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Korporacje rządzą światem 
Jak uniezależnić się od cyfrowych gigantów 
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W ostatnim czasie możemy zaobserwować wyraźny wzrost znaczenia dużych 
koncernów, które zaczynają dominować nad rządami i organizacjami 
międzynarodowymi. Nawet największe i najbogatsze kraje nie mogą znaleźć 
skutecznego sposobu na egzekwowanie swoich praw wobec dyktatu globalnych 
firm. Obserwujemy te niepokojące zjawiska nie tylko w świecie mediów 
elektronicznych, które były w stanie zablokować konta internetowe Donalda 
Trumpa, ale również w przemyśle farmaceutycznym oraz w koncernach 
zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności. 
W przekazie medialnym zamiast nazwisk właścicieli firm albo osób 
odpowiedzialnych za konkretne działania gospodarcze pojawia się skrót CEO 
(Chief Executive Officer – dyrektor generalny), który poprzedza nazwisko 
osoby reprezentującej konkretny koncern. Głównym zadaniem CEO jest 
zapewnienie jak największego zysku inwestorom. Osobista odpowiedzialność 
takich osób jest niewielka, odpowiadają zazwyczaj jedynie przed inwestorami, 
gdzie rozliczani są z osiągnięć finansowych. Za to ich władza jest ogromna, 
zarządzają całym, często wielomiliardowym majątkiem firmy i oprócz zysku 
realizują oczywiście inne cele wyznaczone przez inwestorów. 

Szkodliwe monopole 
Każda korporacja bardzo dba o tzw. politykę informacyjną, która ma przekonać 
klientów o jak najlepszych intencjach koncernu i ukryć prawdziwe cele oraz 



ewentualne problemy pojawiające się w działalności firmy. Nie byłoby w tym 
nic złego, przecież każda spółka stara się jak najlepiej obsłużyć swoich klientów 
i ukryć przed konkurencją problemy, z jakimi się zmaga. Taka działalność 
byłaby uzasadniona w warunkach tzw. wolnego rynku, gdzie każdy podmiot ma 
przynajmniej teoretycznie takie same warunki prowadzenia działalności i takie 
same prawa. Jednak dzisiaj wiele korporacji osiągnęło już pozycję monopolisty, 
i to w skali globalnej. Zajmują się produkcją takich towarów lub dystrybucją 
takich usług, które nie mają żadnych praktycznych alternatyw rynkowych, i 
stają się jedynymi światowymi liderami w tym zakresie. 
Próby ograniczenia praktyk monopolistycznych mają długą historię, ich 
destrukcyjny wpływ na gospodarkę i politykę jest analizowany od dawna. W 
Stanach Zjednoczonych pierwsze regulacyjne ustawy antymonopolowe 
uchwalono już w 1890 roku i są one znane jako Sherman Act. Aby chronić 
małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, w 1936 roku dodatkowo przyjęto 
ustawy Robinsona-Patmana, które zakazywały udzielania specjalnych rabatów i 
innych przywilejów wielkim przedsiębiorstwom handlowym, które dzisiaj 
nazywamy supermarketami. Bardzo ważnym precedensem był wyrok 
amerykańskiego sądu nakazujący w 1911 roku podział takich monopolistów, 
jak Standard Oil i American Tobacco na mniejsze przedsiębiorstwa. Dzisiaj w 
środowiskach ekonomistów coraz częściej pojawiają się sugestie, że ten 
precedens należy powtórzyć w odniesieniu do gigantów internetowych, takich 
jak Google, Amazon i Facebook. 
Jednak droga do uchwalenia stosownych ustaw, jak i osiągnięcie sukcesu w 
rozgrywkach prawniczych przed amerykańskimi sądami są bardzo długie, a na 
praktyczne efekty takich działań możemy czekać nawet kilkanaście lat. 
Pamiętajmy, że duże koncerny wcale nie muszą prowadzić swojej podstawowej 
działalności na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale mogą przenieść ją do 
innych państw. Problem dominacji koncernów staje się już dzisiaj bardzo 
niebezpieczny i zaczyna silnie wpływać na władze polityczne najważniejszych 
krajów świata. 

