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 → OECD poinformowało o sukcesie podatko-
wych negocjacji dotyczących opodatko-
wania międzynarodowych korporacji. Aż 
130 państw (w tym Polska) zapowiedziało 
wspólne wdrażanie rozwiązań, które mają 
doprowadzić do likwidacji rajów podatko-
wych i płacenia przez korporacje podatków 
w miejscu sprzedaży swoich produktów 
i usług [1]. Mało kto zauważa, że w negocja-
cjach uczestniczyło 139 jurysdykcji i to głos 
tych 9 państw sprzeciwiających się wypra-
cowanym rozwiązaniom może zadecydować 
o ich ostatecznym kształcie, a nawet sukce-
sie negocjacji. 

 → Przyjęte rozwiązania składają się z tzw. dwóch 
filarów. W ramach pierwszego ma dojść do 
opodatkowania największych międzynaro-
dowych korporacji, których globalne roczne 
przychody to min. 20 mld EUR, a marża zy-
sku przekracza 10 proc. Na świecie jest ok. 
100 takich firm. Będą one musiały podzielić 
20-30 proc. swoich globalnych dochodów 
podlegających opodatkowaniu między kraje, 

w których sprzedają swoje produkty i usługi 
(tzw. market jurisdictions). Drugi filar zakłada 
przyjęcie minimalnego globalnego podatku 
CIT w wysokości 15 proc. efektywnej stawki 
dla międzynarodowych firm o rocznych do-
chodach powyżej 750 mln EUR.

 → W kontekście globalnych podatków niewie-
le mówi się o 9 państwach, które odmówi-
ły podpisania deklaracji. A to w ich rękach 
leży los globalnego porozumienia podat-
kowego. Do wdrażania minimalnego 15 proc. 
CIT (filar II) potrzebna jest tylko zmiana kra-
jowej legislacji. Każde państwo decydujące 
się na takie rozwiązanie może wdrażać je we 
własnym zakresie. Jednak do wejścia w życie 
podatkowej relokacji zysków największych 
światowych korporacji (filar I) potrzebna jest 
zmiana międzynarodowych traktatów podat-
kowych, do czego niezbędna będzie zgoda 
wszystkich państw uczestniczących w nego-
cjacjach (tzw. Inclusive Framework). Zarazem 
wiele państw postrzega rozwiązania pakieto-
wo i chce ich jednoczesnego wdrażania.

↘ Tabela 1. Państwa wetujące porozumienia ws. wprowadzenia globalnych podatków  

Kto? Dlaczego?
Straty/zyski 

po wdrożeniu 
porozumienia

Kto może do nich 
dołączyć?

Czego chcą?

Barbados, 
St. Vincent, 
Irlandia

Porozumienie zakłada 
podniesienie stawki CIT 
do 15 proc.

Wpływy rajów po-
datkowych z tytułu 
CIT spadną o ok. 
30-60 proc.

Szwajcaria, Cypr, 
Katar, Hongkong, 
Singapur, Bermudy, 
Kajmany, Wyspy 
Dziewicze, Jersey 

Utrzymanie status quo 
pozwalającego na dal-
sze stosowanie bardzo 
niskich stawek podat-
kowych.

Kenia, 
Nigeria

Przyjęte rozwiązania są 
zbyt skomplikowane 
i premiują najbardziej 
rozwinięte państwa.

Ich wpływy będą 
3-4-krotnie mniej-
sze niż rozwiniętych 
państw.

Członkowie G24 [2],  
Indie, Turcja, 
Argentyna

Uproszczenie mechani-
zmu relokacji, większa 
redystrybucja i prawo 
do opodatkowania 
dla rozwijających się 
państw.

Estonia Porozumienie wymusza 
rezygnację z obowiązu-
jącego systemu podat-
kowego. 

Potencjalna utrata 
konkurencyjności

Łotwa, Gruzja, Wprowadzenie do-
datkowych wyłączeń 
w II filarze. 

Źródło: opracowanie własne PIE.

 → Dopiero po 1 lipca br. państwa zaczęły udo-
stępniać swoje krajowe stanowiska w od-
niesieniu do propozycji przyjętej na forum 

OECD. Podczas ostatniej rundy negocjacji 
mogły one bowiem jedynie opowiedzieć się 
za lub przeciw przedstawionym rozwiązaniom. 
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Z publikowanych dokumentów wynika, że 
mimo wstępnej akceptacji dla propozycji 
OECD, mają wobec niej wiele obiekcji. 

 → Zastrzeżenia podnoszą przede wszystkim 
państwa o mniejszych wpływach gospodar-
czych i politycznych. Z jednej strony, do gru-
py tej przynależą raje podatkowe – kraje, które 
przyciągają kapitał bardzo niskimi stawkami 
podatkowymi. Nie godzą się one na ustalenie 
minimalnej stawki CIT na poziomie 15 proc., 
gdyż jej wejście w życie podważy fundamenty 
ich gospodarczego modelu [3]. Ich wpływy są 
jednak coraz mniejsze, co wynika z powszech-
nie negatywnego stosunku do rajów podatko-
wych. Drugą stronę sporu reprezentują rozwija-
jące się kraje. Wskazują one, że przygotowane 
rozwiązania zostały skrojone pod potrzeby naj-
bardziej rozwiniętych państw z Grupy G7. Po 
prowadzeniu zmian mają one bowiem przejąć 
ponad 60 proc. podatkowych wpływów. 

