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Covid-19 i jego szersze konsekwencje uwypukliły 
znaczenie cyfrowej transformacji Europy dla za-
pewnienia dobrobytu społecznego i gospodarcze-
go Europejczyków. Epidemia dostarczyła cennej 
wiedzy o dążeniach Europy do „suwerenności 
technologicznej”.

Chociaż debata na temat suwerenności technolo-
gicznej jest sprawą na czasie, precyzyjne zrozu-
mienie suwerenności lub autonomii w dziedzinie 
technologii pozostaje w sferze niejednoznacz-
ności. Należy zauważyć, że dyskusje polityczne 
na temat suwerenności technologicznej Europy 
pojawiły się na długo przed wybuchem epide-
mii wywołanej przez koronawirusa. Niedawno 
znowelizowane strategie polityki przemysłowej 
i cyfrowej Komisji Europejskiej „zinstytucjonali-
zowały” różne pojęcia suwerenności, dając wyraz 
przekonaniu, że potrzeba więcej starań ze strony 
Unii Europejskiej mających na celu obronę wy-
raźnych wartości europejskich i zabezpieczenie 
konkurencyjności przemysłowej Europy. Często 
retoryka polityczna odzwierciedla przekonanie, 
że Europa traci globalną przewagę gospodarczą  
i wpływy geopolityczne. Mówi się, że uzależnienie 
od rozwiązań technologicznych, często pochodzą-
cych z zagranicy, będzie wymagało europejskiej 
reakcji w sferze przemysłu i na poziomie regulacji. 
W tym kontekście z kryzysu koronawirusowego 
wynikają dwie ważne lekcje dla unijnej polityki 
w zakresie technologii.

synteza



Warsaw Enterprise Institute Europa na tropie suwerenności technologicznej |    4

Po pierwsze, w czasie kryzysu technologie i roz-
wiązania cyfrowe wzmocniły obywateli Europy. 
Pomimo lockdownu, technologia utrzymała Eu-
ropę otwartą na biznes, umożliwiając Europej-
czykom pracę z domu, otrzymywanie artykułów 
pierwszej potrzeby z dostawą do domu, zdalną 
naukę, zakupy online, korzystanie z płatności 
internetowych itp. Ponadto obywatele Europy 
stali się bardziej suwerenni w zakresie dostępu 
do informacji i danych, które pomogły im w śle-
dzeniu i powstrzymywaniu rozprzestrzeniania 
się wirusa.

Po drugie, kryzys był sprawdzianem odporności 
Europy i unaocznionej zależności od (zagranicz-
nych) rozwiązań technologicznych. Wydarzenia 
z początku epidemii pokazują, że wypracowane 
samodzielnie rozwiązania państw członkowskich 
nie wypadły lepiej niż istniejące rozwiązania eu-
ropejskie i międzynarodowe. Kilka krajowych  
i unijnych rozwiązań informatycznych zawiodło, 
podczas gdy istniejące rozwiązania europejskie 
i globalne – od infrastruktury chmury po ko-
munikację, od płatności po usługi przesyłania 
strumieniowego – działały bez zakłóceń.

Kryzys można wykorzystać politycznie, by uspra-
wiedliwić większą ingerencję UE lub rządów 
krajowych w cyfrową transformację Europy. 
Rzeczywiście, zdaniem niektórych debata po-
święcona suwerenności technologicznej Europy 
w dużej mierze sprowadza się do opracowywa-
nia nakazowych polityk, które grożą ogranicze-
niem dostępu Europejczyków do innowacyjnych 
technologii, produktów i usług, które pomogły 
Europie przezwyciężyć kryzys. Brane pod uwagę 
są polityki dotyczące nowych dotacji dla firm  
z partyjnego klucza lub nowych zasad i obo-
wiązków dla niektórych internetowych modeli 
biznesowych. Decydenci opowiadający się za 
takimi politykami zwykle ignorują krytyczne 
spostrzeżenia wynikające z kryzysu Covid-19  
i nieudanych inicjatyw w zakresie polityki prze-
mysłowej. Wśród tych ostatnich wyróżnić moż-
na zatopione inwestycje publiczne i przedłu-
żające się dotacje dla niewydolnych zakładów 
przemysłowych.

W czasach problemów gospodarczych Unia Eu-
ropejska i rządy krajowe powinny wystrzegać 
się jeszcze większych nakładów pochodzących 

z pieniędzy podatników na powielanie istnie-
jących, światowej klasy rozwiązań technolo-
gicznych, które w większości przypadków są 
stosowane w połączeniu z lokalnymi technolo-
giami, z usługami „Made in EU” gorszej jakości 
i mniej niezawodnymi. Ponadto ze względu na 
zróżnicowany poziom rozwoju gospodarczego 
i różnice w kulturach regulacyjnych, nakazo-
wa polityka technologiczna uniemożliwiłaby 
wielu państwom członkowskim wykorzystanie 
istniejących i nowych możliwości wynikających  
z cyfryzacji, spowalniając odnowę i konwergen-
cję gospodarczą.

Unii Europejskiej nie można traktować jak mo-
nolitu, który rozwija się dzięki wyjątkowemu 
zestawowi nakazowych polityk technologicznych. 
Przed pandemią koronawirusa inicjatywy na 
rzecz suwerenności technologicznej Europy były 
głównie forsowane przez Francję i Niemcy, pod-
sycane obawami o siłę przebicia ich przemysłu  
w czasach nasilającej się konkurencji gospo-
darczej i geopolitycznej. Polityka przemysłowa 
i technologiczna faworyzowana przez te dwa 
największe kraje UE będzie miała nieproporcjo-
nalnie negatywny wpływ na mniejsze otwarte 
gospodarki Europy, których przedsiębiorstwa  
i obywatele mogą zostać pozbawieni najnowo-
cześniejszych technologii, nowych możliwości 
gospodarczych i partnerstw na rynkach świa-
towych, co poskromi tempo rozwoju i osłabi 
konkurencyjność na rynkach światowych tych 
gospodarek.

Protekcjonizm technologiczny narzucony przez 
UE zgodnie z wytycznymi niektórych decydentów 
z dużych państw członkowskich pogorszyłby 
sytuację całej Unii. Byłby on nieproporcjonal-
nie bardziej dotkliwy dla krajów z północnych, 
wschodnich i południowych krańców zjedno-
czonej Europy niż dla dużych krajów, których 
gospodarki są na ogół lepiej zróżnicowane niż 
w przypadku mniejszych państw.

Niemniej uzgodnienie na szczeblu unijnym 
wspólnej definicji „suwerenności technologicz-
nej” miałoby sens. Różne interpretacje mogą 
powodować poważne niespójności polityczne, 
osłabiając skuteczność unijnych i krajowych 
polityk gospodarczych. Koncepcja suwerenności 
technologicznej opartej na otwartym podejściu 
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może faktycznie okazać się przydatną ambi-
cją, której celem byłoby umożliwienie bardzo 
zróżnicowanym gospodarkom Europy osiąga-
nie skokowego rozwoju dzięki wykorzystaniu 
istniejących technologii. Aby stać się bardziej 
suwerennym w gospodarce światowej, Europej-
czycy muszą skoncentrować się na tym, by stać 
się światowymi liderami w dziedzinie innowacji 
gospodarczych – nie tylko w zakresie regulacji. 
Suwerenność technologiczna, gdyby była za-
korzeniona w ideach merkantylistycznych lub 
protekcjonistycznych, utrudniałaby wielu pań-
stwom członkowskim dostęp do nowoczesnych 
technologii, przyjmowanie nowych modeli bizne-
sowych i przyciąganie inwestycji zagranicznych, 
co miałoby w wymiarze globalnym niekorzystny 
wpływ w przyszłości na konkurencyjność, od-
budowę rynków i konwergencję gospodarczą.

Kształtując politykę na rzecz europejskiej suwe-
renności technologicznej, która przyniesie korzy-
ści jak największej liczbie Europejczyków, a nie 
tylko kilku politycznie słusznym „zwycięzcom”, 
należy dążyć do stworzenia takiego otoczenia 
regulacyjnego, w którym firmy technologiczne  
i podmioty wdrażające technologie będą mogły 
się rozwijać ponad granicami państw człon-
kowskich UE. Kondycja jednolitego rynku eu-
ropejskiego pogorszyła się w ostatnich latach, 
a w czasie kryzysu w znacznym stopniu. Nowa 
Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der 
Leyen wielokrotnie apelowała o wzmocnienie 
jednolitego rynku. Wypracowanie pozycji świa-
towego lidera w dziedzinie innowacji wyma-
ga prawdziwego jednolitego rynku, na którym 
przedsiębiorstwa mogą rozwijać się przy jak 
najmniejszej liczbie przeszkód, a następnie kon-
kurować na skalę ogólnoświatową. Powinien być 
on także wspierany za pomocą dodatkowych 
polityk sprzyjających konkurencji i przy użyciu 
zachęt do prowadzenia badań i inwestycji.

Bruksela nie jest w stanie sama wyznaczać świa-
towych standardów w polityce technologicznej. 
Europejscy decydenci powinni dążyć do ściślej-
szej integracji rynku i współpracy regulacyjnej 
z zaufanymi partnerami międzynarodowymi, 
takimi jak G7 lub szeroka grupa krajów OECD. 
Opowiadanie się za ładem międzynarodowym 
opartym na zasadach i otwartych rynkach leży 
we własnym interesie UE. Współpraca międzyna-

rodowa powinna zostać rozszerzona poza handel, 
obejmując współpracę w zakresie polityk techno-
logicznych, np. w obszarze sztucznej inteligencji. 
Zaś współpraca regulacyjna z sojusznikami, ta-
kimi jak Stany Zjednoczone, jest niezbędna, by 
razem wyznaczać światowe standardy oparte na 
wspólnych wartościach. Zarówno UE, jak i Stany 
Zjednoczone mogą dużo zyskać, jeśli nadadzą 
priorytet temu połączeniu sił celem rozwoju 
wspólnej wizji: przebudowa otwartego systemu 
handlu międzynarodowego w świecie, na który 
coraz większy wpływ mają rządy o zasadniczo 
różnych poglądach na interwencję państwa  
i prawa człowieka. Zakotwiczone w otwarto-
ści technologicznej Unia i Stany Zjednoczone 
mogą promować suwerenność technologiczną, 
która umożliwi rozwój i odnowę w innych czę-
ściach świata.
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Niektórzy przywódcy europejscy wzywają do 
wprowadzenia polityk promujących „suwe-
renność technologiczną w Europie” lub „suwe-
renność cyfrową” (w niniejszym dokumencie 
używamy tych terminów zamiennie). Pojęcie 
suwerenności technologicznej nie jest nowe – ma 
długą i burzliwą przeszłość – a jego dokładne 
znaczenie stanowi kwestię sporną. Niektórzy 
postrzegają ją głównie jako strategię gospodar-
czą, podczas gdy inni patrzą na suwerenność 
technologiczną przez pryzmat wartości, historii 
lub międzynarodowego prawa publicznego.

Jest oczywiste, że sukces gospodarczy nigdy nie 
będzie wynikiem polityki, która ma na celu unie-
zależnienie Europy od rozwoju technologicznego 
za granicą i – na szczęście – niewielu polityków 
opowiada się za niezależnością technologiczną. 
Jest równie oczywiste, że Unia Europejska nie 
zapatruje się przychylnie na taką koncepcję 
suwerenności: dla niektórych krajów UE ozna-
czałaby ona przede wszystkim niezależność od 
innych państw członkowskich, prowadząc do 
jeszcze większych tarć w ramach wspólnoty.  
W konsekwencji europejska polityka niezależ-
ności technologicznej zagroziłaby własnej eko-
nomicznej przyszłości Europejczyków.

Na szczęście istnieją inne sposoby patrzenia na 
suwerenność technologiczną, a celem niniej-
szego opracowania jest zbadanie, w jaki sposób 

i. wstęp
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skiej, który w maju 2020 r. stwierdził, że „jedyną 
rzeczą, która naprawdę działała w szczytowym 
okresie kryzysu, była technologia cyfrowa” (Ac-
cess Partnership, 2020).

W przypadku kraju lub jednostki regionalnej, 
takiej jak UE, zdolność do skutecznego kształ-
towania rezultatów – do uzyskania faktycznej 
suwerenności – zależy przede wszystkim od 
polityki i zachowań, które wykorzystują energię 
i pomysłowość wielu podmiotów. Ten sam wnio-
sek dotyczy polityki technologicznej: zdolność 
Europy do prosperowania dzięki technologii 
wynika ze zdolności jednostek, firm i rządów 
do wykorzystywania pionierskich technologii 
na wiele różnych sposobów.

Niniejsza publikacja ma następującą strukturę. 
W rozdziale 2 zgłębiamy pojęcia suwerenności  
i autonomii (w niektórych przypadkach niezależ-
ności) oraz ich konsekwencje dla kształtowania 
polityki. Rozdział 3 objaśnia tło obecnej debaty 
na temat suwerenności technologicznej Europy. 
Badamy różne źródła tej debaty, które klasyfiku-
jemy jako „4 C” – culture, control, competitiveness 
i cybersecurity (kultura, kontrola, konkuren-
cyjność i cyberbezpieczeństwo). W rozdziale 
4 omawiamy błędną politykę przemysłową  
i potencjalne koszty protekcjonizmu technolo-
gicznego narzuconego przez UE w świetle no-
wych strategii w zakresie polityki przemysłowej 
i cyfrowej UE. Rozdział zawiera zalecenia, w jaki 
sposób różne państwa członkowskie UE mogą 
stać się bardziej niezależne dzięki programom 
politycznym sprzyjającym inwestycjom, zachęca-
jącym do innowacji i ułatwiającym strukturalną 
odnowę gospodarczą.

Europa mogłaby umocnić swoją suwerenność 
technologiczną, jednocześnie promując otwar-
tość technologiczną. Te dwa elementy nie wyklu-
czają się wzajemnie: w nowoczesnej gospodarce 
raczej wzajemnie się wzmacniają. Nasz pogląd 
celuje we wzmocnienie jednolitego rynku, który 
jest wciąż niekompletny i podzielony przepisami 
krajowymi, a także w poprawienie zdolności 
Europy do wpływania na własną przyszłość. 
Wykażemy, że dla dobra gospodarki i ochrony 
kluczowych wartości Europa powinna sprzyjać 
ściślejszej integracji poszczególnych rynków  
i współpracy regulacyjnej z kluczowymi partne-
rami międzynarodowymi, takimi jak kraje OECD. 
Priorytetem staną się również stosunki tran-
satlantyckie, w szczególności wspólnota ich war-
tości, wielkość gospodarek i miejsce zajmowane 
na styku technologii. Podejmując się współpracy, 
Europa i Stany Zjednoczone mogą wyznaczać 
normy rynkowe i światowe standardy. Jeśli jed-
nak obie strony będą dążyć do konkurencyjnych 
standardów, żadna ze stron nie będzie w stanie 
kształtować tego, jak na nie wpłynie oparta na 
technologii gospodarka cyfrowa.

By Europa była zdolna kształtować swoją przy-
szłość technologiczną, niezwykle ważne jest, 
aby europejscy decydenci polityczni współpra-
cowali z innymi. Jeśli ekonomiczne i społeczne 
konsekwencje Covid-19 i pandemii cokolwiek 
pokazały, to, że odporność wynika ze zdolności 
adaptacyjnych i polegania na wielu źródłach –  
a nie z polityki autarkicznej czy strategii „wkła-
dania wszystkich jajek do jednego koszyka”. 
Podczas kryzysu pandemicznego wiele różnych 
podmiotów krajowych i zagranicznych dołożyło 
swoją cegiełkę do dostarczania bardzo potrzeb-
nych towarów medycznych i produktów spożyw-
czych lub podjęło działania w celu zapewnienia 
funkcjonowania podstawowych usług, takich 
jak usługi telekomunikacyjne i audiowizualne, 
pomimo funkcjonowania w warunkach ogrom-
nego stresu.

Kryzys Covid-19 zakłócił łańcuchy wartości  
w przemyśle, podczas gdy usługi cyfrowe nadal 
działały, pozostawiając Europę otwartą na biz-
nes – bardziej odporną, a tym samym bardziej 
suwerenną. Docenił to Werner Stengg, ekspert 
ds. polityki cyfrowej w gabinecie Margrethe 
Vestager, wiceprzewodniczącej Komisji Europej-
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iI. Suwerenność, 
autonomia 
i międzynarodowe 
współzależności 
gospodarcze

Czym jest suwerenność i co się pod nią kryje 
w kontekście technologii i polityki cyfrowej?

Suwerenność może mieć oczywiście różne zna-
czenia. W istocie odnosi się do posiadania „naj-
wyższej władzy na danym terytorium”, w dużej 
mierze odpowiadającej „władzy politycznej na 
określonym terytorium”1. Pojęcie „suweren-
ności” w kontekście technologii było używane 
w ostatnich latach do opisania różnych form 
niezależności, kontroli i autonomii w zakresie 
technologii cyfrowych, modeli biznesowych  
i treści. Na przykład we Francji popularny pogląd 
na suwerenność cyfrową oznacza „kontrolę nad 
naszą teraźniejszością i naszym przeznaczeniem, 
które objawiają się i określają za pomocą tech-
nologii i sieci komputerowych” (Bellanger, 2011). 
Zdaniem autora tych słów utrata suwerenności 
następuje wtedy, gdy rząd nie kontroluje ewo-
lucji sieci cyfrowych (Couture i Toupin, 2017).

Ogólnie rzecz biorąc, suwerenność oznacza, że 
kraje mają „swobodę wyboru własnej formy 
rządów” i są chronione przed ingerencjami ze 
strony innych państw w ich sprawy wewnętrzne 
(zob. np. Besson, 2011; Berger, 2010; Krasner, 
2001). W ten sposób suwerenność narodowa sta-
ła się dość prostą koncepcją zapisaną w prawie 
międzynarodowym. Jednak staje się ona bardziej 
problematyczna, gdy zaczyna oznaczać coś in-
nego, np. decydenci sugerujący, że państwa są 
lub powinny być naprawdę niezależne od siebie 

1 Zob. np. Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy – https://plato.stanford.edu.

https://plato.stanford.edu
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i mieć swobodę podejmowania wszelkich decy-
zji, nawet jeśli mają one wpływ na innych. Od 
dłuższego czasu rządy współpracują i zawierają 
między sobą kontrakty w zakresie zasad, które 
powinny obowiązywać w stosunkach między-
państwowych. Nawet jeśli rządy zrzekną się 
swoich zobowiązań międzynarodowych, zwykle 
akceptują pewne ograniczenia suwerenności 
narodowej, ponieważ alternatywne formy za-
rządzania stosunkami międzyrządowymi mają 
przykre konsekwencje.

Na przykład w przypadku międzynarodowych 
regulacji gospodarczych państwa uzgadniają 
ze sobą określone kodeksy postępowania – od 
przepisów sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) po 
prowadzenie polityki regulującej konkurencję. 
Dobrym przykładem jest sama Unia Europejska: 
w polityce handlowej ustala reguły zachowań 
konkurencyjnych. Dotyczy to również przepi-
sów cyfrowych i technologicznych. Nawet jeśli 
takie regulacje pozostają niekompletne, istnieje 
wiele umów międzynarodowych – w tym dwu-
stronne umowy handlowe – które ograniczają 
suwerenność rządów w zakresie podejmowania 
określonych decyzji.

Rzeczywista zdolność wpływania na przyszłość 
zależy również od rzeczywistych wyników. Aby 
stać się bardziej suwerennym w coraz bardziej 
połączonej gospodarce światowej, Europa musi 
skupić się na tym, jak zostać światowym liderem 
w dziedzinie innowacji gospodarczych – a nie 
tylko liderem w zakresie regulacji i dobrych 
rządów. Jak argumentują Leonard i in. (2019): 

Niezależność technologiczna w otwartej, wzajemnie 
połączonej gospodarce nie istnieje. Niemniej go-
spodarka 450 milionów mieszkańców (bez Wielkiej 
Brytanii) z PKB wynoszącym EUR 14.000 miliardów 
może dążyć do opanowania kluczowych technologii 
i infrastruktury. Celem UE powinno być zdobycie 
wysokiej pozycji na wszystkich polach, które mają 
zasadnicze znaczenie dla odporności systemu go-
spodarczego lub w decydujący sposób przyczyniają 
się do kształtowania przyszłości.

Popularny sposób myślenia o suwerenności 
opiera się na autonomii. Były przewodniczą-
cy Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker 
ogłosił w 2018 r., że właśnie wybiła „godzina 
suwerenności Europy” (Komisja Europejska, 
2018). Wiele mówi się również o „strategicznej 
autonomii” UE jako wspólnoty i takie twierdze-
nia były szeroko rozpowszechniane w 2019 r. 
podczas wyborów europejskich. Podczas gdy 
o strategicznej autonomii często myślano jako 
o narzędziu do ściślejszej współpracy europej-
skiej, warto zauważyć, że poszczególne państwa 
członkowskie również coraz częściej odwołują 
się do autonomii w stosunku do dużych krajów 
UE, takich jak Francja i Niemcy. Dla kilku państw 
członkowskich strategiczna autonomia często 
oznacza unikanie zależności od europejskich 
potęg gospodarczych i politycznych.

Dla Komisji Europejskiej autonomia europejska 
w dużej mierze oznacza, że europejscy decydenci 
zachowują zdolność do obsługi europejskich 
firm i wspierania europejskich interesów gospo-
darczych na całym świecie (Komisja Europejska, 
2020a, 2020b, 2020c). Chociaż ten punkt wyjścia 
ma sens, natychmiast wynika z niego, że Europa 
– wraz z obywatelami spoza Europy – powin-
na skupić się na realistycznych możliwościach 
kształtowania przez europejskich decydentów 
praw, zasad i norm, które będą definiować wy-
dajność cyfrową, współpracę handlową i konku-
rencję. W ucyfrowionym świecie z globalnymi 
łańcuchami wartości autonomia nie może po 
prostu oznaczać niezależności od innych. To 
zbyt kosztowne. Kontrola handlu, dotacje czy 
polityka przemysłowa nie mogą zastąpić korzy-
ści, jakie Europejczycy i inni czerpią z otwartości 
technologicznej i cyfrowej.

Globalny rozwój gospodarczy sugeruje, że Euro-
pa ma żywotny interes we współpracy z innymi. 
Przesuwa się środek grawitacji gospodarczej 
świata. McKinsey (2019) sugeruje, że do 2040 r. 
Azja będzie generować 50% światowego PKB. 
Według PwC (2017) do 2050 r. UE i USA będą 
stopniowo tracić pozycję na rzecz rozwijających 
się gospodarek Indii i Chin. Udział produktu kra-
jowego brutto UE-27 w światowym PKB spadnie 
do około 9%, podczas gdy oczekuje się, że PKB 
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w USA osiągnie nieco wyższy poziom 12% świa-
towego PKB w 2050 r.2.

Istnieją trzy ważne wnioski dla Europy, które 
decydenci powinni rozważyć. Po pierwsze ani 
Europa, ani Stany Zjednoczone nie będą mogły 
polegać na wielkości własnego rynku jako głów-
nym źródle utrzymania autonomii, suwerenności 
i wpływów w gospodarce światowej. Inne kraje, 
np. Japonia, zderzają się z tą samą rzeczywisto-
ścią. Wschodzące potęgi, takie jak Chiny i Indie, 
mogą zyskać ogromną siłę rynkową i zwiększyć 
polityczną presję na innych, aby dostosowali się 
do ich praw, zasad i norm, ale żadne z nich nie 
zbliży się do takiej samej dominacji w globalnym 
tworzeniu przepisów, jak Stany Zjednoczone  
i Europa po drugiej wojnie światowej. Rozkład 
globalnych sił gospodarczych raczej stanie się 
bardziej rozproszony.