Dane cenniejsze niż ropa 
Ostatnie dni kadencji Donalda Trumpa pokazały wyraźnie, że koncerny 
informatyczne mają większą władzę niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Z 
pewnością do historii przejdzie zablokowanie jego konta przez globalną firmę 
informatyczną i następująca po tym wydarzeniu kaskada blokowania, usuwania 
i izolowania treści konserwatywnych na wielu innych platformach. 
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to koncerny energetyczne, szczególnie te 
wydobywające ropę naftową, potrafiły wpływać na wiele aspektów polityki 
międzynarodowej. Dzisiaj tę rolę zaczynają przejmować koncerny 
informatyczne, w kolejce czekają już koncerny farmaceutyczne, 
biotechnologiczne i medyczne. 
Niewątpliwie pandemia COVID-19 przyspieszyła wiele procesów gospodarczo-
ekonomicznych. Kiedy małe i średnie firmy stają w obliczu bankructwa, giganci 
informatyczni, farmaceutyczni i firmy biotechnologiczne osiągają wręcz 
astronomiczne zyski. Praca zdalna, edukacja zdalna, coraz powszechniejsze 
wykorzystywanie zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji generują 
potężny popyt na usługi informatyczne. Zamiast ropy naftowej, której zużycie 
w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się znacznie zmalało, 



dzisiaj coraz większą wartość mają dane zebrane na serwerach korporacji 
informatycznych. Wyniki analizy tych danych przynoszą ogromne korzyści 
firmom zajmującym się marketingiem i sprzedażą produktów i usług. Do takich 
firm należy niewątpliwie Amazon, którego akcje 2 września 2020 r. osiągnęły 
najwyższy w historii poziom, ponad 3500 dolarów za akcję, czyli wzrost o 
ponad 100 proc. od czasu rozpoczęcia pandemii. 
Zarządzający koncernami CEO poczuli więc swoją siłę i pozwalają sobie na 
coraz większą ingerencję, szczególnie na rynku medialnym, który podczas 
pandemii został właściwie zdominowany przez technologie cyfrowe (media 
społecznościowe). Ten dominujący dzisiaj sektor rynku medialnego opanowało 
zaledwie kilka firm globalnych, które określamy akronimem GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Apple i Microsoft). Do nich dołączają, realizując taką samą 
politykę informacyjną, inne firmy, tworząc nowy porządek medialny głównego 
nurtu. 
W tym miejscu warto powrócić do zablokowania konta na serwisie Twitter 
prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. Jest to najbardziej 
widoczny przykład wzrostu znaczenia koncernów informatycznych. Przecież 
swoje konto na Twitterze posiada Władimir Putin. Z pewnością jest on dużo 
większym zagrożeniem dla „wartości demokratycznych”, których koncerny są 
podobno najważniejszym obrońcą. Jednak to były prezydent Stanów 
Zjednoczonych został uznany za największe zagrożenie. Dlaczego? 