 → Negocjacje na forum OECD miały pozwolić 
na uwzględnienie obiekcji tej drugiej grupy. 
Modyfikacjom zostały poddane rozwiązania 
w ramach pierwszego filara. Do maksymalnie 
30 proc. (z 20 proc.) podniesiono próg docho-
dów podlegających opodatkowaniu i podzia-
łowi pomiędzy kraje, w których dochodzi do 
sprzedaży produktu lub usługi. Mechanizm 
relokacji zysków ma również w większym 
stopniu uwzględniać najmniejsze gospodar-
ki. Zarazem przyjęcie pierwszego filara będzie 
wymuszać na państwach rezygnację z unilate-
ralnych rozwiązań w zakresie opodatkowania 
cyfrowych korporacji pozbawiając je wpły-
wów z tego tytułu. W drugim filarze nie doszło 
do zmian, przez co jego beneficjentami będą 
kraje, w których swoje siedziby mają między-
narodowe korporacje. Jeżeli amerykańska 
firma sprzedaje usługi w Polsce, a następnie 

transferuje zyski do Irlandii, to podatkowymi 
beneficjentami będą Irlandia, ściągająca mi-
nimalny podatek, i USA, dzięki podatkowi wy-
równawczemu do wysokości 15 proc. Mimo 
wskazanych zmian, wpływy rozwijających się 
państw z tytułu pierwszego filara wzrosną tyl-
ko o ok. 1 proc., a drugiego 2-4 proc. Najbar-
dziej rozwinięte państwa zwiększa swoje wpły-
wu o odpowiednio 2-3 proc. i 10-20 proc. [4]. 

 → Rozwiązania zaakceptowane na forum 
OECD są przełomowe, gdyż po ich wdroże-
niu może dojść do zatrzymania podatkowe-
go wyścigu do dna oraz pozbycia się rajów 
podatkowych. Nie zmienia to faktu, że na 
ich przyjęciu skorzystają przede wszystkim 
największe światowe gospodarki. Dlatego na 
najbliższym lipcowym szczycie G20 można 
spodziewać się sprzeciwu ze strony państw 
(przede wszystkim Indie i Argentyna), które 
chcą oby nowy, międzynarodowy ład podat-
kowy w większy stopniu uwzględniał interesy 
państw na niższych szczeblach gospodarcze-
go rozwoju.
[1] https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and 

-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international 

-tax-reform.htm [dostęp: 06.07.2021].

[2] Państwa członkowskie G24: Algieria, Wybrzeże Kości 

Słoniowej, Kongo, Egipt, Etiopia, Gabon, Ghana, Kenia, 

Maroko, Nigeria, RPA, Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Ekwa-

dor, Gwatemala, Haiti, Meksyk, Peru, Trinidad i Tobago, 

Indie, Iran, Liban, Pakistan, Filipiny, Sri Lanka, Syria.

[3] https://www.gov.ie/en/press-release/7815e-ireland 

-broadly-supports-oecd-inclusive-framework-agreement 

-on-key-aspects-of-new-international-tax-rules-with 

-reservation-donohoe/ [dostęp: 06.07.2021].

[4] https://taxjustice.net/2021/07/05/global-minimum 

-corporate-tax-questions-grow-over-oecd-commitment 

-to-inclusive-reforms/; https://datawrapper.dwcdn.net/ 

2BhFm/5/ [dostęp: 06.07.2021].

(ŁB)

Maleją moce produkcyjne przedsiębiorstw 
– czy to efekt odłożonego popytu?

 → W y ko r z ys t a n i e  m o cy  p ro d u kcy j nyc h 
przez firmy informuje o popycie na ich 
produkty/usługi. Zbyt duże moce produk-
cyjne wskazują na spadek popytu na ofer-
tę przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym po-
siadanie czynników produkcji, które nie są 
wykorzystywane (pracowników, budynków, 

maszyn), a wymagają ponoszenia kosztów 
stałych. Z kolei zbyt małe moce produkcyjne 
świadczą o nagłym wzroście popytu, który 
nie może być zaspokojony z powodu braku 
możliwości wyprodukowania odpowiedniej 
ilości produktu lub świadczenia usług na 
większą skalę. 