Większość regionów na świecie zmaga się  
z poprawą integralności danych i ochroną sieci 
przed włamaniami – nawet jeśli to ich rządy 
są sprawcami3. Europa nie jest osamotniona 
w dążeniu, aby użytkownicy Internetu – rządy, 
przedsiębiorstwa i obywatele – przestrzegali 
praw podstawowych. Podobnie Europejczycy 
nie są jedynymi, którzy uważają, że korzyści 
gospodarcze wynikające z cyfryzacji mogłyby 
być większe. Niektóre rządy uważają również, 
że cyfryzacja jest jedynie ulicą jednokierunkową, 
z której czerpać korzyści mogą tylko duże firmy 
technologiczne. Opinię tę podzielają również 
niektórzy amerykańscy politycy, mimo że Stany 
Zjednoczone są kolebką firm technologicznych 
odnoszących sukcesy na skalę międzynarodową. 
Świadectwem trwającej obecnie strukturalnej 
transformacji technologicznej gospodarki jest 
jednak to, że wszyscy myślą, że są przegranymi, 
a zwycięzcami są obcokrajowcy. W rzeczywisto-
ści korzyści płynące z gospodarki cyfrowej są 
znacznie bardziej równomiernie rozłożone na 

2 Oczekiwania związane z tą zmianą już teraz są duże. Mimo że UE jest nadal drugą co do wielkości 
gospodarką świata pod względem PKB, niewiele osób uważa ją za światowego lidera gospodarcze-
go, wyprzedzającego Stany Zjednoczone czy Chiny. Według badania PEW (2017) przeprowadzonego 
w 38 krajach zaledwie 9% uważało kraje UE za wiodącą potęgę gospodarczą na świecie. 42% wska-
zało na Stany Zjednoczone, 32% na Chiny, a dodatkowe 7% na Japonię. Warto zauważyć, że nawet 
w 10 krajach UE objętych badaniem zaledwie 9% respondentów postrzegało UE jako najlepszą 
gospodarkę świata.

3 Postrzegamy „integralność danych” jako ogólną dokładność, kompletność i spójność danych, ale 
także bezpieczeństwo danych pod względem zgodności z przepisami, np. o ochronie danych.

poszczególne rynki – czego dowodem jest fakt, 
że konsumenci korzystają z usług teleinforma-
tycznych (ITC) i cyfrowych. W końcu większość 
korzyści ekonomicznych z nowych technologii 
i nowych modeli biznesowych czerpie się tam, 
gdzie są one wdrażane.

Drugi wniosek jest taki, że wraz ze spadkiem 
względnej potęgi gospodarczej Europa, będąc do-
mem dla innowacyjnych przedsiębiorstw, będzie 
musiała poprawić swoją zdolność globalnego 
wpływania na zasady i wydajność. Kiedy ilość 
już nie działa na jej korzyść, a przynajmniej 
nie w takim stopniu jak kiedyś, Europa będzie 
musiała poprawić umiejętności regulacyjne swo-
jego zaplecza, aby zachęcać do innowacji i stać 
się przykładem, który inni zechcą naśladować.  
Z udziałem w gospodarce światowej na poziomie 
9% Europa będzie w coraz większym stopniu za-
leżna od innych części kuli ziemskiej w zakresie 
dostarczania pionierskich technologii i usług 
cyfrowych. Szczerze mówiąc, nie jest możliwe 
jednoczesne zmniejszenie globalnej zależności, 
gdy zmniejsza się relatywna wielkość gospodarki.

Po trzecie, należy stwierdzić, że jednolity rynek 
jest źródłem autonomii Europy i że musi się on 
pogłębiać, aby autonomia mogła się powiększyć. 
Wielkość ma znaczenie, a dzięki większej gospo-
darce, która umożliwia handel transgraniczny  
i rozwój technologii, Europa może stać się bar-
dziej atrakcyjna jako miejsce dla innowacji  
i rozwoju przyszłej gospodarki. Ponadto, mając 
większe wpływy gospodarcze, UE będzie miała 
również silniejszy głos, aby wpływać na świato-
we normy i standardy technologiczne.
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Dlaczego Europa analizuje koncepcje suwe-
renności technologicznej? I dlaczego teraz? 
Analitycy rynkowi wyliczają szereg motywacji. 
Wiele koncepcji suwerenności technologicznej 
obraca się wokół prywatności danych, zaufania  
i rzetelnych treści (np. Popp, 2019; Benhamou, 
2018; Goujard, 2018; Pohlmann, 2014). Niektórzy 
wykorzystują suwerenność, aby przedstawiać 
argumenty za stawieniem czoła dostrzeganym 
wyzwaniom wynikającym z niektórych firm 
technologicznych (Gueham, 2017). Inni odnoszą 
się do ochrony konsumentów (np. Niemiecka 
Rada Doradcza ds. Konsumentów, 2017). Znacz-
na część literatury poświęconej suwerenności 
technologicznej dotyczy sztucznej inteligencji 
(np. DigitalGipfel, 2018) i cyberbezpieczeństwa 
(np. Bonenfant, 2018). Inne źródła podnoszą 
kwestię suwerenności płatniczej (np. EBC, 2019). 
Dalsze pozycje odnoszą się do „ogólnego” dostę-
pu do technologii krytycznych (np. Drent, 2018) 
oraz „zależności technologicznych” w obronności  
i ogólnych zamówieniach publicznych (np. Fiott, 
2018; FMIBC, 2019; Lippert i in., 2019). Oczywi-
ście wiele z tych motywacji łączy cel podjęcia się 
definicji suwerenności gospodarczej.

Naszym zdaniem za tym, że suwerenność tech-
nologiczna nabrała rangi pożądanej ambicji 
politycznej, stoją cztery szerszej natury czynniki. 
Te czynniki to wspomniane wyżej „4 C”: culture, 
control, competitiveness i cybersecurity, czyli 
kultura, kontrola, konkurencyjność i cyberbez-
pieczeństwo.

iII. Główne przyczyny 
europejskiej 
debaty na temat 
suwerenności 
technologicznej
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Konkurencyjność

Kolejny punkt widzenia skupia różne przemyślenia  
i rozważania odnośnie do konkurencyjności przemy-
słu – przyszłej zdolności europejskich przedsiębiorstw  
z wielonarodowym kapitałem do konkurowania na 
światowych rynkach i obaw przed zmniejszeniem wpły-
wu Europy na inne mocarstwa ustanawiające normy.

3.

Kultura

„Kulturowe” podejście do suwerenności technologicznej 
bierze się z założenia, że Europę od innych części 
świata wyróżnia obrona wartości i regulacji rynkowych, 
przejawiająca się np. w prawie do ochrony danych.  
U podstaw tego poglądu leży przekonanie, że w szcze-
gólności regulacja cyfrowa stanowi podstawowy wybór 
między prawami jednostki a wolnością prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz że Europa podjęła 
decyzję o ochronie wartości człowieka i praw przed 
swobodą prowadzenia działalności gospodarczej.

1.

Cyberbezpieczeństwo

Rosnące zapotrzebowanie na nowe zasady ochrony 
danych osobowych i biznesowych, a także potrzeba 
dysponowania wszelkimi niezbędnymi narzędziami  
i technologiami mającymi na celu ochronę integralności 
cyfrowej i wzmocnienie odporności cyfrowej

4.

Kontrola

W debacie pojawił się wątek, który traktuje o suwe-
renności technologicznej z perspektywy sterowa-
nia i kontroli, dowodzący, że UE lub poszczególne 
państwa członkowskie muszą posiadać instrumenty 
regulacyjne, aby kontrolować ogólne wyniki gospo-
darki cyfrowej i to, jak obywatele i firmy korzystają  
z nowoczesnych usług cyfrowych.

2.

1. Kultura a kontrola:  
statyczne podejście do regulacji

1.1. Kultura

Kulturowe podejście do suwerenności techno-
logicznej – culture, czyli pierwsze ze zdefinio-
wanych C – oddaje dwa poglądy, które są często 
przyjmowane przez europejskich decydentów 
w celu wspierania konkretnych stanowisk re-
gulacyjnych. Po pierwsze, pogląd, że Europa jest 
monolitycznym blokiem w odniesieniu do klu-
czowych wartości (wszystkie kraje mają tę samą 
obyczajowość) i wartości te różnią się od warto-
ści innych krajów, np. Chin, USA czy Szwajcarii. 
Istnieje założenie, że jeśli jakiś kraj reguluje na 
swoim terytorium gospodarkę cyfrową inaczej 
niż na przykład Europa, to wynika to z odmien-
nych wartości. A po drugie, że regulacje cyfrowe 
i technologiczne często (choć nie zawsze) są wy-
borem między wartościami i prawami z jednej 
strony a wolnością gospodarczą z drugiej. Oba 
poglądy znajdują odzwierciedlenie w manda-
tach władzy wykonawczej Komisji Europejskiej  
w zakresie polityki gospodarczej (zob. Ramka 1).

Oba poglądy są błędne i dostrzegają konflikt 
wartości tam, gdzie go nie ma. Oczywiście na 
świecie istnieją różnice wartości, które mogą 
się również ujawnić w przepisach. Lecz w rze-
czywistości większość rządów na świecie ma 
zbieżne spojrzenie na sposób regulacji, a także 
ich uzasadnienie. Podobnie, konflikt między pra-
wami jednostki a swobodami gospodarczymi jest 
przesadzony. Prawdą jest, że czasami dochodzi 
do konfliktów na tle wartości, ale bardziej fun-
damentalne jest to, że w długiej perspektywie 
wolność gospodarcza i sukces gospodarczy są 
nierozerwalnie złączone z kulturą, która promu-
je również ludzką uczciwość i prawa jednostki.

Przykładem europejskiego podejścia opartego 
na wartościach jest nowa strategia cyfrowa UE 

„Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”.  
W oficjalnym komunikacie opublikowanym 
przez Komisję Europejską w lutym 2020 r. jest 
napisane, że KE oczekuje „społeczeństwa euro-
pejskiego napędzanego rozwiązaniami cyfro-
wymi, które są silnie zakorzenione w naszych 
wspólnych wartościach […]” (Komisja Europej-
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ska 2020b, s. 1). Ponadto dokument dowodzi, że  
„o ile nie jesteśmy w stanie przewidzieć przy-
szłości technologii cyfrowych, europejskie war-
tości i zasady etyczne oraz normy społeczne  
i środowiskowe muszą obowiązywać również 
w przestrzeni cyfrowej” (s. 10).

To przyzwoite ambicje, ale nie są one ani nowo-
ścią, ani nie dotyczą wyłącznie Europy. Niestety, 
zbyt często są wdrażane kosztem bieżącej polityki 
– a jeśli istnieje jeden zarzut, który można posta-
wić tego typu kształtowaniu polityki opartej na 
wartościach, to jest nim to, że sprawia wrażenie 
pustego populizmu. W tym przypadku wartości 

europejskie mają na celu obsługę dużego pakietu 
przepisów dotyczących danych, sztucznej inte-
ligencji, polityki przemysłowej, sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednolite-
go rynku. Ponadto wartości te mają za zadanie 
wpływać na standardy regulacyjne, zamówienia 
publiczne i politykę handlową – a wszystko to 
celem poprawy globalnego wpływu Europy i kon-
kurencyjności jej przemysłu. Podobna motywacja 
polityczna stała się oczywista, gdy UE próbowała 
wprowadzić ogólnounijny podatek od niektó-
rych usług cyfrowych. Innym przykładem tego, 
jak europejskie wartości wpływają na myślenie 
polityczne, była próba powołania przez nową 

W grudniu 2019 r. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen formalnie upoważniła no-
wych komisarzy UE do wspierania suwerenności technologicznej UE za pomocą polityki gospodarczej, 
handlowej i przemysłowej mającej na celu obronę „wartości europejskich”.

Margrethe Vestager, nowa wiceprzewodnicząca wykonawcza UE ds. „Europy na miarę ery cyfrowej”, otrzy-
mała mandat do opracowania unijnej strategii przemysłowej, która „zmobilizuje unijny zestaw narzędzi do 
wspierania rozwoju kluczowych łańcuchów wartości i technologii, które mają strategiczne znaczenie dla 
Europy […], ponieważ przyczyniają się do suwerenności technologicznej lub ze względu na ich wspierający 
charakter dla wielu gałęzi przemysłu w całej Europie”.

Komisarz Vestager powierzono również zadanie określenia „europejskiego podejścia do sztucznej inte-
ligencji, z uwzględnieniem jej konsekwencji natury ludzkiej i etycznej. Wysiłki te zostaną wykorzystane 
w szerszym strumieniu prac dotyczących polityki przemysłowej i suwerenności technologicznej […]”. 
Vestager „zapewni, że europejską drogę będzie definiować ludzkie i etyczne podejście. Nowe technologie 
nigdy nie mogą oznaczać nowych wartości” (von der Leyen 2019a).

Thierry Breton, nowy komisarz UE ds. Rynku wewnętrznego, otrzymał zadanie zwiększenia „[…] suweren-
ności technologicznej Europy” poprzez „[…] inwestowanie w przesuwanie granic technologii, czyli m.in. 
w technologię blockchain, obliczenia o wysokiej wydajności, algorytmy i narzędzia do udostępniania  
i wykorzystywania danych. Oznacza to również wspólne definiowanie standardów dla sieci 5G i techno-
logii nowej generacji”. Zadaniem Bretona na najbliższe pięć lat jest „wdrożenie odpowiednich ram, które 
pozwolą Europie w pełni wykorzystać transformację cyfrową, zapewniając jednocześnie poszanowanie 
naszych trwałych wartości w miarę rozwoju nowych technologii” (von der Leyen 2019b).

Phil Hogan, nowy komisarz UE ds. Rynku międzynarodowego, otrzymał zadanie zapewnienia, aby „polity-
ka handlowa UE [pozostała] strategicznym atutem Europy. To ona umożliwia nam budowanie partnerstw,  
a także pozwala chronić nasz rynek przed nieuczciwymi praktykami i zapewniać poszanowanie naszych 
wartości i standardów”.

 Ramka. 1      Mandaty polityki gospodarczej członków KE w obronie wartości europejskich

źródło: Listy wysłane przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen (2019a, 2019b, 2019c).
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Komisję komisarza do ochrony „europejskie-
go stylu życia” (by „chronić naszych obywateli  
i nasze wartości”).

W wytycznych politycznych dla nowej Komisji 
Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdzi-
ła, że „[w] tej dziedzinie [ochronie suwerenno-
ści jednostek ludzkich i zapewniając im pełną 

kontrolę nad własnymi danymi] Europa działa  
z pozycji wspólnej siły. I to czyni ją wyjątkową”. 
Nawiązując do jednego z głównych osiągnięć 
politycznych Komisji Junckera, czyli przyjęcia 
w dużej mierze zharmonizowanego unijnego 
rozporządzenia o ochronie danych, nowa Prze-
wodnicząca Komisji pragnie podkreślić chęć 
utrzymania „naszej europejskiej ścieżki, równo-

Ostatecznie chodzi o suwerenność. Chodzi 
o ochronę suwerenności osób i zapewnie-

nie im pełnej kontroli nad własnymi danymi. W tej 
dziedzinie Europa działała z pozycji połączonych 
sił. I to czyni ją wyjątkową.

Suwerenność cyfrowa sprowadza się do 
możliwości kontrolowania tego, co robimy. 

Niekoniecznie w całości samodzielnie lub w pełni 
niezależnie. Ale by mieć ostatnie słowo na temat 
tego, co się tutaj dzieje, aby zachować naszą su-
werenność regulacyjną.

Suwerenność cyfrowa oznacza: zezwolenie 
na wykorzystanie danych pochodzących 

od obywateli Europy i korzystanie z technologii 
cyfrowych tylko wtedy, gdy spełnione są nasze 
standardy.

Pytanie brzmi, jak możemy współpracować 
z bardzo dobrymi branżami nie będąc na-

rażonym na wpływ ustawy CLOUD.

Europa musi chronić swoją suwerenność 
cyfrową. Musimy opracować trzeci – eu-

ropejski – sposób cyfryzacji, oparty na naszych 
wartościach.

Musimy również mieć pewność, że chro-
nimy naszych obywateli przed regulacja-

mi amerykańskimi stosowanymi eksterytorialnie. 
Ustawa CLOUD to dla nas ryzyko. To pewne. Inne 
przepisy USA również uznajemy za groźne.

 tabela. 1      Deklarowane motywacje europejskich decydentów odnośnie polityki cyfrowej: kultura

Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji 
Europejskiej, przemowa, 

8 listopada 2019 r.

Margrethe Vestager 

przemowa w trakcie wydarzenia 
CERRE na temat „Suwerenności 

cyfrowej w czasach pandemii”,  
24 kwietnia 2020 r.

Axel Voss

 
Poseł do Parlamentu  

Europejskiego  
(Europejska Partia  
Ludowa, Niemcy),  

Twitter,  
18 stycznia 2020 r. 

Guillaume Poupard 

Główny Inspektor  
ds. Cyberbezpieczeństwa, 
Francja,  
cytowany w Politico,  
2 lutego 2020 r.

źródło: Europejskie Centrum Międzynarodowej Ekonomii Politycznej ECIPE. 
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ważąc przepływ i szerokie wykorzystanie danych 
przy zachowaniu prywatności, bezpieczeństwa, 
ochrony i standardów etyczne. Osiągnęliśmy to 
już dzięki ogólnemu rozporządzeniu o ochronie 
danych [RODO] i wiele krajów podążyło naszą 
drogą” (von der Leyen 2019d). W debacie na 
temat suwerenności technologicznej Europy 
podobne oświadczenia padały z ust decydentów 
z państw członkowskich i posłów do Parlamentu 
Europejskiego (zob. Tabela 1).

Dobry przykład, który pokazuje, że faktyczny 
wybór polityczny często nie stanowi wyboru 
pomiędzy wolnością handlową a prawami jedno-
stek, można znaleźć w debacie na temat nowych 
koncepcji politycznych przedstawionych przez 
Komisję w lutym 2020 r. W jej trakcie Komisja 
uznała ogólny pozytywny wpływ cyfryzacji na 
społeczeństwa Europy. Komisja zauważyła po-
trzebę zdecydowanych inwestycji wewnątrz 
UE w celu zasypania różnic w stosunku do Chin  
i USA. Uderzające jest jednak to, jak odmienne do-
kumenty Komisji traktują o różnych strategiach, 
co sugeruje, że istnieje poważny konflikt między 
wewnątrz Komisji na tle kultury regulacyjnej. 
Podczas gdy (francuski) komisarz ds. rynku we-
wnętrznego przedstawił nieco interwencjoni-
styczną strategię dotyczącą danych, (duńska) 
komisarz ds. konkurencji i strategii cyfrowej 
zastosowała bardziej liberalne podejście w swo-
jej niedawnej Strategii Cyfrowej i Białej Księdze 
Sztucznej Inteligencji. Ostatnie dyskusje na temat 
europejskiej polityki konkurencyjnej pokazują, 
że istnieją podobne tarcia między państwami 
członkowskimi UE w kwestiach konkurencji.

Podejście komisarz Vestager ma na celu pobudze-
nie konkurencji, uniknięcie konsolidacji rynku  
i koncentracji danych oraz stworzenie dynamicz-
nych możliwości dla Europy, aby skorzystać na 
globalnej rewolucji technologicznej. Wydaje się, 
że komisarz Breton dostrzega z kolei możliwości 
w podejściu, które stwarza szanse rynkowe dla 
tych, którzy skorzystaliby na uzyskaniu ochrony 
UE i rządów krajowych przed zagraniczną kon-
kurencją. Strategia komisarza Bretona promuje 
ideę stworzenia europejskiej przestrzeni danych, 
która może ograniczyć udział zagranicznych 
dostawców usług. Stwierdzono, że „w celu uzy-
skania dostępu do […] wykorzystania danych 
[…] istnieje otwarte, ale asertywne podejście do 

międzynarodowych przepływów danych, oparte 
na wartościach europejskich” (Komisja Euro-
pejska, 2020c, s. 5). Istnieją głosy, że europejska 
przestrzeń danych poprawiłaby bezpieczeństwo 
i zaufanie oraz „dałaby przedsiębiorstwom w UE 
możliwość budowania w skali jednolitego rynku” 
(s. 17), jednocześnie stymulując twórców danych 
przemysłowych do udostępniania tych danych 
swobodniej. Ponieważ Europa posiada jedne 
z największych generatorów danych przemy-
słowych na świecie, mówi się, że ma względną 
przewagę w tej dziedzinie, którą można wyko-
rzystać tylko wtedy, gdy istnieje wyższy stopień 
europejskiej kontroli nad infrastrukturą danych.

Przechowywanie danych stało się koszmarem 
dla tych, którzy uważają, że bieżące rozwiązania 
rynkowe są niezgodne z europejskimi warto-
ściami. Niemcy chcą obecnie tworzyć platformę 
przetwarzania w chmurze, Gaia-X, która „z po-
chodzenia” byłaby europejska i która funkcjo-
nowałaby na zasadach, które ostatecznie mogą 
stać się europejskim standardem regulacyjnym. 
Wielu zwolenników tej inicjatywy uważa, że 
jest to punkt wyjścia do stworzenia platformy 
chmurowej, która lepiej pasowałaby do euro-
pejskich wartości.

Być może tak jest, ale pozostaje niejasnym, jaki 
dokładnie problem rynkowy rozwiązałaby taka 
platforma „europejska”. Przecież pomysł stwo-
rzenia europejskiej przestrzeni danych nie jest 
wcale nowy. Kilku potężnych europejskich opera-
torów i ich rządy krajowe przez lata propagowało 
podobne pomysły, np. „strefa danych Schen-
gen”. Obowiązują już przepisy UE zapewniają-
ce swobodny przepływ danych na jednolitym 
rynku UE (RODO i rozporządzenie w sprawie 
swobodnego przepływu danych nieosobowych). 
Prawne wyjątki zezwalające na przepływ danych 
osobowych z UE do reszty świata są nieliczne  
i podlegają ciągłej groźbie unieważnienia.

Ale wracając do tematu, europejskie przedsię-
biorstwa i organy publiczne mogą już dziś decy-
dować, w jaki sposób i gdzie chcą przechowywać 
swoje dane, np. w kraju albo wręcz lokalnie. 
Istnieją setki (jeśli nie tysiące) dostawców usług  
w chmurze, którzy obiecują, że będą przechowy-
wać dane wyłącznie w granicach państw człon-
kowskich UE, np. nextcloud i owncloud (Stack-
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field, 2019). Europejczycy mają znacznie większy 
wybór, gdzie i jak przechowywać ich dane, niż 
chcieliby przyznać. Wydaje się, że głównym 
powodem jest raczej zaradzenie dostrzeżonemu 
problemowi natury komercyjnej: wiele z najpo-
pularniejszych firm z obszaru przechowywania 
i przetwarzania danych to firmy spoza Europy. 
To, co stanowi nowość, to polityczna wola w nie-
których państwach członkowskich UE i Brukseli, 
aby dogodzić powtarzającym się wezwaniom 
niektórych liderów krajowych, reguły rynkowe 
dostosować na ich korzyść.