Zarządzanie kryzysem 
Otóż świat, w którym nieustannie generowane są napięcia, negatywne emocje, 
k łamstwa i manipulacje, to naturalny ekosystem dla korporacji 
informatycznych. W takich warunkach mają one największe możliwości 
manipulowania całymi grupami odbiorców, prowadzenia własnej polityki 
dezinformacyjnej i zarabiania olbrzymich sum na danych zebranych na rynku 
wtórnym. Politycy, którzy proponują uporządkowanie systemu, odtworzenie roli 
autorytetów i budowę społeczeństwa narodowego, to z definicji wrogowie. 
Przecież prawdziwe pieniądze zarabia się na konfliktach, tam, gdzie 
społeczeństwa są podzielone i skłócone. Jeśli panuje spokój, to podziały i 
konflikty trzeba stworzyć, i to w taki sposób, aby realizować główne cele swojej 
polityki informacyjnej. Do tej pory te działania odbywały się jakby w tle, 
niewiele osób odczuwało je bezpośrednio. Głosy ostrzegające przed nadmierną 
dominacją korporacji promujących ultraliberalne koncepcje społeczne były 
ignorowane lub traktowane jako nadmierna ostrożność. 
O realnych konsekwencjach braku własnych mediów informatycznych boleśnie 
przekonał się prezydent USA. Donald Trump liczył zapewne na pomoc 
prawicowego serwisu społecznościowego Parler, który został uruchomiony w 
2018 roku jako alternatywa dla takich gigantów jak Facebook i Twitter. Szybko 
przyciągnął ponad 10 milionów użytkowników. Podczas wyborów prezydenckich 
w Stanach Zjednoczonych mobilna aplikacja Parlera została pobrana ponad 
milion razy ze sklepu Google Play. Stał się więc rzeczywistą konkurencją dla 
dominujących monopolistów. Kiedy w krytycznym momencie wydarzeń na 
Kapitolu usunięto konto Trumpa z Twittera, to właśnie ten serwis mógł odegrać 
ważną rolę w rzeczywistej realizacji prawnych implikacji wolności słowa. Mógł, 
ale nie odegrał, ponieważ właściciele Parlera nie kupili własnych serwerów ani 
nie zbudowali własnych sieci światłowodowych. Wynajęli je, oczywiście zgodnie 



z prawem i na podstawie odpowiednich umów cywilno-prawnych, od 
internetowego giganta Amazona. Kiedy 6 stycznia tłum szturmował Kapitol, 
prezydent Trump nagrał przemówienie wzywające do spokoju, ale nie mogło 
ono dotrzeć do społeczeństwa, ponieważ Twitter je zablokował. Serwery Parlera 
zostały bezprawnie wyłączone i do dzisiaj serwis ten jest niedostępny w sieci 
internetowej. Sam byłem aktywnym jego uczestnikiem i muszę przyznać, że 
stawał się on powoli ważnym miejscem ciekawych dyskusji i wymiany 
materiałów oraz informacji, które są niedostępne w lewicowych mediach. 
Straciłem zatem, zapewne bezpowrotnie, dostęp do Parlera. 
Zaczynamy zauważać, że kiedy stajemy się ofiarą ponadnarodowych 
korporacji, nie za bardzo wiemy, gdzie zwrócić się o pomoc. Niestety, regulacje 
prawne nie zapewnią nam sprawiedliwości w wirtualnym świecie. Musimy 
posiadać własne serwery i własne światłowody, których nikt nam nie wyłączy w 
krytycznym momencie. Musimy budować własne firmy, które będą w stanie 
konkurować z gigantami, a jednocześnie mieć świadomość, że dotychczasowi 
monopoliści nie oddadzą pola bez walki. W realiach współczesnego, 
pandemicznego liberalizmu gospodarczego mamy już do czynienia z dyktaturą 
ekonomiczną dużych korporacji. Zarządzają nimi CEO, których jedynym celem 
jest maksymalizacja zysku, nikt ich nie wybiera w jakichkolwiek 
demokratycznych wyborach. Są oni „mianowani” przez rzeczywistych 
właścicieli. Ci zazwyczaj stoją w cieniu i pociągają jedynie „za sznurki” coraz 
liczniejszego grona polityków-marionetek, których wykreowali. Prezydent 
Trump nie był taką marionetką, dlatego musiał zostać „wymieniony”, i koncerny 
informatyczne zrobiły wszystko, aby tego dokonać. 