https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
https://www.oecd.org/newsroom/130-countries-and-jurisdictions-join-bold-new-framework-for-international-tax-reform.htm
https://www.gov.ie/en/press-release/7815e-ireland-broadly-supports-oecd-inclusive-framework-agreement-on-key-aspects-of-new-international-tax-rules-with-reservation-donohoe/
https://www.gov.ie/en/press-release/7815e-ireland-broadly-supports-oecd-inclusive-framework-agreement-on-key-aspects-of-new-international-tax-rules-with-reservation-donohoe/
https://www.gov.ie/en/press-release/7815e-ireland-broadly-supports-oecd-inclusive-framework-agreement-on-key-aspects-of-new-international-tax-rules-with-reservation-donohoe/
https://www.gov.ie/en/press-release/7815e-ireland-broadly-supports-oecd-inclusive-framework-agreement-on-key-aspects-of-new-international-tax-rules-with-reservation-donohoe/
https://taxjustice.net/2021/07/05/global-minimum-corporate-tax-questions-grow-over-oecd-commitment-to-inclusive-reforms/
https://taxjustice.net/2021/07/05/global-minimum-corporate-tax-questions-grow-over-oecd-commitment-to-inclusive-reforms/
https://taxjustice.net/2021/07/05/global-minimum-corporate-tax-questions-grow-over-oecd-commitment-to-inclusive-reforms/
https://datawrapper.dwcdn.net/2BhFm/5/
https://datawrapper.dwcdn.net/2BhFm/5/
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 → Ostatni odczyt MIK (Miesięczny Indeks Ko-
niunktury) pokazuje, że wzrasta udział firm 
sygnalizujących zbyt małe moce produkcyj-
ne. Według badań PIE i BGK (n=500,) w lipcu 
2021 r. udział takich firm wyniósł 16 proc. Z ko-
lei 75 proc. oceniło swoje moce produkcyjne 
jako wystarczające, a 9 proc. uznało za zbyt 
duże. Od stycznia do kwietnia zanotowano 
ciągły wzrost deklaracji o zbyt małych mocach 
produkcyjnych, w maju nastąpiło lekkie obni-
żenie, a obecnie udział deklaracji firm o zbyt 
małych mocach produkcyjnych jest taki sam 
jak w kwietniu. 

 → Najwięcej firm posiadających zbyt małe moce 
produkcyjne działa w usługach (21 proc.) i bu-
downictwie (20 proc.) (wykres 1). Natomiast 
najmniej deklaracji o zbyt małych mocach pro-
dukcyjnych pochodziło od firm handlowych 

(10 proc.), choć jednocześnie aż 82 proc. z nich 
deklarowało, że ich moce produkcyjne są wy-
starczające, a jedynie 8 proc. wskazało, że zbyt 
duże. W porównaniu z poprzednimi miesiącami 
szczególnie zwraca uwagę poprawa w usługach 
– wzrost udziału firm, które nie mogą sprostać 
rosnącemu popytowi wynosił w lipcu aż 7 pkt. 
proc. w porównaniu do czerwca i był najwyż-
szy od stycznia 2021 r. Natomiast w branży 
TSL (transport, spedycja, logistyka) znacząco 
zmniejszył się (o 6 pkt. proc. m/m) udział firm 
ze zbyt małymi mocami produkcyjnymi i wynosi 
obecnie 15 proc. Za pozytywną tendencję należy 
uznać systematycznie zmniejszanie od począt-
ku roku udziału firm posiadających zbyt duże 
moce produkcyjne – od stycznia spadł, w zależ-
ności do sekcji, od 3 pkt. proc. (budownictwo) 
do aż 20 pkt. proc. (usługi).

↘ Wykres 1. Firmy deklarujące zbyt małe moce produkcyjne w okresie styczeń-lipiec 2021 r.  
według sekcji (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PIE i BGK.

 → Jednoczesny wzrost udziału firm, które de-
klarują zbyt małe moce produkcyjne i spa-
dek udziału firm ze zbyt dużymi mocami 
produkcyjnymi wskazuje na ożywienie w go-
spodarce i może być związane ze zjawiskiem 
odłożonego popytu, na którego pojawienie 
się, po zniesieniu restrykcji i opanowaniu 
pandemii, wskazywali już wcześniej eko-
nomiści. Jednocześnie wyraźny udział firm 

usługowych i budowlanych, które mają zbyt 
małe moce produkcyjne wiąże się również 
z sezonowymi wahaniami popytu. Lato jest 
czasem, gdy z powodu sprzyjających warun-
ków pogodowych zwiększa się intensywność 
robót budowlanych. Rośnie też wtedy zapo-
trzebowanie na usługi typowo turystyczne, 
związane z wyjazdami wakacyjnymi. 

(KD, AS)
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 → Ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Na-
stępnego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) 
w indeksie TGe_Base osiągnęły historyczną 
wartość powyżej 400 PLN/MWh na począt-
ku tego miesiąca. W czerwcu miesięczna 
średnioważona wolumenem obrotu cena 
w kontraktach bazowych była o 62 proc. 
wyższa niż w czerwcu 2020 r. i wynosiła 
354 PLN/MWh. Cena średnioważona kon-
traktu rocznego z  dostawą pasmową na 
2022 r. Rynku Terminowego Produktów z do-
stawą energii elektrycznej (RTPE) wzrosła 
o 112 PLN/MWh w porównaniu do analogicznej 
ceny z roku poprzedniego [5].