Prawdę mówiąc, Europa nie różni się tak bar-
dzo od innych krajów pod względem dążenia 
do ochrony integralności danych. Większość 
krajów OECD już posiada lub rozważa wysokie 
standardy w zakresie prywatności i bezpieczeń-
stwa danych. W związku z tym Europejczycy 
mogą polegać na rozwiązaniach komercyjnych 
pochodzących z wielu krajów partnerskich  
w swoich dążeniach do integralności danych. 
Ponadto większość podmiotów, w tym europej-
skie rządy i firmy przemysłowe, ma znacznie 
bardziej wyrafinowany pogląd na bezpieczeń-
stwo danych. Współpracują z kilkoma dostaw-
cami aplikacji i zabezpieczeń w ramach strategii 
uniemożliwiającej każdemu, kto zdobędzie ich 
dane, ich rzeczywiste wykorzystanie. Ci, którzy 
przechowują dane objęte europejskimi przepi-
sami o ochronie danych, rutynowo zawierają 
umowy ze swoimi dostawcami usług w chmurze 
na strategie zgodne z tymi przepisami. Umowy 
te rzadko opierają się na założeniu, że przecho-
wywanie danych może odbywać się tylko na 
jednym terytorium z tego prostego powodu, że 
im bardziej dane są rozproszone, tym mniej są 
one skoncentrowane, a zatem mniej narażone 
na niebezpieczeństwo. Miejsce przechowywania 
danych samo w sobie nie jest równoznaczne  
z bezpieczeństwem IT. Bezpieczeństwo danych 
zależy od zarządzania bezpieczeństwem i wdro-
żonych mechanizmów kontroli, a nie od lokali-
zacji danych. Dane mogą być zlokalizowane w 
jednym określonym miejscu, ale o bardzo niskim 
poziomie bezpieczeństwa.

Warto zwrócić uwagę, jak szybko niektórzy eu-
ropejscy decydenci dochodzą do wniosku, że 
potrzebne są radykalne środki w celu stworzenia 
hipotetycznej suwerenności danych, wzmac-

niając błędny pogląd, że aby stworzyć większą 
cyfrową autonomię, Europa musi odciąć się od 
reszty świata. Suwerenność cyfrowa Europy 
opiera się raczej na zdolności do dostępu do 
kluczowych usług i niezależnej zdolności do zro-
zumienia, używania i modyfikowania tych usług 
z myślą o wykorzystaniu ich do celów ochrony 
praw i generowania rozwoju gospodarczego  
i społecznego.

Zwolennicy europejskich przestrzeni danych 
często argumentują, że amerykańska ustawa 
Cloud Act z 2018 r. zezwala na szpiegowanie na 
ogromną skalę i masową inwigilację danych 
osobowych przez amerykańskie organy ścigania. 
Pogląd ten jest wyraźnie przesadzony i wpro-
wadza w błąd (zob. Ramka 2). Instytucje i rządy 
europejskie w rzeczywistości dążą do tego, aby 
ich własne ustawodawstwo zapewniało skutecz-
niejszy dostęp do danych przechowywanych za 
granicą w ramach ich własnych śledztw. Aby to 
się udało, UE prowadzi negocjacje z władzami 
USA w sprawie ram dla chmury unijno-ame-
rykańskiej. Taka umowa ułatwiłaby agencjom 
europejskim szybszy dostęp do dowodów elektro-
nicznych (lub danych) w dochodzeniach karnych. 
Francja, Niemcy i Komisja Europejska zasygna-
lizowały, że ich ambicje są zgodne z poglądem 
Stanów Zjednoczonych i że istnieje potrzeba 
przyspieszenia wymiany danych między orga-
nami ścigania, które mają uzasadnione wnioski 
dotyczące danych przechowywanych w innym 
kraju a będącymi dowodami w sprawie (Komisja 
Europejska, 2019a).

Takie działanie ma sens. Będąc gospodarką 
otwartą i zorientowaną na eksport, w interesie 
UE leży popieranie porządku międzynarodowe-
go opartego na zasadach. Ramy chmury unij-
no-amerykańskiej wspomagające dochodzenia  
w sprawie poważnych przestępstw leżałyby w in-
teresie Europy. Jednak negocjacje UE-USA utknęły 
w miejscu, a Unia nadal nie zajęła jasnego sta-
nowiska negocjacyjnego, np. przyjętego wnio-
sku legislacyjnego UE w kwestii e-dowodów w 
sprawie. Z drugiej strony Stany Zjednoczone prą 
naprzód dzięki umocowanym w ustawie Cloud 
Act umowom z krajami spoza UE, np. niedaw-
na umowa między Wielką Brytanią a Stanami 
Zjednoczonymi oraz umowa między Stanami 
Zjednoczonymi a Australią (USDJ, 2019a; 2019b).
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Funkcjonariusze organów ścigania na całym świecie mają problemy ze zwalczaniem przestępczości, 
ponieważ dowody są coraz częściej przechowywane w online oraz w innych jurysdykcjach.

Amerykańska ustawa o legalnym wykorzystaniu danych za granicą (US Cloud Act) została uchwalona w 
2018 r. Daje ona organom ścigania w USA środki prawne do żądania danych przechowywanych przez 
dostawców usług ze Stanów Zjednoczonych i spoza UE posiadających „wystarczający kontakt” ze Stanami 
Zjednoczonymi Stany, nawet jeśli te dane są przechowywane poza Stanami Zjednoczonymi.

Ustawa Cloud Act znowelizowała amerykańską ustawę o komunikacji przechowywanej (Stored Communica-
tions Act). Wyraźnie zezwala ona amerykańskim organom ścigania na mocy nakazu, wezwania sądowego 
lub orzeczenia sądu na dostęp do przechowywanych w formie elektronicznej danych komunikacyjnych 
znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi, w oparciu o dwa następujące warunki: sprawa musi 
obejmować skargę karną, a serwery muszą być kontrolowane przez firmę amerykańską.

Ustawa Cloud Act stworzyła również ramy, w ramach których Stany Zjednoczone mogą podpisywać umowy 
dwustronne z zagranicznymi rządami. Na podstawie takich umów amerykańskie organy ścigania, a także 
inne rządy będą mogły kierować zapytania bezpośrednio do lokalnych organów ścigania i dostawców usług 
zlokalizowanych w innej jurysdykcji. W związku z tym na mocy umowy UE-USA rząd kraju członkowskiego 
UE może bezpośrednio skontaktować się z usługodawcą lub lokalnym organem ścigania w USA w celu 
zażądania informacji przechowywanych w USA i vice versa.

Jak podała kancelaria prawnicza Linklaters (2019), amerykańska ustawa Cloud Act „tylko usprawni  
i przyspieszy proces wymiany informacji między zagranicznymi organami ścigania zamiast polegać na 
tradycyjnie wolniejszych wnioskach o wzajemną pomoc prawną (MLAT, czyli Mutual Legal Assistance 
Treaty)”. Jednocześnie szereg przepisów ochronnych zapewnia skuteczne ograniczenie ryzyka nadużyć. 
Podobnie, jak nakreśliła kancelaria Hogan Lovells (2019):

Ustawa Cloud Act pozwala obcym rządom na zawieranie nowych dwustronnych umów wykonaw-
czych (Executive Agreements) ze Stanami Zjednoczonymi. Te EA pozwoliłyby na usprawnienie 
obsługi wniosków zagranicznych organów ścigania bezpośrednio przez usługodawców w USA 
i uzupełniałyby procedury w istniejących traktatach o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT).

Amerykańska ustawa Cloud Act nie zezwala na masowe gromadzenie danych i bezkrytyczne gromadze-
nie danych komunikacyjnych: nakaz dotyczący na przykład przechowywanych treści komunikacji musi 
dotyczyć określonych danych i zostanie wydany tylko wtedy, gdy rząd może ustalić „uzasadnione pod-
stawy”, że popełniono określone przestępstwo i istnieje „uzasadnione przekonanie” lub uzasadnienie, że 
poszukiwane informacje są „istotne i związane” z toczącym się dochodzeniem karnym.

W odniesieniu do danych przechowywanych w UE Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) we wspólnej 
odpowiedzi z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD; w niewiążącej opinii) powołała się na Art. 
48 RODO, który stanowi, że nakaz sądowy lub decyzja organu administracyjnego nie będą automatycznie 
uznawane i wykonywane w UE, chyba że zostaną wydane na podstawie umów MLAT. Argumentuje się, że 

„[a] wniosek od zagranicznego organu sam w sobie nie stanowi podstawy prawnej przekazania. Nakaz 

 Ramka. 2      Amerykańska ustawa cloud Act, Rodo i przyszłość unijno-amerykańskiej umowy 
na udostępnianie danych o e-dowodach w sprawach karnych



Warsaw Enterprise Institute Europa na tropie suwerenności technologicznej |    18

może zostać uznany tylko „jeśli opiera się na umowie międzynarodowej, takiej jak umowa o wzajemnej 
pomocy prawnej [MLAT], obowiązującej między wnioskującym państwem trzecim a Unią lub państwem 
członkowskim” (EROD, 2019, s. 3).

Firmy, które obecnie reagują na nakaz amerykańskich organów ścigania, są narażone na naruszenie 
RODO i grożą im grzywny w wysokości do EUR 20 mln lub 4% ich rocznego globalnego obrotu. Jak argu-
mentuje Linklaters (2019), „zważywszy na delikatność tej kwestii i chęć ochrony »suwerenności danych« 
UE, perspektywa bardzo znaczących sankcji jest całkiem prawdopodobna”. Zgodnie z ustawą Cloud Act 
dostawcy usług mają wówczas „możliwość odwołania się od nakazu, jeśli wymagane ujawnienie stworzy-
łoby istotne ryzyko, że dostawca naruszy prawa uprawnionego rządu obcego” (zob. także KPMG, 2019).

We wrześniu 2019 r. Komisja Europejska i urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości USA opublikowali 
wspólne oświadczenie w sprawie rozpoczęcia negocjacji w sprawie „umowy UE-USA w celu ułatwienia 
dostępu do dowodów elektronicznych w dochodzeniach karnych” (Komisja Europejska, 2019a). Stany 
Zjednoczone wykorzystują ustawę Cloud Act jako punkt wyjścia w negocjacjach. Państwa członkowskie 
UE zgodziły się udzielić dwóch mandatów, które obejmują „postanowienia dotyczące silnych gwarancji 
praw podstawowych, które będą musiały stanowić integralną część każdej przyszłej umowy, w zakresie 
ochrony danych, prywatności i praw proceduralnych osób”. Następnie komisarz europejski Dimitris Avra-
mopoulos wyjaśnił, że własne cele polityczne UE w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa są 
na ogół zbieżne z celami w USA: „Przestępcy prowadzą działalność transgraniczną, a dowody, których 
potrzebujemy do prowadzenia dochodzeń w sprawie popełnianych przez nich przestępstw, często znajdują 
się w innych jurysdykcjach. Nasze organy ścigania muszą mieć możliwość szybkiego uzyskania dostępu 
do tych dowodów”(Komisja Europejska, 2019b).

Podsumowując powyższe: europejskie zarzuty, że amerykańska ustawa Cloud Act podważa unijne wymogi 
RODO, zmuszając firmy amerykańskie i spoza USA (które są również objęte tą ustawą, jeśli prowadzą 
działalność lub posiadają klientów w USA), aby zezwalały na dostęp do niektórych rodzajów danych od 
obywateli UE, są przesadzone. Jednocześnie potrzebna jest umowa międzynarodowa (UE-USA) celem 
modernizacji współpracy organów ścigania i zapewnienia obywatelom i przedsiębiorstwom pewności prawa.

1.2. Kontrola

Drugie ze zdefiniowanych C, czyli control – kon-
trola – jest zakorzenione w politycznych pra-
gnieniach kontrolowania technologii i platform 
cyfrowych, które przechowują dane generowane 
w Europie. Łączy się z niektórymi ogólnymi 
poglądami na temat ochrony danych. W istocie 
jednak sprowadza się do stwierdzenia, że polega-
nie na zagranicznych platformach i dostawcach 
usług w chmurze jest źródłem niestabilności 
integralności danych: europejskie firmy i wła-
dze publiczne uznaje się za ofiary. Twierdzi się, 
że Europejczycy są zmuszeni do korzystania  
z zagranicznych technologii i usług, ponieważ 
nie ma europejskich alternatyw.

Podejścia oparte na sterowaniu i kontroli zasad-
niczo sprowadzają się do państwocentryczne-
go podejścia do cyfryzacji. U jego podstaw leży 
przejaw odzwierciedlający pogląd, że rewolucja 
cyfrowa pozostawiła Europę w trudnej sytuacji, 
czyniąc europejskie firmy mniej konkurencyj-
nymi w skali globalnej, a jej rządy mniej zdolne 
do kontrolowania wyników rynków i zmian 
technologicznych. Panuje przekonanie, że w 
szczególności europejskie firmy typu blue-chip 
przegrywają z globalnymi gigantami techno-
logicznymi i że nieuchronnie następuje utrata 
konkurencyjności Europy, jako że ośrodki prze-
mysłu stają się coraz bardziej zależne od danych  
i usług świadczonych przez te (zagraniczne) fir-
my (zob. Tabela 2). Takie spostrzeżenia znajdują 
odbicie w niedawnej strategii Komisji Europej-
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Musimy opanować i posiadać 
kluczowe technologie w Europie.

Bruno Le Maire, francuski Minister Fi-
nansów, wezwał do stworzenia „nowe-

go imperium” Europy, aby oprzeć się próbom 
wrogich supermocarstw z USA.

Ochrona naszego dziedzictwa prze-
mysłowego jest równoznaczna ochro-

nie danych.

cytowany w Financial Times, 2 kwietnia 2019 r.

wypowiedź dla L’Express, 5 lutego 2020 r.

Stanowisko Francji jest takie, że nie powin-
niśmy pozwolić Amerykanom na FAANG, 

Chińczykom na BATX, a Europę zostawić z RODO. 
Wyniknąłby z tego spory problem dla suwerenności, 
miejsc pracy i europejskiego modelu społecznego.

 tabela. 2      Deklarowane motywacje europejskich decydentów odnośnie polityki cyfrowej: kontrola

Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej,   
inauguracyjne w Parlamencie Europejskim,  
27 listopada 2019 r. 

Bruno Le Maire 

francuski Minister  
Gospodarki i Finansów

Cédric O 

francuski  
Minister Cyfryzacji,  
Politico, 10 lutego 2020 r.

źródło: Europejskie Centrum Międzynarodowej Ekonomii Politycznej ECIPE. 

skiej dotyczącej zarządzania danymi w UE. Ko-
misja przedstawia w niej ambicję, aby Unia stała 
się liderem w dziedzinie innowacji w zakresie 
danych. Równocześnie postuluje jednak kilku 
miliardów Euro unijnych podatników na repli-
kację infrastruktury danych, która już istnieje 
lub na którą, wydaje się, nie ma popytu komer-
cyjnego. „Kluczowym działaniem” nakreślonym  
w niedawnej Strategii Cyfrowej jest inwestowanie 

„w projekt o znaczącym wpływie na europejskie 
przestrzenie danych, obejmujący architektury 
udostępniania danych” (w tym standardy udo-

stępniania danych, najlepsze praktyki, narzędzia) 
i mechanizmy zarządzania, a także „europejską 
federację (tj. system naczyń połączonych) ener-
gooszczędnych i godnych zaufania infrastruktur 
brzegowych i chmurowych (infrastruktura jako 
usługa, platforma jako usługa i usługi typu opro-
gramowanie jako usługa – »as-a-Service«)” celem 
ułatwienia realizacji inwestycji na kwotę „4-6 
miliardów euro”, z których Komisja „mogłaby 
zainwestować 2 miliardy euro” (Komisja Euro-
pejska, 2020c, s.16).
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Europejscy decydenci nie powinni oczekiwać, 
że europejskie firmy staną się bardziej inno-
wacyjne poprzez przyjęcie polityki dirigizmu 
– odgórnie sterowanej przez rząd. Obowiązki  
w zakresie udostępniania danych mogą pro-
wadzić do sytuacji odwrotnej do zamierzonej.  
W Białej Księdze Komisji Europejskiej na te-
mat danych argumentuje się, że „dane powin-

ny być dostępne dla wszystkich”. Komisja nie 
traktuje jednak swojego twierdzenia zbyt po-
ważnie. Kilka linijek poniżej radykalnej wizji 
otwartej przestrzeni danych argumentuje się, 
że dane powinny być „tak otwarte, jak to tylko 
możliwe, i tak zamknięte, jak to tylko koniecz-
ne”. Komisarz Breton stwierdził również: „gdy 
mówimy o udostępnianiu danych, nie mówimy  

Wyraźne różnice w wydajności w UE

1. Luki produktywności dużej 
liczby firm

2. Luki produktywności w 
całych branżach

3. Niektóre „flagowe 
państwa cyfrowe”

– Zbyt wiele organizacji UE 
opóźnia się z przyjęciem 
przeszłych i obecnych fal ICT.

– Znaczna przepaść między 
przodującymi firmami a „fir-
mami zombie”, tj. firmami o 
niskim wzroście produktyw-
ności i ograniczonym zasto-
sowaniu ICT.

– UE ma znacznie większy 
udział zatrudnienia w małych 
firmach o stosunkowo niskiej 
produktywności i niskim 
wdrożeniu ICT, które są pod 
ochroną polityki publicznej.

– Brak otoczenia politycznego, 
które zachęca pozostania 
firmą niewielkich rozmia-
rów, ponieważ skalowanie 
pociąga za sobą szereg 
obowiązków regulacyjnych i 
podatkowych.

– Luki produktywności nie 
tylko między firmami, ale 
i branżami.

– Wdrożenie ICT jest mniej 
równomierne w europejskich 
branżach niż w USA.

– Luki produktywności na 
poziomie przedsiębiorstw 
prowadzą do wyraźnych 
luk w wydajności w go-
spodarkach całych państw 
członkowskich.

– Mimo to niektóre kraje UE, 
takie jak kraje nordyckie, 
stoją na równi ze Stanami 
Zjednoczonymi lub nawet je 
wyprzedzają. Jednak wiele in-
nych krajów UE, w tym kraje 
UE-10 i kraje południa Unii, 
pozostaje znacznie w tyle za 
liderami UE w rozwoju

Źródło: Fundacja Technologii Informacyjnych i Innowacji ITIF (2019).

 Tabela. 3

i wdrażaniu ICT4.

4  W maju 2004 r. do UE przystąpiło 10 krajów: Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Pol-
ska, Słowenia i Słowacja. Podobne uwagi dotyczą Bułgarii, Rumunii i Chorwacji. W styczniu 2007 r. 
Bułgaria i Rumunia stały się członkami UE. Ostatnim krajem, który przystąpił do UE, była Chorwa-
cja w lipcu 2013 r. 
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o danych podstawowych, ponieważ firmy nigdy 
by tego nie zrobiły – i słusznie” (Politico, 2020a). 
W rzeczywistości wiele firm nie chce ujawniać 
danych, takich jak tajemnice handlowe, które 
są niezbędne dla ich przetrwania.

Od jakiegoś czasu rosną obawy związane z bra-
kiem szybkości w cyfryzacji Europy, zwłaszcza 
po stronie korporacyjnej. Podczas gdy w Europie 
działa wiele międzynarodowych firm, które znaj-
dują się na progu rewolucji cyfrowej, wielu MŚP 
nie udało się wykorzystać cyfrowych możliwości 

i dokonać niezbędnych inwestycji. W rezultacie 
uważa się, że Europa pozostaje w tyle za wie-
loma innymi rozwiniętymi gospodarkami pod 
względem kluczowych wskaźników przyjęcia 
technologii cyfrowych.

W tym kontekście interesująca staje się kon-
cepcja suwerenności danych. Dwie rzeczy są 
oczywiste na podstawie wyników badań eko-
nomicznych. Po pierwsze, wiele europejskich 
firm nie ma autonomii ani możliwości śledze-
nia rozwoju cyfrowego, nie mówiąc już o byciu  

Wyraźne różnice w wynikach MŚP w UE

1. Znacznie mniejsza 
liczba MŚP w UE

2. Mniejsza liczba rozwijających 
się / dużych MŚP

3. Jednolity rynek nadal przynosi 
nieproporcjonalne korzyści 

dużym przedsiębiorstwom

– Spis powszechny USA i sta-
tystyki Eurostatu pokazują, 
że w Stanach Zjednoczonych 
działa znacznie większa licz-
ba MŚP niż w UE.

– Znormalizowana liczbą 
ludności w wieku produkcyj-
nym liczba MŚP w UE jest 
zasadniczo znacznie niższa w 
porównaniu z USA.

– Różnica w liczbie MŚP na 
1000 pracowników jest szcze-
gólnie wyraźna w przypadku 
firm zatrudniających od 
50 do 249 (UE) i 299 (USA) 
pracowników. Ujednolicony 
według wielkości siły robo-
czej „deficyt MŚP w UE” w 
dużych MŚP zatrudniających 
od 50 do 249 pracowników 
wynosi 36%, podczas gdy 
średnich przedsiębiorstwach 
zatrudniających od 20 do 49 
pracowników wynosi 25%.

– Przedsiębiorstwom z UE trud-
niej się rozwijać w porówna-
niu z firmami w USA.

– Średnia liczba pracowników 
dużej firmy amerykańskiej 
jest ok. dwa razy większa niż 
średnia liczba pracowników 
dużej firmy z siedzibą w UE 
(2150 w przypadku dużych 
firm amerykańskich; 1022 
w przypadku dużych firm w 
UE). Liczby te wskazują, że ze 
względu na mniej ograniczo-
ny dostęp do większej bazy 
konsumentów w USA firmom 
amerykańskim łatwiej jest 
skalować niż firmom w UE.

– Wiele MŚP w UE odnosi 
korzyści z działalności na 
jednolitym rynku.

– Mimo to odsetek dużych 
unijnych przedsiębiorstw 
prowadzących handel poza 
granicami UE (55%) jest 
znacznie wyższy niż odsetek 
MŚP prowadzących handel 
ponad granicami UE (20% do 
40% w przypadku średniej 
wielkości przedsiębiorstw).

– Im większa firma, tym więk-
sze prawdopodobieństwo, że 
prowadzi handel ponad  
i poza granicami UE.

– Jednolity rynek nadal nie-
proporcjonalnie przynosi 
korzyści dużym firmom, które 
są lepiej przygotowane do 
skutecznego radzenia sobie z 
różnicami w przepisach  
i regulacjach sektorowych 
lub horyzontalnych.

Źródło: Fundacja Technologii 
Informacyjnych i Innowacji 

ITIF (2020).

 Tabela. 4
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w awangardzie. Występują krytyczne problemy 
związane z zapewnieniem wszystkich narzę-
dzi i instrumentów potrzebnych do znalezienia 
się na progu rewolucji – a wiele z nich wynika  
z braku kapitału ludzkiego (umiejętności infor-
matycznych) i barier politycznych utrudniają-
cych świadczenie usług poza granicami Europy 
(tj. problem jednolitego rynku). Występuje znacz-
ny niedobór inżynierów komputerowych i kadry 
pracowniczej z odpowiednimi umiejętnościami 
informatycznymi, np. w zakresie sztucznej inte-
ligencji. Brak podaży wykształconej siły roboczej 
w naturalny sposób wbija klin między duże kor-
poracje międzynarodowe (które mogą czerpać 
z międzynarodowej podaży i doświadczenia)  
a mniejsze firmy zorientowane na rynki krajowe.

