
Europie wszystkie rządy sta-
rają się walczyć z pandemią 
koronawirusa. Przedłużanie 
izolacji i ograniczenia w wy-

mianie międzynarodowej powodują już 
poważne problemy ekonomiczne we 
wszystkich krajach, a niektóre gospodarki, 
szczególnie południa Europy, stoją już 
właściwie na krawędzi bankructwa. Rząd 
brytyjski planuje w najbliższym czasie 
wprowadzić tzw. przepustki wolności, 
które umożliwią swobodne przemiesz-
czanie się w przestrzeni publicznej jedynie 
osobom, które będą posiadały certyfikat 
odporności COVID-19. Mają być one 
wydawane w postaci elektronicznej oby-
watelom, którzy przeszli już zakażenie 
koronawirusem albo posiadają aktualny 
ujemny wynik testu. Certyfikaty te będą 
przesyłane na smartfony obywateli, które 
oni będą musieli okazywać uprawnionym 
organom. Certyfikaty będą miały ogra-
niczoną trwałość czasową aż do czasu 
wprowadzenia szczepień, które również 
będą zapisywane i monitorowane przez 
system obsługi telefonów komórkowych. 
Według brytyjskiego „The Telegraph” 
pomysł ten jest już szeroko konsultowany 
przez premiera Borisa Johnsona, który 
dzięki zastosowaniu takich certyfikatów 
wyznaczył już podobno termin powrotu 
„do normalności” na Wielkanoc 2021 
roku. 

Jeśli obawiamy się, że taki system cer-
tyfikatów może służyć również do inwi-
gilacji i ograniczenia prywatności, to 
musimy sobie zdawać sprawę, że takie 
systemy już działają. Przecież prezento-
wane w telewizji dane dotyczące mobil-
ności społeczeństwa polskiego pochodzą 
właśnie z metadanych otrzymywanych 
od operatorów telefonii komórkowej. 
Kiedy mniej się poruszamy, łatwiej jest 
namierzyć nie tylko osoby posiadające 
aktywne telefony komórkowe, ale również 
te, które znajdują się w ich otoczeniu i 
telefonu nie posiadają. Również prefe-
rowanie płatności kartami płatniczymi 
pozwala dokładnie prześledzić zarówno 
miejsce robienia zakupów, jak i wielkość 
oraz szczególne własności transakcji. 
Przecież koronawirus, według badań 
przeprowadzonych w Australii, może 
przetrwać na banknotach nawet 28 dni. 
Jednak najnowsze badania przeprowa-
dzone przez Bank Anglii wykazały, że 
liczba wirusów odpowiadająca kichnięciu 
przez zakażoną osobę jest stabilna na 
banknocie jedynie przez godzinę, po 
sześciu godzinach poziom stężenia wi-
rusów spada do 5 proc., a po upływie 
doby wynosi jedynie 1 proc. Czy znaczy 
to, że brytyjskie funty są bardziej wiru-
sobójcze niż banknoty emitowane przez 
inne banki? Te kontrowersje nie prze-
szkadzają jednak w promowaniu nowego 
społeczeństwa bezgotówkowego, które 
będzie całkowicie uzależnione od cyf-
rowego pieniądza, który można bardzo 
dokładnie kontrolować.  

W świecie finansów coraz częściej 
pojawia się termin CBDC (Central 
Bank Digital Currency), czyli cyfrowa 
waluta banku centralnego. Będzie to 
pieniądz całkowicie elektroniczny, a 
transakcje nim będą się odbywać oczy-
wiście za pomocą telefonu komórko-
wego, w którym będą również umiesz-
czone „przepustki wolności”. Musimy 
sobie zdawać sprawę, że używanie je-
dynie pieniądza cyfrowego to poważny 
problem dla małych i średnich przed-
siębiorstw, których nie stać na inwestycje 
w technologie komputerowe skutecznie 
zabezpieczające tego typu transakcje. 

Pamiętajmy również, że krajem bę-
dącym światowym liderem płatności 
bezgotówkowych są Chiny, które wy-
korzystują w tym celu popularne znacz-
niki w postaci kodów QR. Jednak kody 
QR używane do dokonywania płatności 
to tylko szczyt góry lodowej. W Polsce 
znamy je np. z promocji cenowych i to-
warowych w hipermarketach, gdzie aby 
otrzymać stosowaną zniżkę, należy przy 