 → Za wzrost cen energii w dużej mierze od-
powiadają ceny uprawnień do emisji CO2, 
które w lipcu osiągnęły szczytową wartość  
58  EUR/t CO2 w  ramach aukcji na ryn-
ku pierwotnym na giełdzie EEX. Na cenę 
uprawnień do emisji CO2 największy wpływ 
mają uwarunkowania regulacyjne, choć 
nie bez znaczenia pozostają także takie 

czynniki, jak ceny surowców czy spekulacje 
giełdowe. 

 → Od kwietnia do listopada ubiegłego roku to 
właśnie w Polsce notowano najwyższe hurto-
we ceny energii spośród krajów UE, np. o ok. 
20 proc. wyższe niż w Niemczech. Na począt-
ku roku niechlubną pierwszą pozycję zajęła 
Irlandia z cenami w maju ok. 430 PLN/MWh [6]. 
Dzięki wysokiemu udziałowi energii odnawial-
nej najniższe ceny energii w hurcie charakte-
ryzują kraje skandynawskie. 

 → Wzrost cen hurtowych energii może przeło-
żyć się w przyszłym roku na podwyżki cen 
dla gospodarstw domowych. W drugiej po-
łowie 2020 r. ceny energii dla gospodarstw 
domowych w Polsce były 30 proc. poniżej 
średniej unijnej [7]. Jednak przy tak wysokich 
cenach uprawnień do emisji, odbiorcy końco-
wi będą musieli dopłacać więcej do węglowe-
go miksu Polski. Na ten rok wzrost rachunków 
dla gospodarstw domowych zatwierdzony 
przez URE wyniósł ok. 10 proc. [8].

↘ Wykres 2. Miesięczne średnioważone ceny energii elektrycznej (lewa oś) i uprawnień do emisji CO2 
(prawa oś)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych TGE i EEX.
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[5] https://tge.pl/dane-statystyczne [dostęp: 06.07.2021].

[6] https://ember-climate.org/european-electricity 

-transition/ [dostęp: 06.07.2021].

[7] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php?title=Electricity_price_statistics [dostęp: 

06.07.2021].

[8] Jak zmienią się nasze rachunki za prąd i gaz w 2021 roku? 

(2021), Aktualności, Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl) 

[dostęp: 06.07.2021].

(MM)

Pandemia a nierówności w świecie nauki

 → Pandemia, a w szczególności okresy lockdow-
nów prawdopodobnie negatywnie wpłynęły 
na efektywność pracy naukowczyń, co może 
zwiększyć nierówności na tle płci w świecie 
nauki. Naukowcy ewaluowani są często pod 
kątem liczby publikacji, a w latach 2020 i 2021 
można było opublikować wiele artykułów do-
tyczących pandemii COVID-19. W tej kwestii 
kobiety-akademiczki wykazywały mniejszą 
skuteczność: w dziedzinach od medycyny 
po nauki społeczne publikowały mniej prac 
na tematy związane z pandemią (lub niekie-
dy mniej prac ogółem). Może przełożyć się 
to na nawarstwienie dysproporcji, m.in. w do-
stępie do wyższych stanowisk na najlepszych 
uniwersytetach. 

 → Już w maju 2020 r. badaczki informowały, że 
pandemia i lockdown wpływają bardzo nie-
korzystnie właśnie na efektywność kobiet-
-naukowczyń, a konkretnie ekonomistek [9]. 
Ta dyscyplina już wcześniej charakteryzowa-
ła się zaskakująco dużymi nierównościami na 
tle płciowym, m.in. pod względem obecności 
kobiet w tej dyscyplinie w ogóle, a także ich 
doświadczeń z pracy w środowisku ekono-
micznym [10]. Ekonomistki w artykule sprzed 
roku wskazywały, że pandemia general-
nie uderza bardziej w kobiety – lockdown 
bardziej obniża produktywność kobiet niż 
mężczyzn przy pracy online [11]. Chodzi 
m.in. o konieczność aktywnego zajmowania 
się starszymi członkami rodziny czy dziećmi, 
w tym dbaniu o ich obowiązki szkolne w try-
bie e-learningu, co przeważnie, niezależnie od 
kraju i kultury, robią kobiety. Analizując arty-
kuły, w tym zaawansowane szkice artykułów 
(tzw. working papers lub preprints), badaczki 
wskazały, że odsetek kobiet prowadzących 
badania ekonomiczne nad pandemią był niż-
szy niż odsetek kobiet w całym środowisku 
ekonomicznym.

 → W innych dziedzinach nauki pandemia tak-
że spowodowała zwiększenie nierówności 
płciowych. Badania na naukowej literaturze 
medycznej pokazały, że wśród autorów arty-
kułów dotyczących COVID-19, odsetek kobiet 
figurujących na pozycji pierwszego autora 
był o 19 proc. niższy niż w artykułach w tych 
samych czasopismach opublikowanych 
w 2019 r. [12]. Jako ogólną przyczynę badacze 
wskazują silniejsze u kobiet obniżenie produk-
tywności w okresie lockdownu. Badania najlep-
szych naukowych pism medycznych (np. „The 
Lancet”) ukazują podobny trend: kobiety pu-
blikują mniej prac na temat pandemii [13].