Z tych obserwacji wynikają jasne i bezpośred-
nie konsekwencje polityczne. Żadna z nich nie 
oznacza wyrzucania zagranicznych dostawców 
z Europy. Wręcz przeciwnie, bez nich Europa 
byłaby jeszcze mniej suwerenna pod względem 
autonomii dostępu, rozumienia i wykorzysty-
wania możliwości cyfrowych. W dziedzinie 
danych europejscy decydenci powinni raczej 
dążyć do publicznego udostępnienia większej 
ilości danych, poczynając od danych publicznych,  
a następnie umożliwić obywatelom korzystanie 
z najlepszej dostępnej infrastruktury i narzędzi 
programowych w celu wykreowania kolejnej fali 
innowacji w zakresie danych.

Po drugie, Europa może poprawić swoje własne 
możliwości, zmniejszając bariery w transgra-
nicznym świadczeniu usług cyfrowych. Staty-
styki biznesowe wskazują, że firmom w UE jest 
trudniej rozwijać się w porównaniu z firmami 
w USA. Średnia liczba pracowników dużej firmy 
amerykańskiej jest około dwa razy większa niż 
średnia liczba pracowników dużej firmy z sie-
dzibą w UE. Liczby te wskazują, że w przeszłości 
firmom amerykańskim łatwiej było skalować 
działalność niż firmom w UE. Ta sytuacja wydaje 
się utrzymywać: z 10 największych firm w USA 
pięć ma mniej niż 20 lat, podczas gdy wszystkie 

5 Ze względu na utrwalone procesy i praktyki zarządcze dotychczasowych operatorów (Henderson  
i Clark, 1990); nieugiętość urzędników wynikająca z nagromadzonej wiedzy organizacyjnej i tech-
nologicznej (Christensen i Bower 1996); niezdolność dotychczasowych operatorów do przewodze-
nia kilku falom technologicznym (Benner i Tushman, 2002); i obawy dotychczasowych operatorów 
przed kanibalizacją własnych rynków.

z 10 największych firm w Europie mają ponad 
sto lat (CSIS, 2020). W porównaniu z firmami  
w UE, amerykańskie przedsiębiorstwa odnoszą 
korzyści z mniejszych ograniczeń prawnych,  
a tym samym łatwiejszego dostępu do większej 
bazy konsumentów w USA (zob. Tabela 3). In-
nymi słowy: jednolity rynek Stanów Zjednoczo-
nych jest bardziej kompletny niż wspólny rynek 
współdzielony przez państwa członkowskie UE.

Większość firm w UE to MŚP (99%). Jednak sta-
tystyki dotyczące przedsiębiorstw pokazują, że 
pomimo znacznie mniejszej populacji Stany Zjed-
noczone są siedzibą znacznie większej liczby 
MŚP niż UE. Po uwzględnieniu wielkości siły 
roboczej liczba MŚP w UE jest nadal znacznie 
niższa w porównaniu z USA. Unijny „deficyt MŚP” 
w przedziale dużych MŚP (od 50 do 249 pracow-
ników) wynosi 36%, podczas gdy w przedziale 
średnich MŚP (od 20 do 49 pracowników) 25% 
(zob. Tabela 4).

W rzeczywistości bardziej jednolity rynek będzie 
miał bezpośredni wpływ na zmniejszenie tych 
różnic. Bardziej kompletny jednolity rynek zli-
kwidowałby również luki między europejskimi 
firmami u progu rewolucji technologicznej i tymi, 
którym jeszcze do niego daleko. Pozwoliłoby 
to europejskim MŚP i przedsiębiorstwom typu 
startup na innowacje i zwiększenie konkuren-
cyjności. Bardziej kompletny jednolity rynek, 
który zachęca do przedsiębiorczości, zwiększyłby 
również prawdopodobieństwo „bardziej rady-
kalnych innowacji” – powstawania nowych firm 
w większym stopniu skłonnych do komercjali-
zacji radykalnych innowacji niż dotychczasowi 
operatorzy5.

Nowa Komisja coraz bardziej podkreśla zna-
czenie jednolitego rynku europejskiego z praw-
dziwego zdarzenia. W swoim sprawozdaniu  
o barierach w jednolitym rynku z 2020 r. Komisja 
zauważa „koszty braku Europy” i przedstawia 
szereg „często zgłaszanych” przeszkód politycz-
nych. Dodatkowo kładzie nacisk na opór państw 
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członkowskich wobec właściwej transpozycji, 
wdrażania i egzekwowania dyrektyw UE (Ko-
misja Europejska, 2020f). Niemniej dopiero się 
okaże, czy te uwagi staną się częścią potężnego 
programu rewitalizacji jednolitego rynku i uczy-
nienia Europy bardziej przyjazną dla inwestycji 
cyfrowych i innowacji.

Komisarz Vestager kilkakrotnie wskazywała na 
brak prawdziwego jednolitego rynku europej-
skiego i podkreślała, że fragmentacja przepisów 
jest głównym powodem słabych wyników euro-
pejskich branż cyfrowych. W swoim wystąpieniu 
inaugurującym przed Parlamentem Europejskim 
w październiku 2019 r. poświęconemu „Europie 
na miarę ery cyfrowej” chwaliła jednolity rynek 
i cyfryzację gospodarki europejskiej. Argumento-
wała, że „nasz jednolity rynek daje europejskim 
przedsiębiorstwom przestrzeń do rozwoju i in-
nowacji oraz bycia najlepszymi na świecie w tym, 
co robią” (Vestager, 2019). Vestager stwierdziła 
również, że „w miarę zaostrzania się globalnej 
konkurencji, będziemy musieli pracować ciężej, 
aby zachować równe szanse […] ponieważ Eu-
ropejczycy zasługują na gospodarkę, w której 
firmy konkurują, by lepiej obsłużyć klientów,  
a nie tylko o większe dotacje rządowe”.

W lutym 2020 r. Komisarz Vestager odniosła się 
do tych słów i powiedziała, że „jednym z powo-
dów, dla którego nie mamy Facebooka i Ten-
centa, jest to, że nigdy nie daliśmy europejskim 
przedsiębiorstwom pełnego jednolitego rynku, 
na którym mogłyby skalować […]. Teraz kiedy 
mamy drugie podejście, minimum do wykonania 
jest zapewnienie wam prawdziwego jednolitego 
rynku” (Politico, 2020b).

W przeszłości decydenci polityczni w wielu eu-
ropejskich stolicach sprzeciwiali się rozwojowi 
pełnego i głębokiego jednolitego rynku.  Robili to, 
ponieważ wiązałoby się to z utratą kontroli lub 
suwerenności z ich strony. Na przykład pod prze-
wodnictwem Komisji Junckera wzrosły restrykcje 
regulacyjne w wielu branżach usługowych UE, 
sektorach istotnych z punktu widzenia handlu 
transgranicznego w UE. Unia i rządy państw 
członkowskich broniły przepisów krajowych do-
tyczących tych sektorów, nie rezygnując przy tym 
z własnych przepisów. Mało to negatywny wpływ 
na przedsiębiorstwa korzystające z tych usług.

Wyłączne skupienie się UE na zauważonych 
barierach cyfrowych stworzyło kolejny pro-
blem. Obecna retoryka polityczna i najnowsze 
komunikaty Komisji Europejskiej pokazują, że 
przywódcy polityczni Europy nadal w dużej 
mierze ignorują potrzebę wdrożenia w pełni 
zharmonizowanych przepisów UE dotyczących 
handlu na prawdziwie wspólnym rynku euro-
pejskim. Promowanie politycznie „łatwych do 
sprzedania” polityk cyfrowych odwracało uwagę 
opinii publicznej i kapitał polityczny od frag-
mentarycznego charakteru jednolitego rynku. 
Rządy UE nadal wykorzystywały swoje kompe-
tencje prawne do wdrażania przepisów usta-
wowych i wykonawczych, które w połączeniu 
doprowadziły do większej liczby różnic (warstw)  
w przepisach państw członkowskich, zwiększa-
jąc zamieszanie i niepewność odpowiednio dla 
unijnych przedsiębiorstw i konsumentów.

Bardziej kompletny jednolity rynek zasadniczo 
oznaczałby, że kraje i firmy uzależniłyby się od 
siebie w większym stopniu, co jest rzeczywi-
stością współczesnego biznesu i międzynaro-
dowego podziału pracy. Żadna firma nie może 
być najlepsza we wszystkim i musi korzystać  
z produktów i usług innych, aby być konkurencyj-
ną. Aby zwiększyć autonomię firm – ich zdolność 
do lepszego zarządzania własną przyszłością – 
muszą one stać się mniej niezależne.

Niedawny przykład myślenia typu „steruj i kon-
troluj” w unijnym tworzeniu polityki cyfrowej 
można zaobserwować w rozważaniach nad przy-
szłymi regulacjami odnośnie do sztucznej inte-
ligencji, czyli SI. Chociaż europejscy decydenci 
entuzjastycznie przyjęli obietnice związane ze 
sztuczną inteligencją, w tym łagodzenie skutków 
koronawirusa i przyszłych pandemii, często za-
czynali od defensywy, obawiając się, że rozwój 
może doprowadzić do rezultatów, nad którymi 
stracą kontrolę. Nowym pomysłem, który w ostat-
nim czasie krąży po europejskich stolicach, jest 
koncepcja ustanowienia swego rodzaju „oceny 
zgodności” dla sztucznej inteligencji, opartej na 
testowaniu aplikacji przed wprowadzeniem ich 
do obrotu w UE (Komisja Europejska, 2020e).

Istnieje kilka oczywistych praktycznych impli-
kacji takiego pomysłu: na ogół w Europie wystę-
puje niedobór umiejętności w zakresie sztucznej 
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inteligencji, a ten niedobór jest jeszcze silniejszy 
wśród agencji rządowych. Proces testowania ex 
ante aplikacji sztucznej inteligencji może stać się 
czasochłonną sprawą, która spowolni wprowa-
dzanie na rynek technologii, które pomogłyby 
europejskiemu przemysłowi poprawić jego wy-
dajność i konkurencyjność. Biurokratyczny unij-
ny system testowania SI niemal gwarantowałby, 
że w globalnym wyścigu o sztuczną inteligencję 
Europę zawsze będą wyprzedzać USA i Chiny. 
Ucierpiałyby na tym europejskie MŚP, które mają 
niewielkie możliwości radzenia sobie z obciąże-
niami administracyjnymi. Proponowany system 
nieuchronnie będzie miał negatywny wpływ 
na sektory niższego szczebla. Jak wskazano w 

„2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”, 
unijnym dokumencie monitorującym wyniki 
inwestycji w badania i rozwój w 2019 r.: „Big 
Data i sztuczna inteligencja mogą być szeroko 
stosowane w większości sektorów [gospodarki]. 
Z perspektywy sektorowej sztuczna inteligencja 
i Big Data są również najczęściej uważane za 
wysoce relewantne dla przyszłej konkurencyj-
ności” (Komisja Europejska, 2019c).

Inną obawą jest to, że system zapewni UE moż-
liwość odmowy dostępu do rynku aplikacjom 
sztucznej inteligencji z innych krajów. Na podsta-
wie badań ekonomicznych już dawno ustalono, 
że procedura udzielenia licencji na prowadzenie 
działalności ma negatywny wpływ na konkuren-
cję i dynamiczne zachowania rynkowe, a tego 
rodzaju ryzyko istnieje również w tym przypad-
ku. Wykluczenie adekwatnych umiejętności w 
zakresie sztucznej inteligencji wśród organów 
Unii wywoła ryzyko, że rzeczywiste testowanie 
zagranicznych aplikacji sztucznej inteligencji 
zostanie zlecone firmom europejskim, które 
są konkurentami firmy ubiegającej się o licen-
cję rynkową na sztuczną inteligencję. Stoi to w 
sprzeczności z polityką UE dotyczącą ochrony 
praw własności intelektualnej i tajemnic handlo-
wych, które znajdują się w centrum europejskich 
gospodarek opartych na wiedzy.

Oceny zgodności ex ante zachęciłyby europej-
skie przedsiębiorstwa do przenoszenia się do 
innych jurysdykcji, najprawdopodobniej do Sta-

6 Reding (2016, s. 1-2) argumentuje na przykład, że „Unia Europejska jest największym blokiem 
gospodarczym i handlowym na świecie, ale grozi jej utrata suwerenności cyfrowej – możliwości 

nów Zjednoczonych, gdzie mogłyby rozpocząć 
pracę natychmiast, zamiast czekać na zatwier-
dzenie przez UE. Niewielkie doświadczenie UE 
w dziedzinie sztucznej inteligencji zostałoby 
zmarnowane na testowanie innowacji SI powsta-
łych gdzie indziej. Firmy technologiczne spoza 
UE ponownie rozważyłyby zaangażowanie w UE 
ze względu na wysokie koszty przestrzegania 
przepisów, przeszkody biurokratyczne i ryzyko, 
że ich wiedza wpadnie w ręce potencjalnych kon-
kurentów. Patrząc z dynamicznej perspektywy, 
obowiązkowe oceny zgodności powiększyłyby 
luki inwestycyjne UE w zakresie badań i rozwoju 
oraz wywarłyby negatywny wpływ na europej-
skie firmy, którym uniemożliwia się stosowanie 
rozwiązań Big Data i SI.

Proces prowadzący do skutecznej formy kontroli 
polega na współpracy z rządami pozaeuropejski-
mi, które podzielają europejski pogląd na prawa i 
związane z nimi regulacje. Procedura licencyjna 
daje jedynie pozory kontroli rzeczywistego pro-
blemu, a jednocześnie daje szerokie możliwości 
ustawiania reguł rynkowych i zezwoleń w spo-
sób, który prowadzi do mniejszych możliwości 
dostępu europejskich firm do aplikacji SI na kon-
kurencyjnych warunkach. Mniejsze możliwości, 
wraz z potencjalnymi środkami odwetowymi 
wymierzonymi w europejskie przedsiębiorstwa 
na rynkach pozaeuropejskich, spowodowałyby 
głęboką utratę autonomii i suwerenności UE.

2. Europejskie reakcje na silniejszą  
konkurencję międzynarodową: konkurencyjność

Główną troską stojącą za apelami o suwerenność 
technologiczną jest obawa przed spadkiem kon-
kurencyjności przemysłu i znaczenia międzyna-
rodowego, co prowadzi do mniejszego wpływu 
na kształtowanie nowych międzynarodowych 
standardów dla przemysłu. Nasze trzecie zde-
finiowane C, czyli competitiveness – konkuren-
cyjność – odzwierciedla zatem powszechny (acz 
nieuzasadniony) niepokój, że Europa nieuchron-
nie chyli się ku upadkowi i że konkurencyjność 
można uratować jedynie poprzez bezpośrednie 
i pośrednie wsparcie przemysłu6. W tej części 
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przyjrzymy się bliżej niektórym inicjatywom 
związanym z takimi poglądami, których część 
przedstawiono w Tabeli 5.

wpływania na normy i standardy technologii informacyjnych, które odgrywają kluczową rolę  
w rozwoju w XXI wieku”. Dalej twierdzi, że „suwerenność ‘to zdolność do określania własnych 
działań i norm’. Łatwo się zgodzić co do tej ogólnej definicji. Ale głębokie zrozumienie suweren-
ności tkwi w naszych działaniach. Możemy ją wykorzystać do budowy granic i murów, przekształ-
cając się w ten sposób w wyspy. To właśnie ryzykują niektórzy europejscy politycy, gdy gubią się 
w gąszczu różnorodnych prerogatyw narodowych. Jeśli myślisz na małą skalę, pozostajesz mały, 
rezygnując z ogromnych możliwości kształtowania globalizacji”.

Europa wytwarza tylko 10% 
wskaźników technologicznych. 

Ta sytuacja jest nie do zaakceptowania. 
W grę wchodzi nasza suwerenność i przy-
szłe miejsca pracy. #ChooseFrance.

Dążenie Europy do suwerenności tech-
nologicznej dotyczy zarówno Stanów 

Zjednoczonych, jak i Chin.

Oto jak możemy uniknąć stania się cy-
frową kolonią: po rozmowach ze społe-

czeństwem obywatelskim, sektorem prywatnym 
i światem polityki możecie znaleźć moje propo-
zycje, jak ulepszyć nasze cyfrowe życie w ciągu 
najbliższych 5 lat. Chrońmy naszą suwerenność 
cyfrową dzięki DSM 2.0.

Nie jest za późno na osiągnięcie 
suwerenności technologicznej  

w niektórych krytycznych obszarach 
technologicznych. Wspólnie zdefi-
niujemy standardy dla tej technologii 
nowej generacji, która stanie się świa-
tową normą.

 tabela. 5      Deklarowane motywacje europejskich decydentów odnośnie polityki cyfrowej: konkurencyjność

Cédric O 

francuski  
Minister Cyfryzacji,  
Twitter, 19 września 2019 r.

Guillaume Poupard 

Główny Inspektor  
ds. Cyberbezpieczeństwa, 
Francja,  
cytowany w Politico,  
10 lutego 2019 r.

Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej,   
cytowana w Politico, 28 października 2019 r.

Axel Voss

Poseł do Parlamentu  
Europejskiego  

(Europejska Partia  
Ludowa, Niemcy),  

Twitter,  
20 stycznia 2020 r.



Warsaw Enterprise Institute Europa na tropie suwerenności technologicznej |    26

Jeśli chodzi o suwerenność cyfrową, wie-
cie, że jest to jeden z projektów, których 

Prezydent Republiki (Francuskiej) broni z wielką 
determinacją i które chcemy tutaj wdrażać. Eu-
ropejska suwerenność cyfrowa obejmuje szereg 
projektów, w szczególności przyszłą europejską 
chmurę, która musi być powiązana z naszymi pro-
jektami suwerennej chmury we Francji. Dlatego  
w nadchodzących tygodniach przyjrzymy się 
temu, jak dopracujemy francuski projekt suwe-
rennej chmury, który rozwija się dobrze i który 
powinien zostać wdrożony w nadchodzących 
miesiącach, oraz europejski projekt chmury. Oba 
projekty są w pełni komplementarne i muszą 
umożliwiać zagwarantowanie suwerenności 
krajowej i europejskiej w zakresie danych. Po-
wtarzam, że suwerenność w zakresie danych, 
zwłaszcza danych przemysłowych, ale także 
danych dotyczących zdrowia, jest absolutnie 
strategiczna dla naszego kraju i kontynentu euro-
pejskiego. Dziś nie można mówić o suwerenności 
politycznej bez suwerenności cyfrowej

Jesteśmy zdeterminowani, by te dane przemysłowe, 
wytworzone w najbliższych tygodniach, miesiącach,  

w nadchodzących semestrach, w szczególności poprzez rozwój 
sieci o krytycznym znaczeniu, takich jak sieć 5G, o których 
dużo się mówiło w ostatnim czasie, skutecznie umożliwiły ich 
zupełnie nowe zastosowania, które dotyczyć będą miast, idei 
smart city, szpitali, sieci transportowych i energetycznych. 
Wszystko to, rzecz jasna, wygeneruje absolutnie potężną liczbę 
danych, które będą przetwarzane coraz bardziej lokalnie, tam, 
gdzie są wytwarzane, z zupełnie nową architekturą, którą należy 
zaprojektować na poziomie kontynentu europejskiego

Nowa Komisja musi zatem wspierać rozwój dużych 
graczy europejskich, którzy pozwolą całej żyjącej prze-

szłością branży działać na równi z branżą jutra. Konieczne jest 
również promowanie sztucznej inteligencji we wszystkich aspek-
tach życia gospodarczego, aby zachować naszą suwerenność 
i konkurencyjność

Thierry Breton

Komisarz UE  
ds. Rynku wewnętrznego

Bruno Le Maire 

francuski Minister  
Gospodarki i Finansów, 
wspólna deklaracja  
z Komisarzem Thierrym 
Bretonem,  
7 lutego 2020 r.

wspólna deklaracja z Brunonem Le Maire,  
7 lutego 2020 r.

 cytowany w Les Echos, 5 lipca 2019 r.
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Usługi chmurowe AWS są jak „miękkie 
narkotyki. Im więcej ich bierzesz, tym 

bardziej ci się podobają”.

Jeśli chcemy suwerenności technologicz-
nej, będziemy musieli dostosować nasze 

prawo konkurencji, które być może zbytnio skupiało 
się wyłącznie na konsumentach, a za mało na 
obronie europejskich czempionów.

Gaia-X byłaby „konkurencyjną, bezpieczną 
i godną zaufania infrastrukturą danych dla 

Europy,” powiedział Altmaier, dodając, że europej-
ski system chmurowy „pomógłby przywrócić naszą 
suwerenność cyfrową” i posłużyłby jako „podstawa 
cyfrowego ekosystemu”.

Niemcy pretendują do suwerenności cyfrowej. 
Dlatego ważne jest dla nas, aby rozwiązania 

chmurowe powstawały nie tylko w USA.

Tak więc wspólnie (Niemcy i Francja) zdecydo-
waliśmy się stworzyć europejską alternatywę 

dla suwerennej infrastruktury danych

Peter Altmaier

niemiecki Minister Gospodarki

Agnes Pannier-Runacher

francuska Wiceminister 
Gospodarki, 

cytowana 
w Atlantic Council, 
11 grudnia 2019 r.

Emmanuel Macron

Prezydent Francji, 
cytowany w Politico, 

18 maja 2020 r.

 cytowany w Financial Times, 11 listopada 2019 r.

cytowany w Euractiv, listopad 2019 r.

cytowany przez agencję Reuters,  
19 września 2019 r.

Potrzebujemy infrastruktury chmury w Europie. 
I może w najbliższej przyszłości chcielibyśmy, 

aby dane europejskie były przechowywane, przetwarza-
ne w europejskich chmurach… Dane prawdopodobnie 
powinny pozostać w Europie tylko dlatego, że chcemy, 
aby miały do nich zastosowanie tylko europejskie prze-
pisy i zasady.

Guillaume Poupard 

Główny Inspektor  
ds. Cyberbezpieczeństwa, 
Francja,  
cytowany w Politico,  
10 lutego 2020 r.
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[…] Trzecia zmiana paradygmatu dotyczy tech-
nologii: technologia stanowi problem, jest 

także czynnikiem dysrupcji i arbitrem w strategicz-
nej równowadze. Wdrożenie 5G, przechowywanie 
danych w chmurze, a także systemy operacyjne to 
strategiczna infrastruktura w dzisiejszym świecie. 
W ostatnich latach zbyt często uważaliśmy, że były 
to rozwiązania komercyjne, zwykłe kwestie sekto-
ra przemysłowego lub prywatnego, podczas gdy to,  
o czym tutaj mówimy, to infrastruktura strategiczna 
z punktu widzenia naszych gospodarek oczywiście  
i dla naszych sił zbrojnych.

Europejska swoboda działania wymaga su-
werenności gospodarczej i cyfrowej. Trzeba 

wysłuchać interesów europejskich, które powinni 
określić sami Europejczycy. Zadaniem Europy jest 
zdefiniowanie ram regulacyjnych, które sama sobie 
narzuca, ponieważ jest to kwestia ochrony indywidu-
alnych wolności i danych ekonomicznych naszych 
przedsiębiorstw, które są podstawą naszej suweren-
ności, a także naszej konkretnej zdolności operacyjnej 
do autonomicznego działania.

Emmanuel Macron

Prezydent Francji, 
przemówienie,  

7 lutego 2020 r.

