Wskazuje się, że de facto prawo nigdy nie będzie 
w stanie nadążyć za technologią, że może być tylko reakcją na rzeczywi-
stość. Ponadto neutralne technologicznie definicje niweczą pewność prawa 
i zwiększają koszty compliance’u, ponieważ trzeba będzie poświęcić więcej 
środków na poprawną interpretację przepisów. Największym zarzutem jest 
jednak hamowanie innowacyjności poprzez wykładnię, która faworyzuje 
w sposób naturalny jedną implementację nowej technologii (np. poprzez 
ustaloną linię orzeczniczą).

6. Wnioski

Zasada neutralności technologicznej została skonkretyzowana w prawie Unii 
Europejskiej i po dołączeniu Polski do Wspólnoty pojawiła się w rodzimym 
systemie prawa. W unijnym systemie zagościła już na dobre i jest konse-
kwentnie implementowana do kolejnych aktów prawa. Polski ustawodawca 

12 Grupa robocza ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji, Weksle 
elektroniczne w technologii blockchain, listopad 2019 s.3 oraz s. 10.

13 C. Reed, Taking Sides on technology Neutrality, SCRIPT-ed volume 4, Issue 3, Septemeber 2007, 
również A. Veerpalu, Decentralised Technology and technology neutrality in legal rules: an analysis of 
De Voogd and Hedqvist, Baltick Journal of Law & Politics a journal of Vytautas Magnus University, 
volume 11, number 2, 2018.
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stosuje ją w znacznej części aktów prawnych, jednak nie robi tego konsekwen-
tnie. W większości zmiany wynikają z dostosowywania prawa krajowego do 
wspólnotowego.

W części 5. niniejszej pracy wskazałem argumenty za i przeciw stosowa-
niu w definicjach prawnych zasady neutralności technologicznej w prawie. 
Po ich analizie stwierdzam jednak, że jest ona korzystana dla innowacyjności 
w sektorze fintech. 

Odpowiadając na pytanie zadane w temacie eseju, zasada neutralności 
technologicznej w prawie jest wymagającą koniecznością. Podążając za wzor-
cami prawa wspólnotowego, powinniśmy ją implementować na większą niż 
dotychczas skalę w regulacjach, dotykających branże innowacyjne, w szcze-
gólności fintech.
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Niech ten 2020 rok już się skończy – głoszą liczne 
memy krążące po Internecie, nawiązujące do nad-
zwyczajnych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym 
roku, choć do jego zakończenia zostało jeszcze kilka 
miesięcy. Wiodącym motywem wielu z nich była i jest 
pandemia COVID-19, która całkowicie zmieniła nasze 
dotychczasowe życie, sposób wykonywania pracy, ko-
munikowania się, robienia zakupów czy podróżowania. 
Na kilka tygodni zamroziła podstawy życia gospodar-
czego, wywołując głęboki, globalny kryzys. 

W rękach trzymają Państwo zbiór esejów autorstwa 
młodych uczestników Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego, którzy zmie-
rzyli się z tym tematem oraz pytaniem „Czy i dlaczego gospodarki liberalne szybciej 
wyjdą z kryzysu po pandemii COVID-19?”

Chociaż opanowanie COVID-19 jest tym zagadnieniem, które najbardziej skupia 
naszą bieżącą uwagę, to nie przysłoni ono istotności innych, nawet ważniejszych 
wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć w nieodległej przyszłości. Są nimi zmiany 
klimatyczne oraz skutki galopującego postępu technologicznego.

Zmiany klimatyczne – jedno z największych zagrożeń dla środowiska, ale także dla 
sfery społecznej i ekonomicznej. O tym, że powinniśmy działać „tu i teraz”, wiedzą 
niewątpliwie studenci Akademii EKF. W niniejszym zbiorze znajdą Państwo cie-
kawe poglądy na to „Jak możemy ocalić naszą planetę, nie zagrażając wzrostowi 
gospodarczemu?”

Nowe technologie – dzięki nim, w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pandemia, 
gdy wszyscy apelowali „zostań w domu”, mogliśmy pracować, robić zakupy czy ko-
rzystać z usług finansowych. Jaki będzie kolejny etap cyfrowej rewolucji, jak nowe 
technologie zmienią finanse przyszłości i jak to wpłynie na nas konsumentów – 
o tym przeczytają Państwo w ramach trzeciego tematu „Nowe technologie a finanse 
przyszłości”. 

Serdecznie zachęcam do lektury.
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