 → Z kolei w dziedzinie nauk społecznych ogó-
łem analiza publikacji naukowych pokazuje, 
że w USA i kilku innych państwach w czasie 
lockdownów produktywność (mierzona licz-
bą napisanych artykułów lub szkiców) w ca-
łej populacji ludzi zajmujących się naukami 
społecznymi wzrosła. Jednak u kobiet zano-
towano spadek w stosunku do produktywno-
ści mężczyzn (kobiety publikowały ok. 13 proc. 
mniej prac w pandemii przy lockdownie niż 
mężczyźni w porównaniu z poprzednim ro-
kiem). Większe nierówności pod tym wzglę-
dem zanotowano u pracowników najlepszych 
uczelni [14].

 → W Polsce środowisko naukowe raportowa-
ło o podobnych trendach [15]. Wskazuje się, 
że pandemia to jedynie katalizator wcze-
śniejszych problemów, m.in. nierównego 
rozłożenia obowiązków domowych między 
kobietami a mężczyznami, w szczególności 
w kwestii opieki nad dziećmi, co sprawia, że 
nawet w gospodarstwach domowych, w któ-
rych i kobieta, i mężczyzna pracują na uczelni, 
to kobiety częściej niż mężczyźni były skłonne 
rezygnować z czasu poświęcanego pracy na-
ukowej na rzecz obowiązków domowych lub 
też pracować nad swoimi badaniami w mniej 

https://tge.pl/dane-statystyczne
https://ember-climate.org/european-electricity-transition/
https://ember-climate.org/european-electricity-transition/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics
https://ure.gov.pl
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komfortowych warunkach (np. późnymi wie-
czorami). Ponadto, jak wykazały analizy 
oparte na wywiadach z naukowczyniami, 
akademiczki poświęcały także więcej czasu 
na zdalną pracę dydaktyczną ze studenta-
mi oraz gorzej niż mężczyźni oceniały swo-
je doświadczenia ze zdalnego uczestnictwa 
w konferencjach naukowych [16]. Potencjal-
nie powyższe efekty mogą nawarstwiać się 
z czasem i uwidocznić się już nawet po po-
wrocie do normalnego funkcjonowania uczel-
ni, pogarszając sytuację kobiet w nauce.
[9] Amano-Patiño, N., Faraglia, E., Giannitsarou, C., Hasna, Z. 

(2020), Who is doing new research in the time of COVID-19? 

Not the female economists, VOX, CEPR Policy Portal,  

https://voxeu.org/article/who-doing-new-research-time 

-covid-19-not-female-economists [dostęp: 01.07.2021].

[10] Birekeraho, A.G., Maniga, P. (2018), How many female 

economics professors in top European Universities?, Bruegel, 

https://www.bruegel.org/2018/03/how-many-female 

-economist-professors-in-top-european-universities/; 

American Economic Association (2019), AEA Professional 

Climate Survey: Final Report, https://www.aeaweb.org/ 

resources/member-docs/final-climate-survey-results 

-sept-2019 [dostęp: 01.07.2021].

[11] Amano-Patiño, N., Faraglia, E., Giannitsarou, C., Hasna, Z. 

(2020), Who is doing new research in the time of COVID-19? 

Not the female economists, VOX, CEPR Policy Portal,  

https://voxeu.org/article/who-doing-new-research-time 

-covid-19-not-female-economists [dostęp: 01.07.2021].

[12] Andersen, J.P., Nielsen, M.W., Simone, N.L., Lewiss, R.E.,  

Jagsi, R. (2020), COVID-19 medical papers have fewer women 

first authors than expected, Elife, https://europepmc.org/

article/MED/32538780 [dostęp: 01.07.2021].

[13] Gabster, B.P., van Daalen, K., Dhatt, R., Barry, M. (2020), 

Challenges for the female academic during the COVID-19 pan-

demic, “The Lancet”, No. 395(10242).

[14] Cui, R., Ding, H., Zhu, F. (2021), Gender Inequality in  

Research Productivity During the COVID-19 Pandemic,  

https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/

msom.2021.0991 [dostęp: 01.07.2021].

[15] Leonowicz-Bukała, I. (2021), Z dzieckiem na kolanach. 

Jak pandemia zabija aktywność naukową kobiet?, Blog nauko-

wy WSIZ, https://wsiz.edu.pl/blog-naukowy/z-dzieckiem 

-na-kolanach-jak-pandemia-zabija-aktywnosc-naukowa 

-kobiet/; Górska, A.M., Kulicka, K., Staniszewska, Z., 

Dobija, D. (2021), Deepening inequalities: What did COVID-19 

reveal about the gendered nature of academic work?, Gender, 

Work & Organization, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/

full/10.1111/gwao.12696 [dostęp: 01.07.2021].

