
ależy przypomnieć, że już w 
2016 roku Mateusz Mora-
wiecki, wtedy pełniący jesz-
cze funkcję wicepremiera i 

ministra rozwoju w rządzie Beaty Szydło, 
ostrzegał przed pułapką średniego roz-
woju, w którą może wpaść polska gos-
podarka, jeśli nie zapewnimy wysokiego 
poziomu innowacyjności i inwestycji 
krajowego kapitału w najnowsze tech-
nologie. Już jako premier w 2019 roku 
odniósł się ponownie do tego problemu 
podczas organizowanego w Rzeszowie 
Kongresu 590. Wskazywał wówczas  na 
problemy związane z regulacjami Unii 
Europejskiej, która narzuciła odgórnie 
bardzo wysokie  normy ochrony środo-
wiska, promując m.in. ideę zielonej 
energii. Sama definicja „pułapki śred-
niego rozwoju” określa taki stan gos-
podarki krajowej, która po okresie sil-
nego wzrostu wpada w długotrwałą stag-
nację. Podstawowym lekarstwem zapo-
biegającym takim procesom jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków do roz-
woju nowoczesnych technologii, które 
niczym koń pociągowy przeniosą za-
mierającą gospodarkę na zupełnie nowe 
tory. Jest to powszechnie znana strategia, 
która pozwoliła stworzyć – nawet w kra-
jach o małej i średniej wielkości – no-
woczesne i konkurencyjne na rynku glo-
balnym gospodarki, jak w Finlandii czy 
Korei Południowej. 

Należy przyznać, że do tej pory dzia-
łania rządu wyraźnie promowały pro-
jekty, które realizowały właśnie taki mo-
del dynamicznego wsparcia sektora in-
nowacyjnych rozwiązań gospodarczych. 
Niewątpliwie była to bardzo ciężka, 
wręcz pionierska praca, której celem 
było zbudowanie, najczęściej od podstaw, 
zupełnie nowych instytucji i narzędzi 
gospodarczych, które wcześniej nie ist-
niały. Na praktyczne efekty takich działań 
trzeba jednak czekać wiele lat. Ale już 
dzisiaj wiemy, że nie udało się np. zbu-
dować konkurencyjnego rynkowo pol-
skiego samochodu elektrycznego czy 
też nowoczesnych systemów militarnych. 
Szczególnie dzisiaj, kiedy trwa inwazja 
wojskowa Rosji na Ukrainę, nasza armia 
potrzebuje zaawansowanych technologii 
militarnych, których nie umiemy wy-
produkować, i musimy np. kupować 
nowoczesne czołgi ze Stanów Zjedno-
czonych. Nie generujemy więc zysków i 
nie inwestujemy w rodzimy przemysł, 
ale finansujemy gospodarki państw roz-
winiętych, co, niestety, jest cechą wpa-
dania w pułapkę średniego rozwoju. 
Niewątpliwie najważniejszą obecnie 
dziedziną nowoczesnej gospodarki są 
technologie informatyczne – i to o jak 
najszerszym spektrum stosowalności. 
Nie tylko rozwiązań algorytmicznych i 
typowego dla biedniejszych krajów „szko-

lenia programistów”, ale nade wszystko 
rozwiązań sprzętowych i ich stosowania 
w zakresie zaawansowanego przetwa-
rzania i analizy danych.  

  
Zagrożenia globalizmu 
Zapewne takie założenia kierowały pre-
mierem, kiedy brał udział w międzyna-
rodowym kongresie Impact’22, który 
odbywał się w Poznaniu w dniach 11 i 
12 maja. Sponsorami tego kongresu 
były globalne firmy, takie jak Google, 
KNF, AstraZeneca czy MasterCard. Są 
to niewątpliwie firmy reprezentujące 

sektor najnowszych technologii. Jednak 
podczas poznańskiego kongresu tech-
nologia była ściśle sprzężona z lewicową 
ideologią, a nade wszystko z przedsta-
wicielami ruchu transhumanistycznego, 
który uważam za najpoważniejsze za-
grożenie cywilizacyjne we współczesnym 
świecie. Premier spotkał się osobiście i 
długo rozmawiał ze współczesnym guru 
transhumanizmu – izraelskim history-