Europejska suwerenność cyfrowa jest dla 
nas najsilniejszym narzędziem do wykre-

owania dla siebie przestrzeni we współczesnym 
świecie,” powiedziała Cutajar, dodając, że marzenie 
o europejskiej suwerenności cyfrowej pozostanie 
jedynie koncepcją, chyba że Europa będzie w stanie 
promować swoich cyfrowych mistrzów „w krajach 
trzecich”.

Josianne Cutajar

Posłanka do Parlamentu 
Europejskiego (Postępowy 

Sojusz Socjalistów  
i Demokratów, Malta),  
cytowana w Euractiv,  

5.11.2019.

Dzisiaj poprosiłem nowego ko-
misarza ds. rynku wewnętrzne-

go o prawdziwą suwerenność cyfrową 
UE i mniej protekcjonizmu, abyśmy 
mogli konkurować w skali globalnej. 
Europa nie może być cyfrową kolonią 
Stanów Zjednoczonych ani Chin.

Esteban Gonzáles Pons

Poseł do Parlamentu  
Europejskiego (Europejska 
Partia Ludowa, Hiszpania), 
Twitter, 14 listopada 2019 r.
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Nie możemy pozwolić, aby Stany Zjed-
noczone próbowały powstrzymać nas 

od opodatkowania gigantów technologicznych. 
Podatek od usług cyfrowych ma kluczowe zna-
czenie dla zapewnienia sprawiedliwej zapłaty 
przez wszystkich. UE powinna pozostać zjedno-
czona z Francją podczas tego amerykańskiego 
ataku – w obronie naszej suwerenności.

Paul Tang

Poseł do Parlamentu 
Europejskiego (Postępowy 

Sojusz Socjalistów 
i Demokratów, Niderlandy), 

Twitter, 
8 stycznia 2020 r.

Przyjrzymy się wszystkim 
możliwościom, jeśli Stany 

Zjednoczone narzucą cła lub środki 
(odwetowe). Komisja Europejska bę-
dzie wspierać Francję i wszystkie inne 
państwa członkowskie, które chcą mieć 
suwerenne prawo do sprawiedliwego 
nakładania podatku cyfrowego na 
przedsiębiorstwa.

Phil Hogan

Komisarz ds. Handlu,  
cytowany w Financial Times,  
7 stycznia 2020 r.

Potrzebujemy czegoś jak 
Airbus, ale w dziedzinie 
sztucznej inteligencji.

Peter Altmaier

niemiecki Minister Gospodarki,  
cytowany przez agencję Reuters,  
4 stycznia 2018 r.

Prawo konkurencji powinno mieć zasto-
sowanie zwłaszcza do gigantów techno-

logicznych, ponieważ są to ci, którzy są mono-
polistami na skalę świata (…) ci, którzy osiągają 
niewiarygodne poziomy kapitalizacji, którym 
udaje się połączyć działania, które normalnie 
powinny być rozdzielone.

Bruno Le Maire 

francuski Minister  
Gospodarki i Finansów 
na szczycie Politico & 
Agefi Finance w Paryżu,  
6 lutego 2020 r.
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Osobiście uważam, że nie powinniśmy wy-
kluczać demontażu [platform systemowych] 

(…) przynajmniej w celu zachowania środków naci-
sku. Bylibyśmy w błędzie, wykluczając strukturalne 
środki zaradcze ze względów dyplomatycznych,” 
powiedział Cédric O. Polityk zalecił skupienie się 
na „trzech lub czterech [firmach], które naprawdę 
stwarzają problemy”. Wcześniej w swoim wystą-
pieniu wspomniał o Google, Amazonie i Facebooku. 

„Jeśli Amerykanie rozstrzygną ten problem po swojej 
stronie, korzystając ze swoich ram prawnych i swo-
ich wartości, zanim będziemy w stanie ustanowić 
ramy europejskie, będzie nam trudniej.

Cédric O 

francuski  
Minister Cyfryzacji,  
cytowany w Politico,  
24 lutego 2020 r.

2. 1. Klasyczne inicjatywy przemysłowe

Decydenci polityczni wskazujący na „potrzebę 
stworzenia” prawdziwie europejskich liderów 
przemysłu zwykle ignorują fakt, że znaczna 
liczba przedsiębiorstw z siedzibą w UE nadal 
zajmuje bardzo silną pozycję globalną w wielu 
różnych branżach. Podobnie jak w USA, wzorce 
specjalizacji i działalności badawczo-rozwojowej 
w UE pozostawały względnie stabilne w ciągu 
ostatniej dekady (Komisja Europejska, 2019d). 
Dane branżowe pokazują, że europejskie przed-
siębiorstwa są nadal szczególnie silne w sektorze 
motoryzacyjnym, technologiach środowisko-
wych i sektorach budowy maszyn. Co więcej, 
polityczne twierdzenia dotyczące braku „euro-
pejskich czempionów” – częste odniesienie w 
debacie o europejskiej suwerenności technolo-
gicznej – również pomijają fakt, że wiele firm 
technologicznych i internetowych, które z po-
wodzeniem działają w UE i na świecie, ma swoje 
siedziby w UE, np. francuski Atos, niemiecki SAP, 
polskie Allegro, szwedzki Spotify, fiński Wolt i 
wiele innych (patrz np. ECG, 2020).

Firmy w bardziej tradycyjnych sektorach, takich 
jak producenci samochodów, w coraz większym 
stopniu przechodzą w kierunku bardziej zdi-
gitalizowanych modeli biznesowych w swoich 
portfolio produktów i usług. Na przykład w dzie-
dzinie autonomicznej jazdy wielu operatorów  
z UE współpracuje z międzynarodowymi firmami 
i bierze udział w zagranicznych testach pojaz-

dów autonomicznych (AV). Komisja Europejska 
z zadowoleniem przyjęła taką międzynarodową 
współpracę w zakresie pojazdów połączonych 
i autonomicznych. Nie powstrzymało to jednak 
niektórych firm przed proponowaniem ograni-
czeń konkurencji AV i dostępu do rynku w UE 
(zob. np. El Referente, 2019).

Pomimo tych wzorców i ogólnego trendu w kie-
runku cyfryzacji tradycyjnych gałęzi przemysłu, 
rządy Francji i Niemiec przejęły przodującą rolę 
w kształtowaniu koncepcji nowej „ogólnounijnej” 
polityki przemysłowej. Ich wpływ ukształtował 
również ostatnie komunikaty polityczne Komisji. 
Jednak skargi mniejszych państw na dążenie do 
nowej polityki przemysłowej często pozostają  
w Brukseli niezauważone. Niedawno rozpoczęta 
kampania prowadzona przez rząd Litwy miała 
na celu „powstrzymanie koncentracji Brukseli 
na strategii przemysłowej skupiającej na sobie 
całą uwagę”. Marius Skuodis, Wiceminister Go-
spodarki Litwy, powiedział, że jednolity rynek 
został zablokowany przez dyskusje na temat 
polityki przemysłowej UE (Politico, 2020c). Rządy 
dziewięciu mniejszych państw członkowskich 
podkreśliły, że jednolity rynek jest pilnie po-
trzebny jako odpowiedź na poważną politykę 
przemysłową. Do Litwy dołączyły Dania, Finlan-
dia, Szwecja, Irlandia, Łotwa, Estonia, Holandia 
i Czechy. Mają rację. Próby obrony krajowego 
przemysłu zawsze utrudniały europejskie próby 
stworzenia konkurencyjnych rynków.

źródło: Europejskie Centrum Międzynarodowej Ekonomii Politycznej ECIPE.
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2.1.1. Europejska suwerenność cyfrowa:  
europejskie chmury

Niemiecka Kanclerz Angela Merkel w prze-
mówieniu pod koniec ubiegłego roku ostrze-
gła, że Europa jest „zależna” od zagranicznych 
firm – głównie amerykańskich firm technolo-
gicznych. Niemiecki Minister Gospodarki Peter 
Altmaier przekonywał, że Europa „traci część 
swojej suwerenności”, gdy firmy i agencje mu-
szą przechowywać swoje dane na platformach 
chmurowych, takich jak Amazon i Microsoft 
(CDU, 2019). Gaia-X byłaby „konkurencyjną, bez-
pieczną i godną zaufania infrastrukturą danych 
dla Europy”, powiedział Altmaier, dodając, że 
europejski system chmurowy „pomógłby przy-
wrócić naszą suwerenność cyfrową” i stanowiłby 

„podstawę cyfrowego ekosystemu” (FT, 2019). 
Gaia-X została stworzona przez rząd niemiecki, 
a następnie wsparł ją rząd francuski. Nie jest to 
jednak (jeszcze) projekt Unii Europejskiej, a jego 
wyniki pozostają niejasne. Ten projekt zarządza-
nia danymi może potencjalnie stać się motorem 
do przyjęcia chmury z wysokimi standardami 
bezpieczeństwa i prywatności, z korzyścią dla 
usług w chmurze dla organizacji publicznych  
i prywatnych.

Niedawna inicjatywa rządu federalnego Niemiec 
dotycząca danych w chmurze, która ma stać 
się „kolebką tętniącego życiem europejskiego 
ekosystemu”, została „wymyślona i opracowana” 
głównie przez przedstawicieli niemieckich firm. 
Francuski Minister Finansów Bruno Le Maire 
oświadczył niedawno, że Francja zwerbowała 
firmy technologiczne Dassault Systemes i OVH 
do „przełamania hegemonii amerykańskich 
firm w dziedzinie chmury obliczeniowej” (Reu-
ters, 2019).

2.1.2. Europejska suwerenność płatnicza

Uruchomiony w listopadzie 2019 r. nowy euro-
pejski system płatności, który wspiera obecnie 
ok. 20 europejskich banków z ośmiu krajów 
strefy euro, powstał, by rzucić wyzwanie przo-
dującym pozaeuropejskim dostawcom usług 

7 BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, La Banque Postale, Société Générale, Deutsche 
Bank, DZ BANK, Postbank (Francuska Federacja Banków, 2010).

płatniczych, takim jak Visa, MasterCard, AliPay, 
Apple, Google i WeChat Pay. Banki z centralami 
w Niemczech i Francji mają duży udział w tym 
projekcie „Europejskiej Inicjatywy Płatniczej” 
(European Payment Initiative – EPI). Decyzja  
o kontynuowaniu EPI spodziewana jest najwcze-
śniej w połowie 2020 roku.

Projekt EPI cieszy się silnym poparciem Europej-
skiego Banku Centralnego (EBC), który od dawna 
krytykuje niezdolność lub niechęć europejskich 
banków do rozwijania ogólnoeuropejskiego sys-
temu płatniczego. W 2010 r. 12 banków z ośmiu 
krajów przystąpiło do projektu Monnet – konsor-
cjum mającego na celu stworzenie europejskiego 
systemu kartowego. Projekt Monnet został po-
czątkowo uruchomiony przez duże francuskie 
i niemieckie banki, ale wkrótce po tym upadł, 
gdy zabrakło jasności co do zrównoważonego 
modelu biznesowego7.

Odnowione motywacje do poszukiwania regio-
nalnego europejskiego gracza płatniczego o glo-
balnym zasięgu są wieloaspektowe, a względy 
geopolityczne są rozumiane jako jeden z klu-
czowych katalizatorów. Dnia 26 listopada 2019 
r. Benoît Cœuré, były francuski członek Zarządu 
EBC, z zadowoleniem przyjął fakt, że europejskie 
banki konsolidują wysiłki w celu utworzenia 
nowego ogólnoeuropejskiego systemu płatności. 
Cœuré ostrzegł, że:

Zależność od globalnych graczy spoza Europy 
stwarza ryzyko, że europejski rynek płatności nie 
będzie zdolny wspierać jednolity rynek i wspól-
ną walutę, przez co będzie bardziej podatny na 
zakłócenia z zewnątrz, takie jak cyberzagrożenia, 
oraz że dostawcy usług o światowej sile rynkowej 
niekoniecznie będą działać w najlepszym interesie 
europejskich interesariuszy.
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Dodał, że „autonomia strategiczna Europy  
w zakresie płatności jest nieodłączną częścią 
europejskiego programu potwierdzania mię-
dzynarodowej roli euro”. Jednocześnie Cœuré 
przyznał, że konsumenci coraz częściej doma-
gają się usług płatniczych działających ponad 
granicami, szybszych, tańszych i łatwiejszych 
w użyciu (EBC, 2019).

Podobnie w marcu 2019 r. pojawiły się donie-
sienia, że Komisja Europejska rozważa nowe 
przepisy wspierające i przyspieszające przyjęcie 
nowego systemu rozliczeń płatności natychmia-
stowych EBC, próbując rzucić wyzwanie popu-
larnym europejskim firmom obsługującym karty  
i technologie. W czerwcu 2019 r. Komisja oficjal-
nie ogłosiła, że analizuje opcje polityczne mające 
na celu wzmocnienie roli euro i wzmocnienie 
jego globalnego znaczenia, a także „zwiększenia 
autonomii rozwiązań płatniczych w Europie oraz 
zakwestionowania dominacji amerykańskich  
i azjatyckich aplikacji i kart, które Europejczycy 
używają do swoich płatności transgranicznych” 
(Komisja Europejska, 2019). Podobnie jak EBC, 
Dombrovskis dodał w marcu 2020 r., że „płatno-
ści mają znaczenie, ponieważ są również sposo-
bem na zwiększenie międzynarodowej roli euro”.

Niemniej system płatności detalicznych wyłącz-
nie dla Unii Europejskiej w niewielkim stopniu 
wzmocni międzynarodową rolę euro. Ponadto 
nie dostarczy UE nowej możliwości, jaka już 
istnieje w przypadku Instex8, umożliwiają-
cej handel z niektórymi krajami, na przykład  
w przypadku różnic między UE a USA w za-
kresie polityki dotyczącej sankcji. Oprócz tego 
bankowość detaliczna ani systemy płatności 
nie podlegają wygaszonym zakazom w ramach 
polityki sankcji USA.

Ponadto sieci płatnicze i użytkownicy usług płat-
niczych są zainteresowani bezpieczeństwem  
i odpornością sieci, ochroną danych i zaufaniem, 
a także wydajnością transakcji oraz innowacjami. 
Użytkownicy przechodzą do tych sieci częścio-
wo dlatego, że oferują one odporność i wysoki 

8 Instrument in Support for Trade Exchange (Instex), czyli Instrument wsparcia wymiany handlo-
wej, jest europejską spółką celową powołaną do życia w styczniu 2019 r. Jej misją jest ułatwienie 
transakcji niedolarowych i nieopartych na SWIFT z Iranem celem uniknięcia zagrożenia łamania 
sankcji amerykańskich.

poziom bezpieczeństwa. Decydenci promujący 
czysto europejskie rozwiązania infrastruktural-
ne, takie jak EPI, muszą mieć jasność co do tego. 
Międzynarodowe sieci płatnicze mają możliwość 
przekierowywania przez wiele centrów danych 
na całym świecie, a lokalne systemy zazwyczaj 
nie. Sieci międzynarodowe mogą polegać na do-
stępie do globalnych danych do analizy zagrożeń 
cybernetycznych, co umożliwia wykrywanie 
oszustw poza Europą, aby szybciej reagować 
na zagrożenia dla Europejczyków. W świecie, 
w którym przestępczość, zwłaszcza cyberprze-
stępczość, przekracza granice państw, krajowe 
lub zabezpieczone systemy płatności są bardziej 
podatne na ataki, ponieważ brakuje im global-
nych analiz i globalnych systemów ostrzegania 
w czasie rzeczywistym. Z większym prawdopo-
dobieństwem można wykrywać lub zapobiegać 
globalnie zorganizowanej cyberprzestępczości, 
np. takiej jak ataki typu cash-out, dzięki analizie 
dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, 
np. poprzez „bogate globalne jezioro danych 
na temat działalności bankowości detalicznej” 
wykorzystujące uczenie maszynowe i sztuczną 
inteligencję (FICO, 2018; Enisa, 2016).

W konsekwencji europejska inicjatywa płatnicza 
nie poprawi prywatności ani bezpieczeństwa 
danych dotyczących płatności. Położenie geogra-
ficzne danych nie ma wpływu na bezpieczeństwo 
tych danych ani nie zwiększa ich prywatności. 
Bezpieczeństwo danych w dużym stopniu opiera 
się na systemach i protokołach bezpieczeństwa 
stosowanych w organizacjach, niezależnie od 
miejsca przechowywania danych.

Ponadto podejście czysto europejskie – w imię 
suwerenności technologicznej – spowolniłoby 
innowacje. Na przykład europejscy gracze Fin-
Tech, tacy jak Revolut i Klarna, czerpią korzyści 
ze współpracy z globalnymi sieciami płatniczymi, 
zwłaszcza że ułatwia im to ekspansję poza rynki 
europejskie. Ciągły sukces europejskich FinTe-
chów zależy od współpracy i współzależności  
z przodującymi światowymi firmami.
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Jeśli Europa chce być liderem w dziedzinie in-
nowacji płatniczych i dopingować do zakłada-
nia europejskich firm z branży FinTech, lepiej 
jest promować innowacje i ustanawiać otwarte 
standardy ułatwiające współpracę i wymianę, 
niż budować nową infrastrukturę lub dążyć 
do regionalizacji łańcucha wartości płatno-
ści. Europejskie regulacje, takie jak dyrekty-
wa sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego (PSD2), poprzez skupienie się na 
ustalaniu standardów już utorowały drogę do 
rozkwitu otwartego finansowania i stworzyły 
nowe możliwości dla innowacji, których kon-
sumenci potrzebują i które chcą przyjąć. Jednak 
wszystkie rodzime FinTechy w Europie działają 
w dużej mierze w granicach krajów założenia, 
bez jednolitego rynku bankowości detalicznej 
lub płatności. W związku z tym należy zwrócić 

uwagę na usunięcie barier, aby umożliwić tym 
unijnym podmiotom z sektora FinTech rozwój 
ponad granicami krajowymi i stanie się graczami 
ogólnoeuropejskimi.

2.2. Protekcjonistyczne interpretacje  
suwerenności technologicznej

Chociaż niewiele wiadomo na temat konkretnych 
przepisów, wydaje się, że strategia polityki prze-
mysłowej UE kieruje się obawami związanymi 
z uwięzieniem w zdominowanej przez Stany 
Zjednoczone przestrzeni chmurowej pozbawio-
nej europejskiego lidera. Nic więc dziwnego, że 
niektóre inicjatywy niosą ze sobą podsycanie 
europejskiego protekcjonizmu. Tak samo nie 
zaskakuje fakt, że zagraniczne rządy zidentyfi-
kowały to zagrożenie.

 Wykres. 1      Ujawniona przewaga technologiczna (revealed technology advantage – RTA) największych  
światowych inwestorów badawczo-rozwojowych w latach 2014-2016 wg obszaru technologii  
i położenia geograficznego siedziby 

źródło: JRC-OECD (2019, p. 30). Uwaga: Wskaźniki RTA zostały opracowane dla głównych obszarów gospodar-
czych, w których swoje siedziby mają najwięksi światowi inwestorzy w obszarze badań i rozwoju. Wartość indeksu 
jest obliczana przy użyciu rodzin patentów IP5. RTA definiuje się jako udział patentów w dziedzinie technologii  
w domenie gospodarczej podzielony przez udział patentów z tej samej dziedziny na poziomie globalnym. Wartość 
początkowa indeksu to zero firm mających siedzibę w danym obszarze gospodarczym, które nie posiadają patentu 
na daną technologię. Wartość wskaźnika rośnie wraz ze wzrostem udziału patentów w danej technologii.
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Jednak kryzys Covid-19 pokazał, że poleganie 
na zagranicznych technologiach nie jest zagro-
żeniem dla europejskiej autonomii. Po pierwsze, 
w okresie zamknięcia technologie i firmy techno-
logiczne wzmocniły Europejczyków i ich rządy. 
Technologia utrzymała Europę otwartą na biznes 
pomimo blokady, umożliwiając Europejczykom 
pracę z domu, dostęp do mocy obliczeniowych za 
pośrednictwem rozwiązań chmurowych, otrzy-
mywanie podstawowych dostaw do domu, na-
uczanie w domu, bankowość internetową itp. 
Obywatele Europy stali się bardziej suwerenni w 
zakresie dostępu do informacji, a władze wyko-
rzystały dane do śledzenia i powstrzymywania 
rozprzestrzeniania się wirusa.

Po drugie, kryzys sprawdził odporność Euro-
py i postrzeganą zależność od (zagranicznych) 
rozwiązań technologicznych. Wczesne ustalenia 
wskazują, że krajowe rozwiązania nie wypadły 
lepiej niż istniejące rozwiązania europejskie  
i międzynarodowe. Na przykład narzędzie zdal-
nego nauczania francuskiego rządu nie zapew-
niło wsparcia wszystkim, którzy potrzebowali 
nauczania online. Kilka krajowych, prestiżowych 
rozwiązań zawiodło, podczas gdy istniejące roz-
wiązania europejskie i globalne, od infrastruktu-
ry chmury po komunikację, od płatności po usłu-
gi przesyłania strumieniowego, nie zaprzestały 
działania. Wiele firm technologicznych podjęło 
szybkie działania, aby rozwiązać problemy, np. 
zmniejszając zużycie przepustowości Internetu, 
w celu uniknięcia zatorów.

Oczywiście niektórzy politycy mogą ignorować 
te nowe dowody i wykorzystać kryzys, wzywając 

do bardziej protekcjonistycznego zrozumienia 
suwerenności technologicznej. Decydenci poli-
tyczni powinni jednak uznać, że Europa odnosi 
znaczne korzyści z technologii i usług oferowa-
nych przez innowacyjne, krajowe i zagraniczne 
firmy technologiczne. Błędna próba utrudnienia 
dostępu do najpopularniejszych zagranicznych 
firm technologicznych sprawiłaby, że Europa 
stałaby się mniej konkurencyjna, miałaby także 
mniejszy wybór i mniejszy dostęp do innowacji.

Przykładowo, w niedawno opublikowanym ra-
porcie Wspólnego Centrum Badawczego UE (Joint 
Research Centre – JRC) i OECD stwierdzono, że 
unijne przedsiębiorstwa rzeczywiście pozostają 
w tyle pod względem swoich zdolności innowa-
cyjnych. Na podstawie dane dotyczące patentów, 
znaków towarowych i publikacji naukowych 
największych światowych inwestorów korpora-
cyjnych w dziedzinie badań i rozwoju, JRC-OECD 
(2019) zbadała rolę kluczowych graczy branżo-
wych w kształtowaniu przyszłości technologii, 
a w szczególności sztucznej inteligencji. Wyka-
zano, że do 2016 r. przedsiębiorstwa w UE-28  
i Szwajcarii nadal specjalizowały się w więk-
szości w tych samych dziedzinach technologii 
co w latach 2010-2012. Należy zauważyć, że ten 
sam wzorzec odnosi się zasadniczo do firm z 
siedzibą w USA, które również nadal specjalizo-
wały się w dokładnie tych samych technologiach,  
w których specjalizowały się w latach 2010-2012. 
Jak przedstawiono na Wykresie 1, firmy amery-
kańskie (i chińskie) osiągają lepsze wyniki niż 
firmy europejskie (UE-28 i Szwajcaria) w nowych 
technologiach (ICT i SI), które mają coraz większe 
znaczenie dla bardziej tradycyjnych sektorów.