[16] Górska, A.M., Kulicka, K., Staniszewska, Z., Dobija, D.  

(2021), Deepening inequalities: What did COVID-19 reveal 

about the gendered nature of academic work?, Gender, Work 

& Organization, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/

full/10.1111/gwao.12696 [dostęp: 01.07.2021].

(ŁB)

Polski rynek telekomunikacyjny w 2020 r.

 → Wartość polskiego rynku telekomunikacyj-
nego w 2020 r. wyniosła 40,8 mld PLN i wzro-
sła w stosunku do poprzedniego roku, po 
kilku latach wyraźnej stagnacji. Przychody 
zwiększyły się jednak tylko o ok. 1,2 mld PLN, 
czyli o niecałe 3 proc. Biorąc pod uwagę okres 
pandemii i znacznie zwiększone zapotrzebo-
wanie na dostęp do internetu, a także utrzy-
mujące się na wysokim poziomie inwestycje, 
wzrost ten można uznać za nieznaczny.

 → Spośród głównych kategorii usług anali-
zowanych w niedawnym raporcie Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej [17], w okresie 
pandemii najwięcej na wartości zyskały 
usługi telefonii mobilnej (ok. 1,5 mld PLN, 
14 proc.), usług wiązanych (ok. 0,8 mld PLN, 
8 proc.) i dostępu do internetu stacjonar-
nego i mobilnego (odpowiednio ok. 0,2 mld 
PLN i ok. 0,1 mld PLN, w obu przypadkach 

o ok. 5 proc.). Natomiast cały czas spadają 
przychody z telefonii stacjonarnej – w tym seg-
mencie od lat kurczy się liczba użytkowników, 
jak i wielkość przychodów. Natomiast te oso-
by, które zachowały „zwykły” telefon korzysta-
ły z niego więcej – średnio aż 120 minut mie-
sięcznie, o 15 więcej niż w poprzednim roku. 
O 17,9 proc. wzrósł też łączny czas połączeń 
głosowych w sieciach mobilnych. Oba te zja-
wiska są efektem zmian w komunikacji wywo-
łanej ograniczeniami przeciwpandemicznymi. 

 → W roku pandemii wzrosła nie tylko ogólna 
liczba użytkowników stacjonarnego i mobil-
nego dostępu do internetu, ale też popyt na 
łącza o dużych prędkościach. Aż 28,3 proc. 
użytkowników korzystało z usług o przepusto-
wości przynajmniej 100 Mb/s, o 5,5 pkt. proc. 
więcej niż rok wcześniej. Niewielki wzrost 
łącznych przychodów kontrastuje zatem 

https://voxeu.org/article/who-doing-new-research-time-covid-19-not-female-economists
https://voxeu.org/article/who-doing-new-research-time-covid-19-not-female-economists
https://www.bruegel.org/2018/03/how-many-female-economist-professors-in-top-european-universities/
https://www.bruegel.org/2018/03/how-many-female-economist-professors-in-top-european-universities/
https://www.aeaweb.org/resources/member-docs/final-climate-survey-results-sept-2019
https://www.aeaweb.org/resources/member-docs/final-climate-survey-results-sept-2019
https://www.aeaweb.org/resources/member-docs/final-climate-survey-results-sept-2019
https://voxeu.org/article/who-doing-new-research-time-covid-19-not-female-economists
https://voxeu.org/article/who-doing-new-research-time-covid-19-not-female-economists
https://europepmc.org/article/MED/32538780
https://europepmc.org/article/MED/32538780
https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/msom.2021.0991
https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/msom.2021.0991
https://wsiz.edu.pl/blog-naukowy/z-dzieckiem-na-kolanach-jak-pandemia-zabija-aktywnosc-naukowa-kobiet/
https://wsiz.edu.pl/blog-naukowy/z-dzieckiem-na-kolanach-jak-pandemia-zabija-aktywnosc-naukowa-kobiet/
https://wsiz.edu.pl/blog-naukowy/z-dzieckiem-na-kolanach-jak-pandemia-zabija-aktywnosc-naukowa-kobiet/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12696
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12696
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12696
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gwao.12696
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z coraz wyższymi parametrami świadczonych 
usług, a sytuacja konsumentów zdecydowa-
nie się poprawia. Warto dodać, że cały czas 
na wysokim poziomie utrzymują się inwestycje 
operatorów – w 2020 r. wyniosły 7,5 mld PLN 

(18 proc. wartości rynku), nieco mniej niż w la-
tach poprzednich (7,8 mld PLN i 19,7 proc. 
przychodów w 2019 r.), a już niemal dwie trze-
cie gospodarstw domowych w Polsce jest 
w zasięgu sieci o najwyższych parametrach. 

↘ Wykres 3. Struktura przychodów na polskim rynku telekomunikacyjnym (w mld PLN)
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Źródło: opracowanie własne PIE na bazie danych UKE (2021).