kiem Yuvalem Hararim. Promował on 
transhumanistyczną koncepcję uniknięcia 
pułapki średniego rozwoju, stwierdzając 
w rozmowie z premierem: „Potrzebu-
jemy nowego, sprawnego porządku świa-
towego, by nie popaść w erę wojen, 
biedy i chorób; pokazują to Ukraińcy 
walczący o swój kraj i jego europejską 
integrację”. Rolę rozwoju technologicz-
nego umieszcza on jednoznacznie w rę-
kach ponadnarodowych korporacji, 
stwierdzając, że „pandemia była w dużej 
mierze skutkiem podważenia porządku 
światowego. Wirusy ewoluują, stale po-
jawiają się nowe. Nie jesteśmy w stanie 
temu zapobiec, ale światowe korporacje 
zdołałyby powstrzymać rozprzestrze-
nienie się epidemii. Jednak gdy pojawił 
się COVID-19, ludzkości zabrakło mąd-
rości politycznej. Historia tej pandemii 
to historia triumfu nauki i porażki poli-
tycznej”. Porażką, według transhuma-
nisty, jest brak wystarczającej inicjatywy 
w celu utworzenia skutecznego „rządu 
światowego”. Według tej ideologii naj-
ważniejszym celem jest likwidacja lub 
zredukowanie roli demokratycznych 
państw narodowych, ponieważ całkowitą 
kontrolę nad społeczeństwami powinny 
przejąć ponadnarodowe korporacje. 
Realizacja takich koncepcji nie pomoże 
w uniknięciu pułapki średniego rozwoju, 
ale spowoduje pełną kolonizację zasobów 
cyfrowych przez przedstawicieli Big Te-
chu, którzy posiadają tak olbrzymi po-
tencjał finansowy, że mogą wpływać na 
politykę najbogatszych państw świata 
(Globalne zniewolenie, „Nasz Dziennik”, 
26 października 2021 roku). 

Poza tym nie należy zapominać, że 
razem z Big Tekiem kroczą przedstawi-
ciele skrajnie lewicowych ideologii, które 
mają swoje centrum finansowo-promo-
cyjne w Dolinie Krzemowej, nierzadko 

w tych samych budynkach co siedziby 
Big Techu. Jak silnie uzależnione od 
ideologii są firmy zarządzające portalami 
społecznościowymi, możemy się prze-
konać właśnie dzisiaj, obserwując potężny 
opór pracowników Twittera przed pla-
nowanymi zmianami mającymi przy-
wrócić wolność słowa i równowagę ideo-
logiczną przez nowego właściciela Elona 
Muska (Twitter w rękach Elona Muska, 
„Nasz Dziennik”, 10 maja 2022 roku). 
Niekontrolowane wpuszczenie tak po-
tężnych inwestorów na nieprzygotowany 
do tego polski rynek finansowy nie tylko 
nie pomoże uniknąć pułapki średniego 
rozwoju, lecz także spowoduje nowe, 
poważne problemy – zarówno ekono-
miczne, jak i społeczno-polityczne. 

 
Postawić na swoich 
Nie unikniemy oczywiście kłopotów 
związanych z dynamicznym rozwojem 
technologii informatycznych, ale powin-
niśmy je minimalizować, a nie tylko 
oczekiwać szybkich i dużych inwestycji 
z ich strony. Najlepszym rozwiązaniem 
jest wzmocnienie i budowa własnych 
krajowych firm informatycznych przy 
jednoczesnym mądrym i zrównoważonym 
systemie rozbudowy polskiej infrastruk-
tury informatycznej, która jest niezbędna 
nie tylko dla rozwoju gospodarczego, 
ale w obecnej sytuacji geopolitycznej 
stanowi istotny gwarant systemów bez-
pieczeństwa państwa. Powinna być trak-
towana jako infrastruktura krytyczna, w 
sposób podobny do instalacji przesyłania 
i przerobu gazu ziemnego i ropy naftowej. 
Rolę terminali gazowych pełnią tutaj 
centra przetwarzania danych, które mu-
simy szybko zbudować, a rolę rafinerii i 
stacji benzynowych – systemy światło-
wodowe i rozproszone centra serwerowe, 

Nie utknąć w pułapce
średniego rozwoju

Postawmy na własne konkurencyjne projekty informatyczne, by nie iść na pasku Big Techu
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Polska musi się bronić przed pełną 
kolonizacją zasobów cyfrowych 
przez przedstawicieli Big Techu