 Wykres. 2      Dystrybucja największych 50 firm według głównych sektorów przemysłu, 2018 

źródło: 2019 R&D Investment Scoreboard.
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Są to sektory, w których europejskie firmy są 
obecnie stosunkowo silne, np. samochody i czę-
ści samochodowe, opieka zdrowotna, technolo-
gie środowiskowe i urządzenia mechaniczne 
(zgodnie z Wykresem 2 i Ramką 3). Europejski 
sektor motoryzacyjny i inne sektory transportu 
prowadzą największą część swojej działalności 
badawczo-rozwojowej w UE. Opierając się na 
bardzo dobrych wynikach sektora motoryzacyj-
nego w UE i wysokiej specjalizacji, ponad 90% 
działań badawczych nadal odbywa się na tery-
torium Unii. Z drugiej strony przedsiębiorstwa 
europejskie w dużym stopniu są w niekorzystnej 
sytuacji technologicznej pod względem produk-
cji półprzewodników, metod informatycznych, 
ogólnych technologii komputerowych, podstawo-
wych technologii komunikacyjnych, technologii 
komunikacji cyfrowej, technologii telekomunika-
cyjnych, technologii audiowizualnych i maszyn 
elektrycznych.

W odniesieniu do nowych technologii, jak to 
nakreślono w „2019 EU Industrial R&D Invest-
ment Scoreboard”, unijnym dokumencie moni-
torującym wyniki inwestycji w badania i rozwój  
w 2019 r.: „Big Data i sztuczna inteligencja mogą 
być szeroko stosowane w większości sektorów 
[gospodarki]”. Patrząc sektorowo, sztuczna 
inteligencja i Big Data są również powszech-
nie uważane za wysoce istotne dla przyszłej 
konkurencyjności, ponieważ należą do trzech 
najlepszych technologii w sześciu z ośmiu sek-
torów. Technologie te będą miały najróżniejsze 
możliwości zastosowania. Widać to również 
we wspólnym badaniu JRC i OECD dotyczącym 
patentów w dziedzinie sztucznej inteligencji, 
w którym sztuczna inteligencja jest zarówno 
szeroko stosowana, jak i rozwijana w sektorach, 
które tradycyjnie nie są nasycone ICT. Uważa się, 
że inne technologie związane z ICT są znacznie 
mniej istotne dla przyszłej konkurencyjności. 

Zgodnie z „2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”, unijnym dokumentem monitorującym wyniki 
inwestycji w badania i rozwój w 2019 r., sektor motoryzacyjny posiada 13% wszystkich patentów należą-
cych do firm wymienionych w publikacji. Firmy z UE posiadają ich 30%.

Większość tych patentów odnosi się do obecnych technologii motoryzacyjnych, ale coraz większa ich 
część dotyczy technologii ekologicznych, w tym pojazdów elektrycznych i autonomicznych oraz nowszych 
części, takich jak nowe baterie i ogniwa paliwowe. Przedsiębiorstwa z UE wydają się bardzo zróżnicowa-
ne i konkurencyjne w większości dziedzin technologicznych, ale w zielonych technologiach związanych  
z samochodami hybrydowymi, bateriami i ogniwami paliwowymi wyprzedziła ich konkurencja z Japonii.

Jednak w przypadku nowych technologii w zgłaszaniu patentów do unijnych przedsiębiorstw motory-
zacyjnych dołączają firmy z sektora oprogramowania, sprzętu IT, elektroniki i chemii. Może to stać się 
poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw UE, których pozycja lidera w branży motoryzacyjnej może 
ulec osłabieniu, ponieważ technologie cyfrowe przejmą większą część wartości dodanej w tym sektorze. 
Kilku europejskich producentów samochodów współpracuje z firmami technologicznymi, np. w rozwoju 
pojazdów autonomicznych.

Pod względem technologii środowiskowych przedsiębiorstwa z UE są silnymi innowatorami. Zgodnie  
z rozkładem rodzin patentów na technologie środowiskowe, firmy z siedzibą w UE posiadają 27% odpo-
wiednich patentów, firmy amerykańskie posiadają 23%, a firmy japońskie łącznie 37%. W porównaniu z 
Japonią i Stanami Zjednoczonymi przedsiębiorstwa UE są stosunkowo silne w technologiach środowi-
skowych w sektorze motoryzacyjnym, maszynach i silnikach, elementach i podzespołach inżynieryjnych, 
testach pomiarowych oraz wytwarzaniu, przetwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej.

 Ramka. 3      Firmy z siedzibą w UE mają silną pozycję w sektorze motoryzacyjnym  
i technologiach środowiskowych 
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Znaczenie innych technologii, takich jak i4.0  
i robotyka, jest znacznie mniejsze. Usługi ICT  
i technologie sprzętowe ICT nie są wymieniane 
wśród technologii najbardziej odpowiednich 
dla przyszłej konkurencyjności w żadnym z sek-
torów. Obecna luka technologiczna w Europie  
w zakresie wielu technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych lub cyfrowych może zatem zagrozić 
międzynarodowej konkurencyjności przedsię-
biorstw, które nadal są silne w tradycyjnych, 
mniej zdigitalizowanych branżach, takich jak 
europejscy producenci samochodów i maszyn.

Dane branżowe wskazują, że UE osiąga słabe 
wyniki w zakresie działalności badawczo-rozwo-
jowej oraz pod względem liczby przedsiębiorstw, 
które z powodzeniem komercjalizują technolo-
gie cyfrowe i modele biznesowe. Komisja Eu-
ropejska zasadniczo ma rację, argumentując, 
że potrzebne są inne ramy regulacyjne i nowe 
polityki, aby zabezpieczyć konkurencyjność klu-
czowych sektorów europejskich, w tym branży 
ICT i cyfrowej. Jednak obecne poglądy na temat 
suwerenności technologicznej Europy raczej nie 
pozostaną statyczne. Kolejna fala innowacji tech-
nologicznych, która według Fundacji Technologii 

Informacyjnych i Innowacji ITIF (2019, s. 3) „ma 
potencjał odwrócenia 20-letniego opóźnienia 
wzrostu produktywności [w branży ICT i poza 
nią], jakiego doświadcza UE”, zmieni nastawienie 
polityczne odpowiednio do priorytetów i polityk 
sektorowych.

W wielu państwach członkowskich działają już 
duże firmy internetowe i technologiczne oraz 
innowacyjne przedsiębiorstwa typu startup. 
Przodujące firmy technologiczne w Europie, np. 
Atos i Criteo z siedzibą we Francji, polskie Alle-
gro, niemiecki SAP, fiński Wolt, szwedzki Spotify  
i inne, odniosły znaczne korzyści z ostatniej fali 
technologii, w tym z pośrednictwa internetowego, 
komunikacji mobilnej, chmury i usług płatności 
online. Wiele europejskich firm informatycz-
nych wprowadziło innowacje i dostosowało się 
do rzeczywistości. Inni byli przedsiębiorczymi 
startupami technologicznymi. Jednocześnie wie-
le europejskich firm informatycznych nie było  
w stanie rozwijać się z taką samą szybkością jak 
firmy technologiczne z USA i, w nieco mniejszym 
stopniu, odnoszące sukcesy chińskie giganty 
internetowe, które również walczą o czołowe 
pozycje na światowym rynku.

źródło: 2019 R&D Investment Scoreboard.

 Wykres      Udział rodzin patentów w podziale na regiony świata według liczby patentów
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Protekcjonistyczne interpretacje suwerenności 
technologicznej zwiększyłyby istniejące napięcia 
w międzynarodowej polityce handlowej i inwe-
stycyjnej, prowokując działania odwetowe wobec 
silnego europejskiego przemysłu eksportowego. 
Obecną debatę poświęconą temu, jak złagodzić 
unijne zasady konkurencji celem wspierania 
europejskich liderów przemysłu, jednocześnie 
zaostrzając je poprzez zasady ex ante oraz kon-
trolę fuzji i przejęć (M&A) celem ograniczenia 
ekspansji zagranicznych gigantów technologicz-
nych, główni partnerzy handlowi Unii uważa-
ją za potężną prowokację. Europejscy politycy 
powinni powstrzymać się od decydowania, kto 
zostanie zwycięzcą, a kto będzie przegranym.

Wybór firm dobrze powiązanych politycznie 
nieuchronnie zakłóciłby rynki. Dotacje miałyby 
odstraszający skutek dla podejmowania ryzyka  
i inwestycji przez sektor prywatny w UE. Specjal-
ne podatki od usług cyfrowych, które są skiero-
wane do zagranicznych firm technologicznych, 
mają charakter dyskryminacyjny z założenia. 
Byłyby w dużej mierze ponoszone przez użyt-
kowników usług cyfrowych i niepotrzebnie pro-
wokowałyby działania odwetowe (Bauer, 2019).

3. Europejskie reakcje na internetowe  
zagrożenia: cyberbezpieczeństwo

Czwarte zdefiniowane C w europejskiej debacie 
o suwerenności technologicznej to cybersecurity, 
czyli cyberbezpieczeństwo. Europejskie obawy 
związane z cyberbezpieczeństwem dotyczą ogól-
nie bezpieczeństwa firm i danych osobowych  
w coraz bardziej globalnym środowisku danych. 
Te obawy podzielają rządy, przedsiębiorstwa  
i obywatele w całej UE. Zagrożenia dla cyberbez-
pieczeństwa są zarówno duże, jak i narastające, 
i są wspólne dla każdego z sojuszników Europy. 
Zagrożenia te często pochodzą ze strony nie-
których rządów, które są w niewielkim stopniu 
zainteresowane wolnością i demokracją, a ich 
celem jest erozja obecnie istniejących struktur 
międzynarodowej polityki gospodarczej.

W odniesieniu do danych handlowych pojawie-
nie się i zastosowanie nowych technologii, ta-
kich jak usługi w chmurze, Internet rzeczy (IoT)  
i 5G, zmieniło strategiczny paradygmat ochrony 

europejskich interesów handlowych (Lee-Makiy-
ama, 2018). Informacje handlowe o krytycznym 
znaczeniu, np. negocjacji umów, dane klientów 
i dane marketingowe, projekty produktów oraz 
projekty badawczo-rozwojowe, są obecnie po-
wszechnie przesyłane do chmury. W odniesieniu 
do danych osobowych i ochrony konsumentów 
decydenci są na ogół zaniepokojeni prywatnością 
danych i potencjalnymi szkodami dla obywateli 
i konsumentów spowodowanymi przez cybera-
taki. Obawy te doprowadziły w ostatnich latach 
do powstania szeregu regulacji na poziomie UE 
i państw członkowskich, np. RODO, dyrektywa 
NIS w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów 
informatycznych, akt o cyberbezpieczeństwie 
oraz proponowany wniosek dotyczący rozpo-
rządzenia w sprawie prywatności i łączności 
elektronicznej. Jednak europejscy decydenci 
chcą pójść jeszcze dalej.

W Strategii Cyfrowej Przyszłości z 2020 r. Komisja 
Europejska kładzie nacisk na ryzyko cyberata-
ków. Pada stwierdzenie, że „złośliwa cyberaktyw-
ność może zagrozić naszemu dobru osobistemu 
lub zakłócić pracę naszej kluczowej infrastruktu-
ry i narazić na szwank interesy bezpieczeństwa 
(Komisja Europejska, 2020b, s. 1). Dalej stwierdza 
się, że „aby stawić czoła temu rosnącemu zagro-
żeniu, musimy współpracować na każdym eta-
pie: ustalając spójne zasady dla przedsiębiorstw  
i silniejsze mechanizmy proaktywnej wymiany 
informacji; zapewniając współpracę operacyjną 
między państwami członkowskimi oraz mię-
dzy UE a państwami członkowskimi; budując 
synergię między cywilną odpornością cyber-
netyczną a wymiarami egzekwowania prawa  
i obrony w cyberbezpieczeństwie; zapewniając, 
że organy ścigania i organy sądowe mogą sku-
tecznie działać, opracowując nowe narzędzia 
do wykorzystania przeciwko cyberprzestępcom;  
a także zwiększając świadomość obywateli UE 
w zakresie cyberbezpieczeństwa” (str. 4).

W przypadku elektroniki użytkowej i jej szyb-
kiego rozprzestrzeniania się decydenci w całej 
Europie nalegali już na inicjatywy mające na 
celu poprawę ochrony, prywatności i bezpieczeń-
stwa konsumentów. Obawy dotyczące szerszych 
implikacji gospodarczych obejmują zagrożenia 
związane z cyberatakami na dużą skalę, np. sko-
ordynowane ataki przeprowadzane z dużych 
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ilości niezabezpieczonych aplikacji do przecho-
wywania danych i urządzeń IoT. Decydenci dążą 
do przeciwdziałania takim zagrożeniom poprzez 
regulacje i standaryzację, np. brytyjskie zasady 
dotyczące „bezpiecznego projektowania”, nie-
mieckie przepisy dotyczące bezpieczeństwa IT 
oraz unijny akt o cyberbezpieczeństwie, które 
ustanawiają (a przynajmniej mają na celu usta-
nowienie) ram certyfikacji produktów, usług  
i procesów cyfrowych ICT (DCMS, 2018; BSI 2020; 
Komisja Europejska, 2020).

Można kwestionować fakt, czy środki te przyczy-
nią się do zwiększenia bezpieczeństwa danych 
Europejczyków. Działania regulacyjne mogą  
w istocie przyczynić się do stworzenia bezpiecz-
niejszych urządzeń i, co być może ważniejsze, 
do powstania lepiej wykształconej pod wzglę-
dem korzystania z nowoczesnych urządzeń te-
leinformatycznych i aplikacji opinii publicznej. 
Harmonizacja przepisów państw członkowskich 
dotyczących standardów bezpieczeństwa ogra-
niczyłaby obciążenia regulacyjne nakładane na 
przedsiębiorstwa i konsumentów. Jednocześnie 
wymogi dotyczące rezydencji i lokalizacji danych, 
np. w ramach „europejskiej chmury”, ani nie 
zwiększą bezpieczeństwa danych Europejczyków, 
ani nie umożliwią Europejczykom korzystania 
z najnowocześniejszych technologii i rozwiązań 
biznesowych oferowanych przez najlepszych 
zagranicznych dostawców.

Decydenci w Europie muszą zapewnić obywa-
telom i przedsiębiorstwom dostęp do nowych 
technologii i modeli biznesowych opartych na 
technologii oraz dalsze korzyści wynikające z 
ich użytku. Jednocześnie, jak podkreślił Lee-Ma-
kiyama (2018), cyberszpiegostwo jest w więk-
szości przypadków niewykrywalne. Co więcej, 
cyberataki ze strony podmiotów rządowych nie 
mogą podlegać sankcjom na mocy prawa mię-
dzynarodowego, więc istnieje niewielki potencjał 
rozwiązania w stylu ONZ. Sytuacja ta jest nie do 
utrzymania dla europejskich decydentów i woła 
o nowe podejście dyplomatyczne, takie jak pro-
pozycja uzależnienia dostępu autokratycznego 
reżimu do rynku od dobrego zachowania jego 
rządu (zakaz szpiegowania).

Ograniczenia w dostępie do rynku mogą rze-
czywiście służyć jako praktyczna przewaga 

zmuszająca do dobrego zachowania rządu –  
w końcu jest to składowa dyplomacji gospodar-
czej. Takie przedsięwzięcia mogą jednak również 
otworzyć drzwi dla nowej polityki protekcjo-
nistycznej i mogą zaszkodzić sojusznikom UE, 
których wsparcie jest potrzebne w ochronie 
cyberbezpieczeństwa. Wnioski można wycią-
gnąć z debaty o potrzebie ochrony inwestycji 
o strategicznym znaczeniu dla Europy (zob. np. 
Bauer i Lamprecht, 2019). Rozsądnym punktem 
wyjścia mógłby być ciągły dialog UE-USA na te-
mat egzekwowania prawa w USA i krajowych 
przepisów bezpieczeństwa podczas corocznego 
przeglądu ram Tarczy Prywatności oraz poten-
cjalna perspektywa uchylenia tego narzędzia do 
przekazywania danych, gdyby Komisja uznała, że 
przepisy amerykańskie mają negatywny wpływ 
na ochronę danych obywateli UE.

Podobnie jak w przypadku polityk monitoro-
wania inwestycji, faktyczny projekt unijnych 
ram cyberbezpieczeństwa musi uwzględniać 
integralność nadrzędnych celów polityki go-
spodarczej UE, w szczególności długotrwałe 
zaangażowanie UE na rzecz otwartych rynków  
i niedyskryminacyjnego kształtowania polityki 
(zob. np. Dyrekcja Generalna ds. Handlu Komi-
sji Europejskiej, 2015). W odniesieniu do Chin 

– których rząd niepokoi Europę pod kątem cy-
berataków – inicjatywy polityczne w zakresie 
cyberbezpieczeństwa mogłyby wykorzystać 
nadarzającą się okazję, jaką jest negocjowanie 
przez UE umowy inwestycyjnej, zobowiązujące 
rząd Chin do „nieszpiegowania”, pod warunkiem 
trwałego dostępu do rynku dla chińskiego han-
dlu i inwestycji. Gdyby takie zobowiązanie było 
poparte mechanizmami współpracy i przeglądu 
oraz instrumentami ograniczającymi stosowany-
mi w przypadku niepowodzenia innych działań, 
szanse na odniesienie sukcesu byłyby większe.

Europejscy decydenci powinni zdawać sobie 
sprawę z ryzyka niespójności polityk, np. wpływ 
przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa na 
integralność jednolitego rynku i międzynarodo-
we zasady handlu i inwestycji. Nowe przepisy do-
tyczące cyberbezpieczeństwa należy opracować 
na podstawie dowodów naukowych opisujących 
rzeczywisty wpływ na bezpieczeństwo danych 
osobowych i handlowych, a nie na podstawie 
uproszczonych względów geopolitycznych. Euro-
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pejskie wymagania dotyczące lokalizacji danych 
stanowiące często proponowaną politykę (forso-
waną i egzekwowaną również przez rządy Chin, 
Indii i Rosji) nie poprawiłyby bezpieczeństwa 
danych ani nie zmniejszyłyby liczby cyberataków 
ze strony hakerów i obcych rządów. Wymogi 
dotyczące lokalizacji danych ograniczyłyby su-
werenność technologiczną Europy poprzez ogra-
niczenie dostępu obywateli i przedsiębiorstw do 
godnych zaufania usług. Europejskie wymogi 
dotyczące lokalizacji danych wysyłałyby rów-
nież niepożądane sygnały do rządów autorytar-
nych, które nie podzielają europejskich wartości  
w odniesieniu do podstawowych praw człowieka, 
umożliwiając im lokalizowanie danych w celu 
zwiększenia ich zdolności do szpiegowania wła-
snych obywateli. Byłoby to również sprzeczne 
z celem RODO i założonym przez decydentów, 
jakim jest eksport podstawowych wartości UE 
do krajów spoza wspólnoty.

4. Rekomendacje odnośnie do zasad  
i możliwości związanych z suwerennością 
technologiczną

Kryzys związany z Covid-19 skłonił Europę  
i świat do stworzenia odpornych systemów, które 
wykorzystują energię, pomysłowość i niezawod-
ność firm krajowych i zagranicznych. Biorąc pod 
uwagę wszystko, czego nauczyliśmy się z pan-
demii, wskazuje to na nowe ambicje w Europie, 
które kładą mniejszy nacisk na niezależność i po-
litykę preskryptywną, nadając Unii Europejskiej 
półautarkiczny kierunek rozwoju. Zdefiniowana 
we właściwy sposób suwerenność cyfrowa lub 
technologiczna może poprawić autonomię Eu-
ropy i jej niezliczonych firm. Otwarte podejście 
do suwerenności technologicznej może stworzyć 
nowe możliwości konkurowania u progu rewo-
lucji technologicznej, wywierając pozytywne 
działanie na długoterminowe globalne wpływy 
polityczne Europy.

Błędnie zdefiniowana koncepcja suwerenności 
technologicznej ograniczyłaby międzynarodową 
konkurencyjność Europy oraz skazała Euro-
pejczyków na technologie i przedsiębiorstwa 
niekonkurencyjne w skali świata. Nieporadna 
forma suwerenności technologicznej prowa-
dziłaby jedynie do suwerenności teoretycznej: 

podczas gdy UE mogłaby swobodnie przyjmować 
swoje „własne” technologie i standardy pocho-
dzące z UE, nie przyniosłyby one tak pożąda-
nych korzyści ekonomicznych i innowacyjnych.  
W rzeczywistości takie ambicje sprawiłyby, że 
Europa stałaby się przestarzała w kształtowaniu 
międzynarodowych praw i norm, które będą 
kierować cyfrową przyszłością.

UE stanowi zaledwie 10% światowej populacji, 
a zatem większość danych na świecie pocho-
dzi spoza UE. Przewodnicząca Komisji Ursula 
von der Leyen słusznie stwierdziła, że „wszyscy 
wiemy, że im więcej posiadamy danych, tym 
mądrzejsze są nasze algorytmy. To bardzo pro-
ste równanie. Dlatego tak ważny jest dostęp do 
danych, które już są”. Chociaż obecnie wiele 
osób obawia się ujawnienia cudzoziemcom da-
nych europejskich, w przyszłości wyzwaniem 
dla Europy będzie dostęp do danych cudzoziem-
ców. Niezależność cyfrowa lub danych nie jest 
realistycznym rozwiązaniem umożliwiającym 
osiągnięcie suwerenności w odniesieniu do tech-
nologii. Polityki izolacjonistyczne są atrakcyjne 
dla tych, którym wydaje się, że przyniosą im 
one korzyści biznesowe w określonym czasie.  
W rzeczywistości podważyłyby przyszłą zdol-
ność Europy do zaadresowania konkretnych 
obaw dotyczących bezpieczeństwa i integralności 
danych. Protekcjonizm i samowystarczalność  
w zakresie danych lub technologii ICT zreduko-
wałyby konkurencyjność różnorodnych gałęzi 
przemysłu Europy w skali globu, zwiększając 
wyraźne różnice w unijnych inwestycjach i pro-
duktywności w porównaniu z jurysdykcjami  
o najlepszych wynikach na świecie.

Z drugiej strony podejście do suwerenności tech-
nologicznej oparte na autonomii musi opierać 
się na zdolności Europy do rozumienia nowych 
technologii i modeli biznesowych opartych na 
technologii, dostępie do nich i korzystania z nich, 
w tym technologii, które wyłonią się z kolejnej 
fali innowacji w obszarze ICT. Taki program 
nieuchronnie rozpocznie się od odpowiedniej 
edukacji i kapitału ludzkiego. Wymaga również 
silnego, być może bezprecedensowego nacisku 
na obalenie barier regulacyjnych na niekom-
pletnym jednolitym rynku europejskim, które 
obecnie uniemożliwiają łatwe przemieszczanie 
się technologii, towarów i usług przez granice. 
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Co ważne, sprzeczne przepisy krajowe utrud-
niają europejskim przedsiębiorstwom, w tym 
przedsiębiorstwom typu startup, skalowanie  
i zwiększanie ich znaczenia na skalę światową.

Podejście oparte na autonomii rozpocznie się 
od potwierdzenia, że Europa nie jest opieszała 
pod każdym względem i że wiele europejskich 
przedsiębiorstw – małych i dużych – dostarcza 
towary, usługi i innowacje do innych regionów. 
Podobnie jak wszyscy inni Europa ma zarów-
no mocne, jak i słabe strony, a każdy program 
polityczny mający na celu poprawę autonomii 
i skutecznej suwerenności będzie musiał roz-
począć się od pracy nad swoimi konkretnymi 
słabościami, nie osłabiając jednocześnie swoich 
mocnych stron.