 → Mimo powyższych zmian, ogólny obraz 
rynku telekomunikacyjnego jest miesza-
ny. Z jednej strony, oferta dla konsumentów 
w Polsce jest bardzo dobra z punktu widzenia 
użytkownika – Polacy cieszą się niemal naj-
niższymi cenami usług w UE i niskimi w relacji 
do światowych, zarówno jeśli chodzi o dostęp 
stacjonarny, jak i mobilny [18]. Z drugiej strony, 
Polska wciąż jest w ogonie Unii Europejskiej 
pod względem zasięgu sieci stacjonarnej 
– tylko trzy kraje mają niższy zasięg stacjo-
narnych sieci NGA (tzw. sieci nowej genera-
cji, zapewniające prędkość przesyłu powyżej 
30 Mb/s). Wciąż też spory odsetek osób nie 
korzysta z sieci. W perspektywie najbliższych 

lat sytuacja powinna się poprawiać, chociażby 
dzięki dokończeniu projektów finansowanych 
z POPC oraz środków przewidzianych na roz-
wój sieci w ramach Krajowego Planu Odbudo-
wy i nowej perspektywy finansowej. Możliwe 
są też podwyżki cen usług, związane chociaż-
by ze zbliżającymi się aukcjami częstotliwości 
dla sieci 5G jak i monetyzacją popytu na usługi 
o wyższych parametrach. 
[17] Urząd Komunikacji Elektronicznej (2021), Raport o stanie 

rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2020 r., Warszawa.

[18] https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data 

-pricing/ i https://www.cable.co.uk/broadband/pricing/

worldwide-comparison/ [dostęp: 06.07.2021].

(IS)

Spadają ceny na rynku nieruchomości komercyjnych 

 → Ceny na rynku nieruchomości komercyjnych 
notowały dynamiczny wzrost w ostatnich 
5 latach. Pandemia rozpoczęła proces ko-
rekty. Najszybciej dostępne dane z Niemiec 

wskazują na spadek rzędu 1,5 proc. w I kw. 
2021 r. (wykres 4). To efekt niższego popytu na 
nieruchomości biurowe, handlowe i hotelowe 
– problemy będą mieli szczególnie najemcy 

https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
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dużych obiektów. Analitycy prognozują, że 
w 2021 r. popyt będzie bardziej rozproszony – 
w większym stopniu obejmie mniejsze miasta, 
a większy udział w pozwoleniach będą miały 
budynki o mniejszych metrażach. 

 → Bieżące dane nie oddają w pełni łącznych 
tendencji – transakcje kupna i sprzedaży są 
wynikiem długich procesów negocjacyjnych. 
Spodziewamy się, że spadki cen będą nasilać 
się w kolejnych kwartałach. Skutkiem pan-
demii jest załamanie płynności na rynkach. 
Wielkość transakcji na rynku nieruchomości 
komercyjnych w Niemczech zmalała w 2020 r. 
z 67 mld EUR do ok. 59 mld EUR. Firma CBRE 
prognozuje, że 2021 r. zakończy się kolejnym 
spadek o około 6,8 proc. r/r. 

 → Podobną tendencję najprawdopodobniej bę-
dziemy obserwować także w Polsce, chociaż 
w mniejszej skali. Szacowana wartość trans-
akcji na rynkach nieruchomości komercyjnych 
według NBP wzrosła w I kw. o 0,8 proc. r/r. 

To jednak praktycznie wyłącznie efekt roz-
woju rynku nieruchomości magazynowych 
(+3,9 proc.). Jest on związany z dynamicznym 
wzrostem e-commerce. Wolumen transakcji bu-
dynków handlowych zmienił się nieznacznie 
względem okresu poprzedzającego pandemię, 
natomiast wartość nabywanych powierzchni 
biurowych zmniejszyła się o 1,7 proc. 

 → Za spadkiem cen nieruchomości komercyj-
nych w Polsce przemawiać będzie wzrost 
liczby nieużywanych budynków. Stopa pu-
stostanów na rynku nieruchomości biurowych 
wzrosła od początku pandemii z 11,3 proc. do 
12,1 proc. W handlu pojawiają się projekty 
przekształcające centra handlowe w budyn-
ki usługowo-rozrywkowe, obserwujemy tak-
że spadek cen najmu. Jedynym segmentem, 
w którym takie zjawisko nie wystąpiło, jest ry-
nek powierzchni magazynowych. Stopa pusto-
stanów w całym kraju odnotowała lekki spa-
dek z 6,6 proc. do 6,5 proc.

↘ Wykres 4. Dynamika cen nieruchomości komercyjnych w Niemczech (proc. r/r)
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Źródło: opracowanie własne IE na podstawie danych BIS.