Ceną jest wolność 
Media elektroniczne w swoich przekazach kszta łtują swoją wizję 
„nowoczesnego człowieka”, który musi korzystać ze wsparcia technologii 
cyfrowych i środków farmakologicznych, aby osiągnąć pożądany stan 
zadowolenia i szczęścia. Takie zredukowanie człowieka, szczególnie dzieci i 
młodzieży, jedynie do jego „zawartości informacyjnej i biochemicznej”, to już 
właściwie realizacja w praktyce idei transhumanistów, która stawia sobie za cel 
takie uformowanie człowieka, aby jego jedynym pragnieniem było zaspokajanie 
własnych potrzeb, by być szczęśliwym. Jeśli taki komfort gwarantują coraz 
doskonalsze środowiska cyfrowego świata, w których przecież nie ma 
prawdziwego, naturalnego życia i stosunków międzyludzkich, musi to budzić 
poważny niepokój. Jeśli dzieci przyzwyczają się do tego, że cyfrowy świat 
gwarantuje im większy komfort niż rzeczywistość, jaka ich otacza, to przecież 
coraz częściej będą uciekać do wirtualnych przestrzeni. Kolejne koncepcje 
transhumanistów, z transferem umysłu włącznie, będą traktować jako 
naturalny rezultat postępu technicznego, a nie niszczenie podstaw 
człowieczeństwa. 
Według koncepcji lewicowych ideologów współczesne społeczeństwo ma się 
składać z „idealnych niewolników”, którzy nie zdają sobie nawet sprawy z 
sytuacji, w jakiej się znaleźli. Zostali zamknięci w cyfrowych bańkach, ściśle 
kontrolowanych przez korporacje informatyczne. A co z tymi, którzy chcą być 
wolni i nie zgadzają się na lewicowy dyktat? Czy jako samodzielnie myślący i 
niepoddający się światowej liberalnej utopii zostaniemy zamknięci w gettach, 
odizolowani od głównego nurtu jako niepokorni indywidualiści? 



Kiedyś ludzie mogli się jeszcze połączyć telefonicznie, bezpośrednio za pomocą 
klasycznego kabla. Dzisiaj możliwa jest już tylko komunikacja dzięki sieci 
informatycznej, na którą składają się światłowody, nadajniki szerokopasmowe i 
przede wszystkim serwery z zapisanymi o nas informacjami. Całe pokolenie 
młodych ludzi jest już wpisane w struktury bazodanowe umieszczone na tych 
serwerach. Wiele mniejszych firm, szkół, uczelni, szpitali i fundacji przekazało i 
ciągle przekazuje swoje dane na serwery korporacji globalnych, które 
oczywiście oferują tę usługę pozornie za darmo. Pamiętajmy jednak, że 
płacimy za nią naszą wolnością, i to pojmowaną w sposób klasyczny, czyli jako 
możliwość wyboru dobra. 
Bo jak wybrać dobro, kiedy nie posiadamy prawdziwych informacji? Czy nasze 
dane składowane na serwerach nie zostaną kiedyś zmienione tak jak w utopii 
przedstawionej przez Aldousa Huxleya jako „nowy wspaniały świat”? Czy ktoś z 
nas pamięta całą swoją przeszłość, daty, miejsca, wydarzenia, twarze innych 
ludzi? Ile razy sprawdzamy w Google informacje dotyczące codziennych spraw, 
ponieważ „nie pamiętamy”. Kto z nas ma zapisane w twardym zeszycie, 
schowanym w bezpiecznym miejscu, numery telefonów do bliskich i 
znajomych? Czy raczej ufamy w kontakty zapisane we własnym telefonie, a w 
rzeczywistości na serwerach operatora komórkowego, które zapewne 
wynajmuje od korporacji informatycznych. Może już dzisiaj ktoś pisze naszą 
własną historię, dostosowaną „do standardów i systemów wartości” 
obowiązujących w danej korporacji. A może kiedyś jakiś CEO podejmie decyzję 
o zmianie, skasowaniu bądź modyfikacji naszych danych? Czy i kiedy to 
zauważymy? I co będziemy mogli wtedy zrobić? Na te pytania musimy szybko 
odpowiedzieć i koniecznie rozpocząć tworzenie własnych struktur 
informatycznych, z własnymi serwerami informatycznymi, których nikt nam nie 
wyłączy. 
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