Podejścia protekcjonistyczne, takie jak podatki 
od usług cyfrowych lub obowiązki licencyjne na 
sztuczną inteligencję, wywołałyby negatywne 
reakcje rynkowe z innych części świata. Przed-
siębiorstwa europejskie – poza tymi, które do-
starczają technologie i usługi cyfrowe – byłyby 
narażone na utratę dostępu do rynku za granicą, 
ponieważ obce rządy najzwyczajniej odpowie-
działyby akcją odwetową. Europejskie firmy, 
które sprzedają towary i usługi za granicą, są 
narażone na ograniczenia w dostępie do rynku, 
ponieważ wykorzystywały materiały pochodzące 
z rynku, który został uregulowany tak, aby odciąć 
od niego zagraniczne firmy.

Wszystko to powinno być oczywiste. Reakcje 
odwetowe są nieodłączną częścią rzeczywisto-
ści polityki biznesowej i międzynarodowej dy-
plomacji gospodarczej. Dla Europy, która ma 
znaczną nadwyżkę handlową z resztą świata, 
zwłaszcza w sektorach charakteryzujących się 
zaawansowaną technologią i intensywnością 
danych, powinien to być znak ostrzegawczy: 
polityka protekcjonistyczna zmniejszy przyszłą 
autonomię i dobrobyt Europejczyków. Europa, 
która odcina się od innych rozwiniętych gospo-
darek, ostatecznie utraci kontrolę nad przyszło-
ścią. Straci również możliwości ustanawiania 
praw, przepisów i norm wspólnie z krajami  
o podobnych poglądach. Żadna część świata 
nie jest w stanie samodzielnie dostarczać tech-
nologii i usług pionierskich w całym łańcuchu 
dostaw technologii cyfrowych i technologicznych. 

Podobnie jak w innych obszarach gospodarki, 
skuteczna suwerenność – nasza zdolność rozu-
mienia technologii i dostępu do niej – wynika ze 
współpracy z innymi.

Wreszcie, należy nadmienić ważną kwestię za-
ufania. Regulacje typu „steruj i kontroluj” mają 
ograniczone skutki, ponieważ świat technologii  
i danych jest złożony i trudny do uregulowania  
w taki sam sposób, jak reguluje się stal lub chemi-
kalia. Obiecującym podejściem jest zintensyfiko-
wanie wysiłków na rzecz współpracy z podobnie 
myślącymi krajami – państwami, które poważnie 
traktują prawa podstawowe i które są na podob-
nej ścieżce dążącej do wprowadzenia przepisów 
poprawiających bezpieczeństwo i integralność 
danych. Jest ich wiele w społeczności OECD,  
a współpraca z nimi jest niezbędnym składni-
kiem polityki, która przyniesie pożądane skut-
ki. Pomoże również w zwiększeniu autonomii 
obywateli i firm europejskich, jak i zwiększeniu 
ich zdolności do wykorzystywania możliwości, 
jakie mogą dostarczyć zmiany technologiczne  
i globalizacja.

Aby ułatwić bardziej świadomą dyskusję na te-
mat zalet niedawno opublikowanych unijnych 
strategii dotyczących polityki cyfrowej, danych, 
sztucznej inteligencji i polityki przemysłowej,  
w tabeli 7 przedstawiono możliwości niespójno-
ści politycznych i głównych zagrożeń. W tabeli 
przedstawiono kluczowe aspekty, które ocenia-
my pod kątem trzech potencjalnych niespójności 
politycznych na poziomie UE: skuteczność poli-
tyki (osiągnięcie celów), skuteczność (osiągnięcie 
celów przy minimalnych kosztach) i dynamiczne 
skutki (perspektywy przyszłego rozwoju gospo-
darczego Europy).
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Potencjalne niespójności:

– Należy wyciągnąć wnioski z nieuda-
nych inicjatyw w zakresie polityki 
przemysłowej na szczeblu UE  
i państw członkowskich, np. Quaero 
(wysoce dotowany, ale nieudany 
projekt europejskiej wyszukiwarki) 
i Galileo (nadmiernie finansowany 
europejski system satelitarny)

– Nowa polityka przemysłowa (typu IP-
CEI) jest sprzeczna z unijną polityką 
pomocową państwa i może ożywić 
nastroje protekcjonistyczne na szcze-
blu państw członkowskich

– Nowe dotacje stoją w sprzeczności 
z programem polityki handlowej 
UE, który ma na celu ograniczenie 
nieproporcjonalnej pomocy państwa, 
interwencjonizmu państwowego  
i przedsiębiorstw państwowych na 
całym świecie

– Zmiany w prawie konkurencji mogą 
otworzyć drzwi do uznaniowego trak-
towania przedsiębiorstw w różnych 
branżach (wybieranie zwycięzców i 
przegranych) oraz upoważnić rządy 
państw członkowskich do zwalczania 
sprawdzonych unijnych dobrych 
praktyk w odniesieniu do konkurencji 
i / lub omijania unijnego prawa konku-
rencji poprzez luźne stosowanie norm

– Cel, jakim jest stworzenie europej-
skich liderów, stoi w opozycji do 
unijnych polityk „wspomagających” 
MŚP i zobowiązania Komisji Euro-
pejskiej do „Polityki handlowej dla 
wszystkich”, która kieruje się zasadą 
niedyskryminacji

Skuteczność (osiąganie celów):

– Nowe dotacje lub ulgi w polityce 
konkurencji są nieodpowiednie w 
odniesieniu do celu, jakim jest struk-
turalne zwiększenie konkurencyjno-
ści międzynarodowej w państwach 
członkowskich UE

Komisja Europejska: 
Europa na miarę ery 
cyfrowej: dążenie do 
prawdziwie europejskiego 
społeczeństwa cyfrowego

– Społeczeństwo europej-
skie wsparte technolo-
giami cyfrowymi

– Technologie cyfrowe 
zakorzenione we wspól-
nych wartościach

– Ramy regulacyjne, które 
umożliwiają obywatelom 
rozpoczynanie działalno-
ści, rozwój, działalność 
innowacyjną  
i konkurowanie z dużymi 
firmami cyfrowymi

– Środowisko cyfrowe,  
które szanuje prywat-
ność, godność  
i inne prawa

– Nowa strategia polityki 
przemysłowej może utorować 
drogę dla „prawdziwego euro-
pejskiego jednolitego rynku” 
towarów i usług

– Biorąc pod uwagę, że Europa 
nadal jest domem dla wielu 
branż intensywnie wykorzy-
stujących wiedzę i silnych, 
zorientowanych na badania 
organizacji naukowych, 
prawdziwy jednolity rynek 
mógłby pomóc Europie dogo-
nić pełniejsze, a tym samym 
znacznie większe rynki  
w Chinach i USA

– Systemy podatku od osób 
prawnych w państwach 
członkowskich mają nega-
tywny wpływ na inwestycje. 
Propozycje polityczne 
powinny zasadniczo dążyć 
do niskich podatków od 
przedsiębiorstw i zachęt dla 
inwestycji w badania i rozwój. 
Polityka podatkowa od osób 
prawnych powinna być neu-
tralna dla technologii i modeli 
biznesowych

Komunikaty  
polityczne UE

Określone cele
(wizje i cele)

Możliwości Główne zagrożenia

 Tabelka. 7      Szanse i zagrożenia związane z nowymi unijnymi inicjatywami w zakresie polityki przemysłowej,  
sztucznej inteligencji i danych
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– Stworzenie „prawdziwego europej-
skiego jednolitego rynku” towarów 
i usług byłoby najskuteczniejszym 
sposobem stymulowania inwestycji 
sektora prywatnego (w tym bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych 
FDI), innowacji, działalności gospo-
darczej i handlu transgranicznego

Skuteczność (osiągnięcie celów przy 
minimalnych kosztach):

– Europejskie przedsiębiorstwa prowa-
dzące intensywne badania naukowe 
odniosły w przeszłości duże sukcesy 
w badaniach stosowanych i inno-
wacjach, ale były mniej skuteczne 
w komercjalizacji innowacyjnych 
technologii. Bardziej kompletny – rze-
czywisty – jednolity rynek zwiększył-
by komercjalizację innowacyjnych 
technologii, w czym przedsiębiorstwa 
europejskie (jako innowatorzy i przyj-
mujący) wykazują braki strukturalne

– Nowe formy dopłat są kosztowne dla 
podatników. Dotacje zwiększają biu-
rokrację, lobbing i wiążą produktywne 
zasoby w przedsiębiorstwach  
i instytucjach rządowych

Dynamiczne skutki (perspektywy przyszłe-
go rozwoju gospodarczego):

– Nowe formy dotacji, ulgi w polityce 
konkurencji i wspierani przez rząd 
europejscy czempioni stanowiłyby 
czynniki dyskryminujące innowacyjne 
przedsiębiorstwa i wypychałyby je z 
sektora prywatnego, w tym firmy  
z sektora MŚP

– Uznając niekorzystny wpływ subsy-
diów na innowacje i konkurencyj-
ność, polityka przemysłowa oparta 
na subsydiach prawdopodobnie 
doprowadziłaby do mniej konkuren-
cyjnej gospodarki europejskiej  
w skali międzynarodowej; należy wy-
ciągnąć wnioski ze słabych osiągnięć 
w zakresie innowacji europejskich 
przedsiębiorstw, które są w całości 
lub w części własnością państwa, np. 
w usługach finansowych i branżach 
sieciowych
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Potencjalne niespójności:

– Licencje i ograniczenia ex ante stoją 
w opozycji do programu polityki 
handlowej UE, który ma na celu uła-
twienie dostępu do rynku poprzez 
zmniejszenie barier nałożonych przez 
przepisy licencyjne

– Licencjonowanie i ograniczenia ex 
ante stoją w sprzeczności z progra-
mem UE dotyczącym MŚP, który ma 
na celu zachęcenie MŚP do dostępu 
i przyjmowania nowych innowa-
cji; MŚP nie dysponują środkami 
finansowymi dostępnymi dla dużych 
przedsiębiorstw, a tym samym nie 
są odpowiednio przygotowane, aby 
zapoznać się z wymogami licencyjny-
mi i je przezwyciężyć

Skuteczność (osiąganie celów):

– Licencjonowanie i oceny zgodności 
ex ante byłyby sprzeczne z celem, 
jakim jest zdobycie pozycji „świato-
wego lidera innowacji w gospodarce 
opartej na danych”; wymogi licencyj-
ne byłyby sprzeczne z sprzyjającymi 
ramami regulacyjnymi, np. ochroną 
praw własności intelektualnej i zwol-
nieniami podatkowymi dla przedsię-
biorstw intensywnie korzystających  
z badań i rozwoju

– Licencjonowanie i oceny zgodności 
ex ante zmniejszyłyby atrakcyjność 
Europy zarówno dla europejskich, 
jak i zagranicznych innowatorów / 
przedsiębiorstw technologicznych; 
przedsiębiorstwa prowadzące inten-
sywne prace badawczo-rozwojowe 
wycofałyby się z Europy lub wstrzy-
małyby inwestycje tu prowadzone

– Dywestycje miałyby negatywny 
wpływ na przyszłe umiejętności i kwa-
lifikacje w zakresie rozwoju i obsługi 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych, danych, sztucznej inteligen-
cji i innych technologii; dywestycje 
doprowadziłyby do spadku liczby 
partnerstw publiczno-prywatnych w 
zakresie badań podstawowych oraz 
stosowanych badań i rozwoju

Skuteczność (osiągnięcie celów przy 
minimalnych kosztach):

– Oceny zgodności ex ante są kosz-
towne i opóźniają dostęp do produk-
tów i usług

– Proces testowania ex ante aplikacji SI 

Komisja Europejska: 
Biała księga w sprawie 
sztucznej inteligencji – 
podejście europejskie

– Uczynienie UE świato-
wym liderem innowacji 
w gospodarce opartej 
na danych i jej za-
stosowaniach

– Więcej innowacji  
w produkcji, opiece 
zdrowotnej, transporcie, 
energii, usługach śro-
dowiskowych, usługach 
publicznych

– Podejście do sztucznej 
inteligencji zorientowane 
na człowieka

– Ekosystem zaufania,  
w którym SI jest general-
nie pożądana

– Zachęcanie do korzystania  
z rozwiązań SI przez europej-
skie władze i sektor prywatny

– Priorytetyzacja potrzeb roz-
woju i przyciągania sztucznej 
inteligencji

– Z wyjątkiem modeli bizneso-
wych związanych z bezpie-
czeństwem, polityka sztucznej 
inteligencji nie powinna 
wymagać ocen zgodności ex 
ante, ale zamiast tego wyma-
gać od firm przeprowadzania 
oceny w trakcie rozwoju 
rozwiązania

– Oceny / audyty ex post 
umożliwiłyby europejskim 
przedsiębiorstwom dalsze 
inwestycje i rozwój w pań-
stwach członkowskich UE bez 
konieczności przenoszenia 
się do jurysdykcji pozaeuro-
pejskich w celu prowadzenia 
działalności badawczo-roz-
wojowej i wprowadzania 
rozwiązań na rynek

– Oceny ex post zwiększyłyby 
atrakcyjność Europy dla 
zagranicznych firm tech-
nologicznych, które byłyby 
bardziej skłonne do inwesto-
wania i ekspansji w Europie.

– Należy dążyć do współpracy  
z podobnie myślącymi pań-
stwami trzecimi.
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może stać się czasochłonną sprawą, 
która spowolni wejście technolo-
gii na rynek; osłabiłoby to z kolei 
produktywność i międzynarodową 
konkurencyjność sektorów niższego 
rzędu w Europie

Dynamiczne skutki (perspektywy przyszłe-
go rozwoju gospodarczego):

– Oceny zgodności spowalniają dostęp 
do rynku; procedury testowania 
zgodności SI mogą prowadzić do 
dyskryminacyjnego traktowania, 
tj. odmowy dostępu do rynku dla 
wniosków zagranicznych firm; pod-
ważyłoby to zdolność przedsiębiorstw 
europejskich do szybkiego przyjęcia 
najlepszych dostępnych technologii, 
co miałoby niekorzystny wpływ na 
konkurencyjność międzynarodową

Potencjalne niespójności:

– Europejska strategia dotycząca 
danych kreśli europejski, potencjalnie 
izolacjonistyczny obraz, który stoi 
w opozycji do deklarowanych celów 
polityki handlowej UE

– Skupienie się na „europejskiej chmu-
rze” i / lub „europejskiej przestrzeni 
danych”, potencjalnie na polityce 
dotyczącej lokalizacji danych, stoi w 
sprzeczności z polityką UE dotyczącą 
MŚP oraz niedawno opublikowaną 
strategią polityki przemysłowej; 
polityka lokalizacyjna pozbawiłaby 
europejskie przedsiębiorstwa, w 
tym MŚP, tanich i łatwo dostępnych 
usług ICT, np. usług przechowywania 
i przetwarzania danych oraz usług 
płatniczych

Skuteczność (osiąganie celów):

– Rządowe inicjatywy w zakresie 
chmury lub wymogi dotyczące loka-
lizacji danych i obowiązki w zakresie 
udostępniania danych, które podwa-
żają prawa własności intelektualnej 
i tajemnice handlowe, miałyby silny 
efekt odstraszający dla inwestycji i 
innowacji, a zatem są nieodpowied-
nie, aby uczynić UE „społeczeństwem 
opartym na danych” i możliwo-
ściach cyfrowych

Skuteczność (osiągnięcie celów przy 
minimalnych kosztach):

Komisja Europejska: 
Europejska strategia w 
zakresie danych

– UE stanie się wio-
dącym wzorem do 
naśladowania dla spo-
łeczeństwa opartego 
na danych, w tym dla 
firm i organizacji

– Maksymalizacja 
korzyści płynących z 
gospodarki opartej na 
danych w oparciu o 
wartości europejskie

– Zwiększanie ilości 
danych i ułatwia-
nie zmian tech-
nologicznych

– Strategia UE w zakresie 
danych mogłaby powtórzyć 
zaangażowanie Europy w 
swobodny przepływ danych 
i zobowiązanie do nienarzu-
cania polityk dotyczących 
lokalizacji danych, które 
uniemożliwiają Europejczy-
kom dostęp do najnowocze-
śniejszych i tanich usług 
transmisji danych

– Strategia dotycząca danych 
powinna uwzględniać pozy-
tywne skutki gospodarcze 
tajemnic handlowych i praw 
własności intelektualnej 
(PWI), ale jednocześnie 
zwiększać publiczny dostęp 
do niewykorzystanych danych 
publicznych

– Decydenci powinni skodyfi-
kować swoje zobowiązanie do 
otwarcia rynków i niedyskry-
minacyjnej polityki odno-
śnie do danych

– Europejskie rynki przetwa-
rzania w chmurze powinny 
pozostać otwarte dla kon-
kurencyjnych firm zagra-
nicznych. Dostęp do rynków 
zagranicznych nie powinien 
być ograniczony do (tylko 
dużych i dobrze powiązanych 
politycznie) przedsiębiorstw 
europejskich
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– Wymuszona lokalizacja danych zakłó-
ca rynki i pogarsza alokację zasobów 
produkcyjnych

– Zasady dotyczące odpowiedzialno-
ści miałyby odstraszający wpływ na 
innowacje i rozwój cyfrowych modeli 
biznesowych; zapobiegałyby zmianom 
strukturalnym i skutecznie podtrzy-
mywałyby stosowanie przestarzałych i 
stosunkowo nieproduktywnych modeli 
biznesowych i technologii.

– Obowiązki w zakresie udostępniania 
danych, które podważają prawa wła-
sności intelektualnej i tajemnice han-
dlowe, miałyby zniechęcający wpływ 
na inwestycje, a tym samym przyczy-
niłyby się do trwałego stosowania 
przestarzałych i mniej produktywnych 
modeli biznesowych i technologii

Dynamiczne skutki (perspektywy przyszłe-
go rozwoju gospodarczego):

– Rządowe systemy chmurowe, wymu-
szona lokalizacja danych i polityka 
udostępniania danych wyparłyby 
inwestycje a sektora prywatnego i 
pozbawiłyby europejskie przedsię-
biorstwa tanich i łatwo dostępnych 
usług przechowywania i przetwarzania 
danych; z kolei przedsiębiorstwa eu-
ropejskie musiałyby ponieść wyższe 
koszty, zmniejszając zdolność do 
inwestowania w innowacje i roz-
wój biznesu

– Wspierane przez rząd systemy chmu-
rowe, wymuszona lokalizacja danych i 
polityka udostępniania danych miały-
by odstraszający wpływ na inwestycje 
zagraniczne w różnych branżach, co 
spowolniłoby innowacje i strukturalne 
zmiany gospodarcze w Euro

źródło: Europejskie Centrum Międzynarodowej Ekonomii Politycznej ECIPE..
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iV. ANEKS: POLSKIE 
PODEJŚCIE DO 
SUWERENNOŚCI 
TECHNOLOGICZNEJ – 
REKOMENDACJE

Obecne położenie Polski na ścieżce ku zbudo-
waniu sektora wysokich technologii wydaje się 
następujące: dysponujemy bardzo dużym po-
tencjałem ludzkim i biznesowym, ale polska 
gospodarka wykorzystuje oba te zasoby w stop-
niu dalece niewystarczającym. Znajdujemy się 
w najlepszym razie w rejestrach przeciętności 
w skali Europy. Wziąwszy zaś pod uwagę niską 
obecność europejskich firm w sektorze cyfrowym 
i technologicznym – wystarczy przyjrzeć się liście 
największych firm cyfrowych opracowanej przez 
Forbes; w pierwszej 30. znajduje się zaledwie  
5 firm europejskich – trzeba stwierdzić jasno, 
że na globalnym rynku polski sektor techno-
logiczny jest w zasadzie niezauważalny, mimo 
że niezaprzeczalnie dysponujemy fachowcami 
bardzo wysokiej klasy.

1. Cyfryzacja to szansa dla gospodarki – 
szczególnie w okresie pandemii

Często podkreśla się, że cyfryzacja to dla państw 
takich jak Polska szansa na szybki awans. Dostęp-
ne są rozmaite szacunki dotyczące tego, w jak 
dużym stopniu proces cyfryzacji może wpłynąć 
na rozwój naszej gospodarki. Wg opracowania 
McKinsey&Company „Polska jako cyfrowy chal-
lenger”, w okresie od 2018 do 2025 roku polski 
produkt krajowy brutto ma wzrosnąć dzięki 
cyfryzacji o 275 mld zł. Cyfrowa rewolucja prze-
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mysłowa ma wygenerować w polskiej gospo-
darce dodatkowe 4,8 mld dolarów – tak z kolei 
twierdzą eksperci Siemens Finance w raporcie 
Digitalization Productivity Bonus: Sector Insights. 
W sensie szerszym i bardziej ogólnym podkre-
śla się, że cyfryzacja zwiększa funkcjonalność 
i efektywność, a także obniża koszty i pozwala 
lepiej zarządzać zasobami (teza z raportu „Efekt 
zamrożenia” przygotowanego przez 300 Rese-
arch z okazji kongresu Impact CEE). Idąc jeszcze 
dalej – cyfryzacja jest czynnikiem wspierającym 
strukturalną transformację gospodarki w kie-
runku gospodarki opartej na wiedzy i wysokiej 
wartości dodanej.

Cyfryzacja jest zatem ogólnie rzecz biorąc po-
czytywana za kierunek dla gospodarki korzyst-
ny. Przytoczone estymacje korelują zresztą z 
danymi odczytanymi ex post (takimi jak choćby 
te, według których cyfryzacja wygenerowała 
dodatkowe 193 miliardy dolarów w globalnej 
wartości produkcji i stworzyła 6 milionów miejsc 
pracy na całym świecie w roku 2011 – dane za 
raportem Strategy& pt. Digitization for economic 
growth and job creation. Regional and industry 
perspectives). 

Znaczenie cyfrowych narzędzi widoczne jest 
zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19. Tech-
nologie pozwalają ograniczyć transmisję wirusa 
– umożliwiają pracę zdalną w tych zawodach, 
w których fizyczna obecność w miejscu pracy 
nie jest absolutnie konieczna, ułatwiają prze-
strzeganie zasad dystansowania społecznego 
dzięki wideotransmisjom o wysokiej jakości, w 
końcu usprawniają przepływ informacji od pań-
stwowych ośrodków decyzyjnych do obywateli 
(systemy alertów, kanały social media, powiado-
mienia na najpopularniejszych platformach etc.). 
Niemal namacalnym dowodem zaangażowania 
technologii w walkę z wirusem są aplikacje słu-
żące m.in. do wykrywania kontaktu z osobami 
zarażonymi. Ich potencjał wciąż nie jest do końca 
wykorzystany (z uwagi zarówno na brak po-
trzebnych kompetencji cyfrowych potencjalnych 
użytkowników, jak i na stosunkowo niski poziom 
zaufania do państwa i jego instytucji), jednak w 
sprzyjających warunkach mogłyby one stanowić 
jeszcze istotniejsze narzędzie walki z epidemią. 