Dokończenie na s. 12



MYŚL JEST BRONIĄ12 publicystyka@naszdziennik.plWtorek, 7 czerwca 2022

które również należy rozbudować i zmo-
dernizować. Dopiero wtedy można „za-
prosić” do współpracy Big Tech, ale w 
taki sposób, aby za odpowiednią opłatą 
za korzystanie z tej infrastruktury wdrażał 
niektóre ze swoich technologii, a jedno-
cześnie współpracował z polskimi fir-
mami, które nie będą już dzięki owej 
infrastrukturze krytycznej jedynie pod-
wykonawcami, lecz równouprawnionymi 
partnerami handlowymi. Nie możemy 
powtórzyć błędu z okresu prywatyzacji 
handlu, kiedy globalne sieci handlowe 
zostały dopuszczone do polskiego rynku 
bez jakiegokolwiek wsparcia polskich 
firm handlowych ze strony państwa. Do 
dzisiaj płacimy rachunek za ten błąd i 
dopiero od kilku miesięcy próbujemy 
zbudować polski holding spożywczy, 
który musi stoczyć nierówną walkę na 
skolonizowanym przez zagraniczne sieci 
handlowe rynku. Budowa własnego rynku 
usług cyfrowych nie dokona się samo-
czynnie, mityczna niewidzialna ręka tzw. 
wolnego rynku zawsze będzie promowała 
Big Tech. Oczywiście, nie mamy raczej 
szans na budowę np. polskiego Face-
booka, ponieważ wymaga to inwestycji 
kilkudziesięciu miliardów dolarów – i 
to przy założeniu posiadania własnej in-
frastruktury informatycznej. Ale powin-
niśmy się dokładnie przyglądać, jak w 
praktyce przeprowadzana jest zmiana 
technologiczna na Twitterze. Jeśli dojdzie 
do zapowiadanej przez Elona Muska 
operacji odtajnienia algorytmów i zmiany 
na system w formacie open source, to 
agencje rządowe powinny natychmiast 
uruchomić środki finansowe na kon-
kretne projekty usług informatycznych, 
które przy współpracy z Twitterem stwo-
rzą przynajmniej szkieletowy system spo-
łecznej wymiany informacji już na nowych 
zasadach. Z takiego projektu mógłby 
powstać nowy, globalny produkt infor-

matyczny, ale nie powstanie on bez 
wsparcia finansowego i infrastruktural-
nego ze strony państwa. Należy w tym 
celu pilnie dostosować przepisy prawne, 
szczególnie te dotyczące praw autorskich 
w zasobach otwartych. Planowane na 
tym polu zmiany w prawodawstwie eu-
ropejskim nie uwzględniają jeszcze tego 
problemu. Otwiera się więc pewna nisza, 
którą mogą wypełnić polskie inicjatywy 
gospodarcze, które niewątpliwie pozwolą 
na skuteczną ucieczkę z pułapki średniego 
rozwoju. 

Rola edukacji  
Innym niezmiernie ważnym polem roz-
woju systemów informatycznych jest 
ciągle jeszcze niedoceniana edukacja. 
Nie chodzi o tworzenie nowych pra-
cowni komputerowych i budowę in-
frastruktury szybkiego internetu, bo 
tę mamy już w polskich szkołach. Cho-

dzi o system kształcenia specjalistów 
w zakresie szeroko pojętych zawodów 
informatycznych i wspieranie systemu 
edukacji treściami merytorycznymi. To 
tylko pozornie dwa różne problemy. 
Z pierwszym mieliśmy już do czynienia, 
kiedy w zły sposób przygotowaliśmy 
system kształcenia lekarzy. Dzisiaj od-
czuwamy skutki tamtych błędów, kiedy 
brakuje lekarzy specjalistów, a nowe, 