kasie pokazać na telefonie komórkowym 
odpowiedni kod QR z naszego konta. 
Drukowanie, tatuowanie na skórze czy 
też umieszczanie kodów w miejscach 
publicznych to już marginalne, coraz 
rzadziej używane metody, najczęściej 
stosowane są kody generowane i iden-
tyfikowane na telefonach komórkowych. 
Telefon połączony z odpowiednią funkcją 
geolokalizacji pozwala zebrać dane o 
każdej czynności i położeniu użytkownika 
podczas wykonywania aktywności. Dzięki 
kodom QR można też w prosty sposób 
wypożyczyć rower na ulicy, kupić bilet 
czy też opłacić miejsce parkingowe. W 
najbliższych latach możemy spodziewać 
się, że kody QR w Chinach będą jeszcze 
bardziej rozpowszechnione. Nie powinno 
zatem nas dziwić, że to właśnie Chiny 
na spotkaniu państw grupy G20 w Ri-
jadzie, które odbyło się 21-22 listopada, 
zaproponowały globalny mechanizm 
wzajemnego uznawania świadectw zdro-
wia opartych na wynikach testów DNA 
właśnie w postaci kodów QR. Według 
CNN już na początku roku w Chinach 
wprowadzono cyfrowe „świadectwa zdro-
wia” właśnie jako kody QR, gdzie zbie-
rane są również dane dotyczące zmiany 
miejsca pobytu. Aby wygasić pandemię 
na swoim terytorium, Chińczycy zostali 
oznaczeni w swoich „świadectwach zdro-
wia” za pomocą prostego kodu kolorów: 
zielonego, żółtego i czerwonego. „Zie-
loni” mogą się swobodnie poruszać, 
„żółci” muszą przebywać na kwaran-
tannie, a „czerwoni” poddawani są cał-
kowitej izolacji. Chińskie „świadectwa 
zdrowia” są często sprzężone z popularną 
aplikacją płatności cyfrowej Alipay, która 
jest spółką zależną od potężnego kon-
cernu handlowego Alibaba, popularnego 
również w Polsce. Ale Chiny nie są je-
dynym krajem, który wykorzystuje tech-
nologie cyfrowe w walce z pandemią. 
W Japonii od czerwca stosowana jest 
aplikacja typu Cocoa zaprojektowana 
przez Microsoft, w Singapurze od marca 
funkcjonuje system wzajemnej inwigilacji 
TraceTogether. Nie zapominajmy rów-

nież, że w Chinach oprócz „świadectw 
zdrowia” funkcjonuje już od lat inwigi-
lacyjny system kredytu społecznego, 
który opisywałem już szczegółowo na 
łamach „Naszego Dziennika” („Glo-
balne więzienie”, 8.10.2018). Być może 
stosowanie takich sprzężonych systemów 
inwigilacji pozwoliło Chinom poradzić 
sobie z pandemią. 

Pytania o przyszłość 
Czy zatem rządy krajów zrzeszone w 
grupie G-20 po chińskim apelu zdecy-
dują się na zastosowanie podobnego 
systemu inwigilacji obywateli, jakim są 
„świadectwa zdrowia”? Biorąc pod uwa-
gę geopolityczne ambicje Chin, powin-
niśmy być raczej sceptyczni co do takich 
propozycji. Czy jednak to zdanie po-
dzielą wszyscy światowi przywódcy grupy 
G-20? Czy też wysłuchają chińskiej pro-
pozycji i zastosują globalny model walki 
z pandemią powiązany z ekonomicznymi 
planami nowego porządku rynków fi-
nansowych? Jeśli tak, to za „wolności 
poruszania” i prowadzenia swoich włas-
nych interesów będziemy musieli zapłacić 
naszą osobistą wolnością, jeśli jeszcze 
taką naprawdę posiadamy i nie została 
ona już ograniczona wirtualnymi grani-
cami dostępu do informacji przez glo-
balne firmy informatyczne. My, Polacy, 
powinniśmy być czujni w dwójnasób, 
aby nie znaleźć się również na granicy 
wpływów nowych, wielkich sił geopoli-
tycznych, ponieważ będą to miejsca nie-
stabilne i niebezpieczne, tak jak obecna 
granica indyjsko-pakistańska. Zatem to 
polityka zagraniczna musi już dzisiaj 
wyznaczać nowe horyzonty, które już 
wkrótce z pewnością będą decydowały 
o tym, jak będzie wyglądał świat po 
pandemii koronawirusa. l
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Pandemiczna polityka 
Czy za „wolność poruszania” i prowadzenie swoich własnych interesów będziemy musieli zapłacić 

naszą osobistą wolnością?

Rząd brytyjski planuje 
w najbliższym czasie 
wprowadzić tzw. 
przepustki wolności, 
które umożliwią 
swobodne 
przemieszczanie się 
w przestrzeni 
publicznej jedynie 
osobom, które będą 
posiadały certyfikat 
odporności COVID-19

System certyfikatów zdrowotnych może służyć również 
do inwigilacji i ograniczenia prywatności obywateli
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