Nie ulega również wątpliwości, że technologie 

pomogą przezwyciężyć nam kryzys gospodarczy 
związany z epidemią koronawirusa. Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców już w rapor-
tach opublikowanych w trakcie „pierwszego loc-
kdownu” zwracał uwagę na fakt, że rozbudowa  
i wykorzystanie infrastruktury dla powszech-
nego dostępu do szybkiego internetu byłyby 
czynnikami stanowiącymi kluczowy impuls do 
szybkiego odbicia gospodarczego po kryzysie. 
Konsekwentna poprawa pozycji w rankingu 
DESI, zwiększanie dostępu do technologii świa-
tłowodowych, stosunkowo tani dostęp do sieci 
bezprzewodowej – wszystko to są czynniki, które 
muszą cieszyć entuzjastę wykorzystywania no-
woczesnych technologii w gospodarce i życiu 
codziennym. Równolegle, do rozwiązania po-
zostaje wciąż mnóstwo problemów – począwszy 
od usprawnienia i ułatwienia procesu inwesty-
cyjnego, poprzez zwiększanie popytu na usługi 
internetowe w obszarach i grupach społecznych 
narażonych na wykluczenie cyfrowe (osoby star-
sze, gorzej sytuowane, z mniejszych miejscowo-
ści), aż do podjęcia gigantycznego wyzwania, 
jakim jest szybkie wdrożenie standardu 5G. 

Technologie ograniczają obecnie skalę recesji 
(umożliwiają ciągłość pracy), a w perspektywie 
postcovidowej mogą stanowić rolę akcelera-
tora wzrostu gospodarczego. Z punktu widze-
nia przedsiębiorstw, pozytywnie wpływają one 
również na sektory pozacyfrowe, które adap-
tując technologie, są w stanie zwiększać swoją 
produktywność i wdrażać nowe modele funk-
cjonowania. Trzeba jednak pamiętać, że ani 
ta akceleracja, ani pełne uczestnictwo Polski  
w procesie czwartej rewolucji przemysłowej nie 
będzie możliwe bez wydajnego „szkieletu”, jaki 
stanowi wysokiej jakości infrastruktura pokry-
wająca swoim zasięgiem możliwie największą 
powierzchnię.

2. Jak rozumieć cyfryzację?

Trzeba podkreślić, że treść procesu cyfryzacji jest 
znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby 
się wydawać. Potoczne przekonanie o tym, że 
cyfryzacja oznacza prostą transformację pa-
pierowych dokumentów w pliki na dysku, jest 
oczywiście błędne. Jednocześnie, cyfryzacja nie 
ogranicza się również wcale do zwiększonego 
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wykorzystania komputerów i Internetu – zja-
wisko to jest na tyle związane z generowaniem 
nowych technologii, że nie można traktować 
tych zagadnień rozłącznie. 

Przykładem cyfryzacji w sensie nieco „futury-
stycznym”, ściśle zespolonym z koncepcjami 

„przemysłu 4.0” czy „czwartej rewolucji prze-
mysłowej”, byłoby np. stworzenie ekosystemu 
maszynowo-cyfrowego, który na podstawie 
śledzenia aktywności danej osoby na okre-
ślonej platformie profilowałby ją, następnie –  
z wykorzystaniem modułu sztucznej inteligen-
cji – określił jej dzienne zapotrzebowanie ka-
loryczne i opracował indywidualnie dobrane 
do jej potrzeb menu. Zestaw tych danych byłby 
przechowywany w chmurze i pobierany przez 
drukarkę 3D, w której powstawałyby posiłki. 
Aby dodatkowo rozbudować przykład, można 
wyobrazić sobie następujący potem proces au-
tomatycznego pakowania produktów i dostar-
czania ich pod adres klienta autonomicznymi 
dronami, po uprzednim dokonaniu zapłaty  
w formie bezgotówkowej.

Każdy z elementów składowych takiego eko-
systemu mógłby zostać osobno opatrzony ogólną 
etykietą „cyfryzacji”, czy „nowoczesnej techno-
logii”, ale warto uświadomić sobie, że w ramach 
przemysłu 4.0 mogą one stanowić jedną całość, 
jednocześnie będąc indywidualnie przedmio-
tem zupełnie osobnej regulacji. Jej zakres mie-
ściłby się od modelu działania platform, przez 
pozyskiwanie i przetwarzanie danych, regulację 
technologii chmurowych i AI, aż do płatności 
internetowych lub zagadnień takich jak kwestia 
odpowiedzialności za maszyny autonomiczne. 
Ten nieco wydumany przykład pokazuje, że 
cyfryzację i nowe technologie należy pojmować  
w sposób kompleksowy – nie stanowią one moż-
liwego do wyizolowania, określonego wycinka 
rzeczywistości. Błędna, blokująca regulacja któ-
regokolwiek z ww. obszarów spowodowałaby, że 
ta – na razie wymyślona – innowacja nie mogłaby 
zaistnieć. Być może nie odpowiadałaby ona na 
żadną realną potrzebę, ale mechanizmem do 
weryfikowania tego jest wolny rynek, na któ-
rym konsument decyduje, czy chce korzystać z 
danego produktu lub usługi.

3. Suwerenność technologiczna –  
podejście regulacyjne

Trzeba zaznaczyć, że w tej chwili polskie firmy 
znajdują się raczej w pozycji „biorcy” technolo-
gii i rozwiązań cyfrowych, niż ich wytwórców. 
Teoretycznie część statystyk jest dla Polski ła-
skawych. Z danych Eurostatu wynika, że Pol-
ska gospodarka dysponuje nominalnie jednym  
z największych zasobów personelu pracującego 
przy badaniach i rozwoju w Europie – ponad 
ćwierć miliona osób pracuje w tym sektorze, co 
czyni nas pod tym względem piątym państwem 
Wspólnoty. Analogicznie duża – na tle pozosta-
łych państw europejskich – jest liczba polskich 
firm z sektora wysokich technologii. Jednocze-
śnie, wydatki firm na badania i rozwój w Polsce 
stanowiły w 2018 roku równowartość 0,8% PKB, 
podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej to 
1,45%. Państwa, w których przedsiębiorstwa 
wydają na B+R najwięcej cechują się nawet trzy-
krotnie wyższą, niż u nas, relacją tych nakładów 
do produktu krajowego brutto. Udział eksportu 
wysokich technologii w eksporcie ogółem wyno-
si dla Polski 8,4% (Eurostat, dane za 2018 rok) 
i jest dwukrotnie niższy, niż średnia dla całej 
Unii Europejskiej i ponad trzykrotnie niższy 
niż wskaźniki liderów zestawienia. Jeśli chodzi  
o liczbę wniosków patentowych złożonych do 
EPO, Polska plasuje się niemal dokładnie w 
połowie zestawienia (za 2019 rok 13 miejsce 
na 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, 
uwzględniając Wielką Brytanię), jednak do pań-
stwa zamykającego pierwszą dziesiątkę (Hiszpa-
nii) dzieli nas czterokrotny dystans. 

Wydaje się, że to właśnie z wyżej wymienionych 
uwarunkowań wynika specyficzna perspektywa 
na „suwerenność technologiczną”. Europejskie 
firmy mają bardzo słabą ekspozycję na rynek 
nowych technologii, Europa jest ich biorcą – stąd 
też swoją suwerenność w tym zakresie definiuje 
przez poziom kontroli nad procesami związany-
mi z wykorzystywaniem przez przedsiębiorców  
i konsumentów nowoczesnych usług i produktów 
stworzonych poza Unią. Pewnym odpryskiem 
tego podejścia jest pojawiające się i w polskiej 
debacie publicznej protekcjonistyczne podejście 
do nowoczesnych technologii, uwzględniające 
postulaty bardzo restrykcyjnych regulacji dot. 
gromadzenia i przetwarzania danych użytkow-
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ników, funkcjonowania platform internetowych, 
czy wykorzystywania sztucznej inteligencji. 

Co interesujące, często w ramach tych głosów 
pojawiają się również racjonalne apele o stwo-
rzenie level playing field dla wszystkich graczy 
rynkowych, czyli skuteczniejsze egzekwowanie 
od wszystkich firm obecnych w kraju przestrze-
gania obowiązującego reżimu prawnego (pro-
blem ten zauważalny jest m.in. wewnątrz sektora 
e-commerce, w którym część graczy z państw 
azjatyckich wykorzystuje krajowe preferencje 
dla eksportu towarów oraz luki w systemie po-
boru danin publicznych w państwach, do któ-
rych wysyłają produkty). Niestety, o ile w sposób 
generalny są to postulaty słuszne (np. uznajemy, 
że powinno się przeciwdziałać agresywnej opty-
malizacji podatkowej), to „docinanie” ich tak, by 
stosowane były wyłącznie do sektora cyfrowego 
czy wysokich technologii, jest niemożliwe do za-
akceptowania. Przykładem takiej propozycji jest 
choćby postulat wprowadzenia podatku cyfro-
wego. Z prawdziwej diagnozy (istnieje problem 
luki podatku dochodowego od osób prawnych 
wynikający ze stosowania schematów agresyw-
nej optymalizacji) oraz słusznej koncepcji (należy 
temu zjawisku przeciwdziałać) zrodził się po-
mysł szkodliwy dla konsumentów i gospodarki. 
Tym samym, zamiast odnieść się do sedna pro-
blemu, tj. zbyt ekspansywnych polityk fiskalnych 
poszczególnych państw i modeli podatkowych 
zupełnie nieprzystających do warunków zglo-
balizowanej gospodarki, próbuje się sztucznie,  
w zupełnie arbitralny sposób wyodrębniać 
branże mające być przedmiotem dodatkowych 
obciążeń. 

4. Konsekwencje protekcjonistycznego  
podejścia do suwerenności  
technologicznej

Przyjęcie opisanego wyżej „protekcjonistycznego” 
podejścia do suwerenności technologicznej jest 
dla polskiej gospodarki bardzo groźną propozy-
cją. Rodzi ona bowiem dwojakie skutki – rozbu-
dowa regulacji i zamykanie rynku z jednej strony 
blokują możliwość rozwoju rodzimych firm z 
sektora, z drugiej mogą ograniczać dostępność 
istniejących technologii cyfrowych dla polskich 
przedsiębiorców i konsumentów. 

Rodzime firmy coraz chętniej korzystają z do-
stępnych na rynku narzędzi cyfrowych. Z ba-
dania Deloitte i ICAN Institute wynika, że 31 
proc. przedsiębiorstw w Polsce już w tej chwili 
korzysta z chmury obliczeniowej, a kolejne 22 
proc. zamierza wdrożyć wykorzystujące ją roz-
wiązania w ciągu najbliższych trzech lat. Ozna-
cza to, że na koniec 2023 roku co druga firma w 
Polsce będzie korzystała z narzędzi chmurowych. 
Nie dzieje się tak bez przyczyny – zgodnie z tym 
samym badaniem, transfer zasobów do chmury 
przekłada się na konkretne korzyści, tj. przede 
wszystkim zapewnia elastyczność infrastruktury 
i upraszcza zarządzanie nią. 

Diagnozę tę potwierdzają wyniki bardziej ogólne-
go badania przeprowadzonego pod koniec 2019 
roku przez Computerworld i IFS – zgodnie z jego 
wynikami, najważniejszą korzyścią biznesową 
wynikającą z cyfryzacji przedsiębiorstwa jest 
właśnie poprawa elastyczności i efektywności 
procesów. Jako drugą wskazano optymalizację 
kosztów. W sensie makro, szersze wykorzysta-
nie narzędzi cyfrowych, w tym również tych 
opartych na danych, może znacząco wpłynąć 
na poziom produktywności. Jak wynika z przy-
gotowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji 
opracowania nt. znaczenia swobodnego prze-
pływu danych dla innowacyjności i potencjału 
rozwojowego polskiej gospodarki, intensywność 
wykorzystania danych w polskiej gospodarce 
jest jedną z najniższych w Europie, podczas gdy 
kombinacji danych (w tym również ich trans-
feru i przetwarzania) oraz technologii można 
przypisywać ok. 40 proc. całkowitej efektyw-
ności wykorzystania zasobów produkcyjnych  
w gospodarce. Redukcja luki produktywności wy-
stępującej pomiędzy Polską a Europą Zachodnią 
doprowadzić mogłaby wg analityków McKinsey 
do zwiększenia wartości dodanej generowanej 
przez polską gospodarkę o nawet ok. 50 proc.

W oczywisty zatem sposób, korzystanie z cyfro-
wych narzędzi przysługuje się funkcjonującym 
w Polsce, a w konsekwencji również i całej go-
spodarce. Nadmierna regulacja usług prowa-
dzi do wygenerowania barier w dostępności 
do nowych technologii (choćby o charakterze 
kosztowym wynikającym z konieczności ponie-
sienia przez dostawcę odpowiednich nakładów 
na compliance). 
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Naturalnie przełoży się to negatywnie na konku-
rencyjność polskich firm, zwłaszcza że w ostat-
nim czasie mamy definitywnie do czynienia ze 
swoistym trendem cyfryzacyjnym. Jak wynika  
z badania przeprowadzonego przez Polski Insty-
tut Ekonomiczny, aż 90 proc. firm w Polsce wy-
korzystywała nowoczesne technologie w trakcie 
pandemii. Sposoby adaptacji narzędzi cyfrowych 
były rozmaite – od wykorzystania ich na potrzeby 
komunikacji z klientami, przez uruchomienie 
nowych kanałów sprzedaży (e-commerce), aż 
do monitorowania pracy zdalnej. Co znamienne, 
znaczna część ankietowanych firm zamierzała 
w dalszym ciągu (tj. po lockdownie) korzystać  
z nowych narzędzi. 

Próby „odcinania” rynku europejskiego (w tym 
polskiego) od rozwiązań pochodzących z in-
nych części globu, są zatem w oczywisty spo-
sób sprzeczne z interesami rodzimego bizne-
su. Bardziej miękkie działania polegające na 
wprowadzaniu kolejnych restrykcji mogą z 
kolei doprowadzić do ograniczenia cenowej 
dostępności wykorzystywanych przez polskie 
firmy rozwiązań technologicznych, bądź też 
redukcji ich funkcjonalności. Trudno powiedzieć,  
w jaki sposób takie działania miałyby się przy-
czynić do budowania polskiej suwerenności 
technologicznej.

Co więcej, jak wspomniano, polskie firmy są  
w niewielkim stopniu obecne na światowym 
rynku technologicznym, z pewnością nie po-
siadamy żadnych globalnych „czempionów” cy-
frowych. Budując gorsze otoczenie regulacyjne 
dla rodzimych podmiotów (również relatyw-
nie – w porównaniu do prawodawstw innych 
państw) ograniczamy szanse na zauważalny 
rozwój polskiego sektora cyfrowego. Trudno 
jest konkurować na globalnym rynku, mając  
u nogi kulę w postaci nadmiernej i restrykcyjnej 
regulacji sektorowej. 

Z tego punktu widzenia, opisane w raporcie 
ECIPE podejście oparte na kontroli i regulacji, 
transponowane na grunt Polski, wydaje się być 
w praktyce kontrskuteczne, raczej niwelując 
perspektywę zbudowania suwerenności tech-
nologicznej kraju, niż przybliżając do niej.

5. Otwartość i aktywne uczestnictwo  
w rynku jako podstawa suwerenności 
technologicznej Polski

Wydaje się, że jasnym jest, iż nie może być mowy 
o suwerenności technologicznej bez zdolności do 
wykorzystania i adaptacji na własne potrzeby 
dostępnych na rynku rozwiązań technologicz-
nych i bez możliwości rozwijania krajowych pod-
miotów konkurencyjnych wobec innych graczy 
na rynku światowym. Trzeba jednak podkreślić, 
że możliwość ta musi zostać wygenerowana  
w sposób organiczny, wysiłkiem samego biznesu 
podjętym w ramach mechanizmów rynkowych. 
Rolą państwa jest w tym zakresie dostarcze-
nie adekwatnych, nie nadmiernie restrykcyj-
nych regulacji, umożliwiających taki rozwój. 
Realizacja tego scenariusza z kolei zależeć musi  
w każdym przypadku od indywidualnych ta-
lentów i powodzeń poszczególnych przedsię-
biorców. Przejawiające się w wypowiedziach 
niektórych unijnych urzędników dążenie do 
budowania europejskich gigantów cyfrowych  
w sposób odgórnie zaplanowany i wspierany 
przez państwo, to kierunek groźny dla Polski.  
Z jednej strony istnieje poważne ryzyko, że jego 
przyjęcie oznaczać będzie konieczność faktycz-
nego finansowania rozwoju dużych firm zachod-
nich przez polskie mniejsze podmioty. Z drugiej 
– w praktyce jest on skazany na porażkę. Nie jest 
wykluczone, że w Europie, a nawet w Polsce, 
może powstać produkt cyfrowy alternatywny 
wobec przyjętego dziś rynkowego standardu. 
Podstawowy warunek jest jeden – produkt taki 
musi cechować się jakimiś przewagami wobec 
swojego konkurenta. Sam fakt pochodzenia z da-
nego miejsca takiej przewagi jeszcze nie stanowi, 
o czym dobitnie świadczy choćby przywoływany 
w raporcie ECIPE projekt europejskiej wyszu-
kiwarki internetowej, intensywnie dotowany  
z pieniędzy publicznych.  

Podsumowując, za zasadne należałoby uznać 
przemodelowanie sposobu myślenia o suwe-
renności technologicznej. Nie powinniśmy przez 
nią rozumieć możliwości wprowadzania coraz 
dalej idących regulacji. Trzeba przyjąć odmienną 
perspektywę – suwerenność cyfrowa (technolo-
giczna) oznaczać powinna realną obecność na 
globalnym rynku cyfrowym i zdolność do kon-
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kurowania z podmiotami z innych stron świata, 
a przez to możliwość faktycznego współkształto-
wania tego rynku, a nie jedynie reagowanie na 
jego rozwój poprzez nowe inicjatywy legislacyjne. 

Przyjęcie podejścia „regulacyjnego” wiąże się  
z uniemożliwieniem powstania otoczenia praw-
nego pozwalającego rozwijać się polskim fir-
mom. Zmiana logiki z dążenia do stania się „li-
derem regulacji”, tj. wyznaczania „regulacyjnych 
standardów” de facto sprowadzających się do 
wprowadzania coraz bardziej restrykcyjnych 
przepisów (co działo się już w konsekwencji 
prac toczonych na poziomie Unii Europejskiej), 
na dążenie do silniejszego uczestnictwa polskich 
firm w rynku światowym i stworzenia warun-
ków umożliwiających wygenerowanie własnych 
innowacyjnych rozwiązań, byłaby najlepszym 
sposobem na to, by doprowadzić do zbudowania 
faktycznej suwerenności technologicznej rozu-
mianej jako zdolność do współkształtowania 
globalnego rynku technologicznego i cyfrowego.

Protekcjonistyczne podejście do suwerenno-
ści technologicznej uderza przede wszystkim  
w rodzime firmy, które coraz chętniej korzystają 
z narzędzi cyfrowych, dostrzegając wynikające 
z tego wymierne korzyści. Dostępność nowych 
rozwiązań technologicznych lub ich funkcjo-
nalność mogą zmniejszyć się wskutek wpro-
wadzenia nadmiernie restrykcyjnych regulacji. 
Co więcej, zbyt ograniczające rynek przepisy 
zablokują możliwości rozwoju krajowego sektora 
cyfrowego, uniemożliwiając polskim podmio-
tom ekspansję globalną i podjęcie konkurencji 
z największymi graczami z innych państw. Tym 
samym, przyjęcie protekcjonistycznego spoj-
rzenia na suwerenność technologiczną może 
w praktyce doprowadzić do cyfrowej margina-
lizacji polskiej gospodarki i zmniejszenia skali 
inwestycji, a więc pozostawać w sprzeczności  
z jakąkolwiek ideą suwerenności.

6. Konieczne uzupełnienie otwartej  
suwerenności technologicznej –  
kompetencje cyfrowe

Podkreślając wagę obowiązujących i projekto-
wanych regulacji, nie wolno zapominać również  

o bardzo istotnym zasobie, jakim są kompetencje 
cyfrowe społeczeństwa. Najdoskonalsze rozwią-
zania legislacyjne umożliwiające rozwój najbar-
dziej innowacyjnych narzędzi na niewiele się 
zdadzą, jeśli Polacy pozostaną narodem o względ-
nie niskim poziomie kompetencji cyfrowych. 
Zgodnie z danymi Eurostatu jesteśmy jednym  
z państw, w których odsetek osób posiadających 
jakiekolwiek (podstawowe bądź ponadpodsta-
wowe) umiejętności cyfrowe jest jednym z naj-
niższych w Unii Europejskiej i wynosi zaledwie 
44 proc. Oznacza to, że ponad połowa Polaków 
nie posiada żadnych umiejętności cyfrowych. 
Średni odsetek dla Unii Europejskiej wynosi 56 
proc., zaś liderzy tacy jak Holandia czy Niem-
cy mogą pochwalić się ponad 70% udziałem  
w społeczeństwie osób dysponujących co najmniej 
podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi.  
W statystykach GUS dotyczących korzystania  
z internetu widać absolutną przepaść pokolenio-
wą – o ile w grupie wiekowej 16 – 59 lat z sieci 
korzysta 95,4% osób, o tyle w kategorii 60 – 74 
lata jest to już zaledwie 59,2% osób. Podobne 
zróżnicowanie dostrzec można w zakresie po-
ziomu wykorzystywania np. usług chmurowych –  
o ile z wirtualnej przestrzeni dyskowej w ciągu 
3 miesięcy przed realizacją badania skorzystało 
ok. 30% osób w wieku 16 – 59 lat, o tyle w starszej 
grupie wiekowej odsetek był mniejszy sześcio-
krotnie. Identyczną tendencję widać również  
w zakresie dokonywania zakupów przez internet. 
Wobec powyższego widać wyraźnie, że jednym 
z kluczowych wyzwań dla rozwoju kompeten-
cji cyfrowych w Polsce jest skuteczna edukacja 
dla osób powyżej 60. roku życia. Nie oznacza 
to jednak, że całkowicie zadowalające są umie-
jętności cyfrowe osób młodszych – z raportu 
Digital Poland pt. „Kompetencje przyszłości w 
czasach cyfrowej dysrupcji” jasno wynika, że 
polska szkoła w niedostatecznym stopniu przy-
gotowuje uczniów do wykorzystywania narzędzi 
cyfrowych i nowoczesnych technologii. Mimo, że  
w międzynarodowych porównaniach uczniowie 
z reguły nie wypadają gorzej, niż ich koledzy  
z pozostałych państw europejskich, skostnia-
ły system edukacji oparty na analogowym in-
strumentarium stanowi istotną przeszkodę 
dla rozwoju.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, pra-
wodawca powinien skupić się na budowaniu 
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przejrzystego, prostego i przewidywalnego 
otoczenia regulacyjnego dla sektora cyfrowego, 
opartego na rozsądnych i nie nadmiernie restryk-
cyjnych przepisach. W ten sposób umożliwimy 
dalsze uczestnictwo polskich przedsiębiorców 
w gigantycznych procesach technologicznych 
zachodzących na świecie (wraz ze wszystkimi 
korzyściami z tego wynikającymi), a także rozwój 
krajowego sektora cyfrowego i technologicznego, 
docelowo konkurencyjnego w skali europejskiej, 
a następnie globalnej. Dobre (tj. nienadmiernie 
rozbudowane) regulacje to warunek konieczny, 
ale oczywiście niewystarczający dla budowania 
pełnej suwerenności technologicznej. Towarzy-
szyć musi mu rozbudowa infrastruktury dla 
powszechnego dostępu do szybkiego internetu, 
a także intensyfikacja wysiłków zorientowanych 
na wzrost poziomu kompetencji cyfrowych pol-
skiego społeczeństwa. 
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