dobrze wyposażone szpitale nie mogą 
wykorzystać swoich możliwości z po-
wodu poważnych braków kadrowych. 
Wykształceni na koszt polskiego po-
datnika lekarze po ukończeniu studiów 
wyjechali za granicę, gdzie są lepsze 
warunki pracy. Trudno im się dziwić, 
system opieki zdrowotnej w Polsce do-
piero od niedawna zmienia się na lep-
sze, ale niestety pandemia znów spro-
wadziła go na dużo niższy poziom. Na 
rynku pracy informatyków już dzisiaj 
obserwujemy podobne problemy, wła-
ściwie brakuje informatyków wszystkich 
specjalności, chociaż kształcimy ich 
coraz więcej. Bardzo zła sytuacja panuje 
szczególnie w administracji, urzędach 
i szkołach. Tam braki kadrowe są po-
ważne, głównie z powodu bardzo ni-
skich płac zupełnie nieprzystających 
do tych istniejących na rynku. Infor-
matycy nie muszą wyjeżdżać z Polski, 
żeby pracować dla Big Techu – w tym 
zawodzie praca zdalna od dawna jest 
już standardem. 
Żeby zechcieli oni pracować dla kra-

jowych podmiotów, należy po prostu 
stworzyć konkurencyjne projekty infor-
matyczne zajmujące się najważniejszymi 
problemami, które najlepiej rozwiązuje 
się za pomocą odpowiednio dobranych 
technologii informatycznych. Są nimi 
niewątpliwie problemy związane z dba-
łością o dobre imię Polski na świecie, 
zachowaniem dziedzictwa kulturowego 
oraz promowaniem wartościowych treści 
edukacyjnych. To poważne problemy, z 
którymi borykamy się od lat. Jeśli ko-
rzystając np. z funduszy dostępnych w 
„Krajowym planie odbudowy”, zbudu-
jemy podstawy własnej infrastruktury 
informatycznej, to z pewnością znajdzie 
się liczne grono informatyków, dla któ-
rych najważniejszym celem nie będzie 
jedynie wysoka pensja, ale możliwość 
uczestnictwa w ambitnych, patriotycznych 
projektach. Ich skuteczność zależy jednak 
od właściwej koordynacji działań kilku 
kluczowych ministerstw: Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, ministerstwa kultury, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz 
instytucji dawnego Ministerstwa Cyfry-

zacji, które teraz znajdują się w struk-
turach Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. To duża grupa, a przecież wiemy, 
jak trudna w praktyce jest konkretna 
współpraca międzyresortowa. Tylko wła-
ściwe współdziałanie tych ministerstw 
pozwoli na opracowanie skutecznych 
projektów informatycznych, które po-
winny nadać odpowiednią dynamikę 
rozwojową sektorowi najnowszych tech-
nologii. Będą one wymagały przygoto-
wania innowacyjnych metod kształcenia, 
które powinny być we właściwy sposób 
przenoszone na platformy edukacyjne 
do polskich szkół. Wyniki projektów 
pozwolą również osiągnąć odpowiedni 
system propozycji innowacyjnych na 
różnych polach. Przecież cyfrowe wspo-
maganie nauczania to również najnowsze 
technologie, a nie tylko tabelki, filmiki i 
prezentacje tworzone i rozpowszechniane 
za pomocą narzędzi oferowanych przez 
Big Tech. Nowoczesna edukacja to wła-
ściwie utworzone i zastosowane wielo-
wymiarowe wizualizacje i interaktywne 
symulacje we właściwy sposób dostoso-
wane do konkretnych scenariuszy lek-
cyjnych. Powinny one również powstawać 
jako rezultat proponowanych projektów 
w in nych dziedzinach: edukacji, transferu 
informacji, promocji Polski na świecie i 
tworzenia zasobów narodowego dzie-
dzictwa kulturowego. Tego nie zrobią 
za nas specjaliści z Big Techu, oni mają 
inne cele i preferencje. Zatem aby unik-
nąć pułapki średniego rozwoju, należy 
postawić na nasze własne zasoby, a przy 
odpowiedniej współpracy różnych in-
stytucji i jednostek administracji pań-
stwowej inwestycje wcale nie muszą być 
bardzo wysokie, wystarczą dobry projekt 
i odpowiednia organizacja. Jestem pe-
wien, że właśnie na takie projekty nas 
stać, a w ich wyniku możemy osiągnąć 
bardzo wiele. l

Jeśli w ramach
„Krajowego  
planu odbudowy” 
zbudujemy 
nowoczesne firmy 
informatyczne, 
powstrzymają
one zdolnych 
informatyków od 
pracy w Big Techu
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