(MG)

Uzbekistan: perspektywiczny rynek dla polskiego eksportu 

 → Uzbekistan jest jednym z najbardziej per-
spektywicznych rynków dla polskiego eks-
portu. Analiza PIE wskazuje na wysoką po-
zycję Uzbekistanu jako potencjalnego rynku 

eksportowego. Pod względem efektu konku-
rencyjności [19], w latach 2015-2019 był to dla 
polskiego eksportu czwarty najatrakcyjniejszy 
rynek poza Unią Europejską. 
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 → Przed pandemią polski eksport do Uzbe-
kistanu gwałtownie wzrósł – w 2018 r. był 
aż o 138,4 proc. większy niż w 2017 r. Był 
to efekt reform społeczno-gospodarczych 
zachodzących w Uzbekistanie. Od 1991 r. 
do 2016 r. urząd prezydenta Uzbekistanu 
sprawował autorytarnie Islom Karimow. Po 
zmianie władzy i objęciu władzy przez Szaw-
kata Mirzijojewa doszło do pewnej liberali-
zacji handlu i reform w sferze gospodarczej. 

Zmiana ta pociągnęła za sobą także przesu-
nięcie wektora polityki zagranicznej: izolacjo-
nizm ery Karimowa został zastąpiony polityką 
bardziej otwartą na współpracę międzynaro-
dową. Nastąpiło ożywienie stosunków z Za-
chodem, mimo że Uzbekistan znajduje się na 
obszarze poradzieckim i ma tradycyjnie silne 
relacje handlowe z Rosją, a w Azji Centralnej 
bardzo silne wpływy w gospodarcze budują 
Chiny.

↘ Wykres 5. Eksport z Polski do Uzbekistanu w latach 2013-2020 (w mln USD)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych GUS.

 → Dynamiczny wzrost handlu z państwami 
Unii Europejskiej pogłębił znaczny ujem-
ny bilans handlowy Uzbekistanu z  UE. 
W 2020 r. import Uzbekistanu z UE przewyż-
szył ponad 11-krotnie [20] jego eksport do 
państw unijnych. Sytuację może zmienić nie-
co dołączenie Uzbekistanu w kwietniu 2021 r. 
do unijnego systemu preferencji handlowych 
GSP+, co zwiększy ponad dwukrotnie (do 
ponad 6 tys.) liczbę towarów objętych bez-
cłowym importem z Uzbekistanu do państw 
członkowskich. 

 → W 2020 r. Polska zajmowała 20. pozycję 
w rankingu krajów, z których importuje Uz-
bekistan oraz 8. pozycję spośród krajów 
Unii Europejskiej po m.in. Niemczech, Li-
twie i Czechach [21]. Według danych GUS, to-
wary eksportowane z Polski do Uzbekistanu to 
głównie: maszyny i urządzenia (60,9 proc. ca-
łego eksportu z Polski do tego kraju w 2019 r.), 
wyroby chemiczne (21,4 proc.) oraz artykuły 
rolno-spożywcze (8,6 proc.). Są to produk-
ty, które zajmują czołowe miejsca również 

w strukturze ogólnego eksportu Polski, co 
daje szansę na stabilny wzrost eksportu do 
Uzbekistanu. 

 → Kolejnym czynnikiem sprzyjającym zwięk-
szaniu eksportu do Uzbekistanu jest 
poprawiająca się jakość infrastruktury 
transportowej w Uzbekistanie. W ostat-
nich latach wydłużono znacznie sieć kole-
jową i zbudowano nowe lotnisko w Tasz-
kiencie, a istniejące już lotniska odnowiono 
i nadano im status międzynarodowych (m.in. 
w Nukus, Samarkandzie, Namangan). Uzbe-
kistan sąsiaduje ze wszystkimi państwami 
Azji Centralnej i aspiruje do miękkiej domi-
nacji na tym obszarze, co czyni go punktem 
umożliwiającym dalszą ekspansję eksporto-
wą w regionie. 
[19] Do badania zastosowano metodę stałych udziałów 

w rynku, która polega na analizie zmian eksportu pod 

kątem czterech czynników: efektu wzrostu popytu świa-

towego, efektu struktury towarowej, efektu struktury 

geograficznej oraz efektu konkurencyjności. Efekt kon-

kurencyjności pokazuje zmianę wartości eksportu, która 
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nie wynika ze zmiany struktury towarowej, zwiększenia 

popytu światowego i struktury geograficznej. Może wy-

nikać zarówno z czynników o charakterze cenowym, jak 

i pozacenowym.

[20] https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/ 

country/details_uzbekistan_en.pdf [dostęp: 05.07.2021].

[21] https://www.intracen.org [dostęp: 05.07.2021].

(EP, JS)

Opracowanie merytoryczne: Łukasz Baszczak, Łukasz Błoński, Katarzyna Dębkowska,  
Michał Gniazdowski, Magdalena Maj, Emilia Piątkowska,  
Jan Strzelecki, Anna Szymańska, Ignacy Święcicki
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Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia 
sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede 
wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa 
oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego 
i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do 
realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją 
polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju 
oraz za granicą.

Wydarzenia i dane przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą i bazują na źródłach zewnętrznych, stąd nie gwarantuje-
my ich poprawności. Mogą one być ponadto niekompletne albo skrócone. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszej 
publikacji są wyrazem oceny ekspertów PIE w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejszy dokument jest 
jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy.  
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