
Tygodnik 
Gospodarczy PIE

5 sierpnia 2021 r.

31/2021



2
Tygodnik  
Gospodarczy PIE
5 sierpnia 2021 r. Energia elektryczna podczas pracy zdalnej 

kosztuje nas nawet 250 PLN rocznie

 → Pandemia COVID-19 upowszechniła tryb pra-
cy zdalnej w Polsce i Unii Europejskiej. We-
dług danych Eurostatu, w 2020 r. 8,9 proc. 
Polaków pracowało przez większość czasu 
z domu (w porównaniu do średniej UE wyno-
szącej 12,3 proc.) [1]. Potencjał pracowników, 
którzy mogliby pracować zdalnie przez część 
czasu wynosi jednak w naszym kraju nawet 
do 25 proc. [2]. Wielu pracowników zgłasza 
także chęć pracy z domu. W badaniu ankieto-
wym PIE i PFR przeprowadzonym w połowie 
2020 r., 12 proc. ankietowanych zadeklarowa-
ło, że chciałoby pracować całkowicie zdalnie, 
a 14 proc. deklarowało chęć pracy w formie 
hybrydowej [3]. 

 → Praca zdalna, poza komfortem, oszczędno-
ścią czasu i brakiem wydatków na dojazdy, 
wiąże się też z dodatkowymi kosztami po 
stronie pracownika. Ministerstwo Rozwoju, 
Pracy i Technologii w maju tego roku skiero-
wało projekt dotyczący pracy zdalnej do kon-
sultacji międzyresortowych i publicznych [4]. 
Według niego, pracownikowi pełniącemu 
obowiązki zdalnie przysługiwać powinien 
ekwiwalent lub ryczałt obejmujący między 
innymi koszty zużycia materiałów i narzędzi 
pracy, a także inne koszty bezpośrednio zwią-
zane z pracą zdalną, w szczególności zużycie 
energii elektrycznej i koszt dostępu do łączy 
telekomunikacyjnych [5]. 

↘ Wykres 1. Roczny koszt energii elektrycznej dla pracownika przy użytkowaniu poszczególnych 
urządzeń podczas pracy zdalnej (w PLN)
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Uwaga: Jako średni koszt całkowity energii elektrycznej przyjęto: 0,735 PLN/kWh, moc urządzeń: laptop – 48 W, komputer stacjonarny 
– 90 W, czajnik elektryczny – 2000 W, kuchenka mikrofalowa – 800 W, ładowarka do telefonu – 6,8 W, żarówka – 10 W, klimatyzator – 
2500 W, wiatrak – 60 W. Średnie dzienne użytkowanie podczas pracy zdalnej przyjęto na poziomie: laptop, komputer, oświetlenie, kli-
matyzator, wiatrak: 8 godzin, czajnik elektryczny: 15 minut, ładowanie telefonu: 1 godzina, kuchenka mikrofalowa: 10 minut. Pracę wia-
traka i klimatyzatora przyjęto przez 2 miesiące w roku. Od liczby dni pracy w roku (252) odjęto przeciętną liczbę dni urlopowych (26). 
Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych PGNIG, Rachuneo oraz wybranych modeli urządzeń ze sklepów internetowych. 

 → Koszt ten będzie różny w zależności od pra-
cownika i specyfiki pracy. Jeśli jednak po-
liczyć samo zużycie energii elektrycznej 
– zarówno narzędzi bezpośrednio wyko-
rzystywanych do pracy (komputer stacjo-
narny, laptop i telefon), jak i tych, z któ-
rych na co dzień korzystamy w biurze przy 

normalnym funkcjonowaniu (czajnik, ku-
chenka mikrofalowa, oświetlenie i wiatrak 
w miesiącach letnich) – koszt ten może 
w Polsce sięgnąć średnio nawet 250 PLN 
rocznie w 2021 r. [6].
[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat 

-news/-/edn-20210517-2 [dostęp: 03.08.2021].
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[2] https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/11/ 

PIE-Raport_Monitoring_cyfrowy.pdf [dostęp: 03.08.2021].

[3] Tamże [dostęp: 03.08.2021].

[4] https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/

projekt-dot-pracy-zdalnej-skierowany-do-konsultacji 

-miedzyresortowych-opiniowania-i-konsultacji-publicznych 

[dostęp: 03.08.2021].

[5] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789144/ 

12789145/dokument503597.pdf [dostęp: 03.08.2021].

[6] Rachunek jednej osoby przy założeniu użycia kom-

putera stacjonarnego, czajnika elektrycznego, kuchenki 

mikrofalowej, ładowania telefonu i wiatraka według war-

tości przyjętych na wykresie. W przypadku użytkowania 

domowej klimatyzacji koszt ten może być znacząco wyż-

szy. Koszt opłaty za kWh może się różnic w zależności od 

operatora, dystrybutora i taryfy za energię.

 (AJ)

Jak Polacy spędzają czas wolny? 

 → Polacy są czwartą najbardziej pracowitą na-
cją wśród państw Unii Europejskiej. Według 
danych Eurostatu, w 2020 r. pracowaliśmy 
średnio 41,4 godzin tygodniowo, tj. o 42 minu-
ty dłużej niż średnia dla państw UE. Czy zatem 
– zmęczeni po pracy – spędzamy swój czas 
wolny wyłącznie odpoczywając?

 → Z danych OECD wynika, że Polacy dużo cza-
su poświęcają na zajmowanie się domem 
(wykres 2) – w ciągu dnia to 2 i 1/4 godziny. 
Częściej niż inni Europejczycy opiekujemy się 
domownikami – zajmuje nam to 38 minut. To 

drugi najwyższy wynik w Europie, co prawdo-
podobnie wynika z większej liczby wielopoko-
leniowych gospodarstw domowych.

 → Na tle państw zachodnich żyjemy w biegu. 
Dziennie na jedzenie przeznaczamy 1,5 godzi-
ny. Rekordzistami są Włochy, Hiszpania oraz 
Francja, w których taka aktywność zajmuje 
ponad 2 godziny. Czas poświęcany higienie 
osobistej jest zbliżony do średniej dla krajów 
Unii Europejskiej (ok. 1 godziny dziennie). Naj-
bardziej zadbanym społeczeństwem są Fran-
cuzi (1 i 3/4 godziny).

↘ Wykres 2. Czas poświęcony na wybrane czynności w niektórych krajach europejskich (w min)
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Uwaga: „opieka nad domem” łączy czas poświęcony na prace domowe oraz opiekę nad bliskimi. Do „potrzeb podstawowych” wlicza 
się jedzenie oraz higiena osobista. „Rozwój osobisty” to połączenie edukacji oraz sportu.
Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie OECD Time Use.

 → Polacy mało czasu spędzają spotykając 
się ze znajomymi i przyjaciółmi. Na ten cel 

dziennie poświęcamy 45 minut. W Niemczech 
wartości te są o kwadrans wyższe. Najczęściej 

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/11/PIE-Raport_Monitoring_cyfrowy.pdf
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/11/PIE-Raport_Monitoring_cyfrowy.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/projekt-dot-pracy-zdalnej-skierowany-do-konsultacji-miedzyresortowych-opiniowania-i-konsultacji-publicznych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/projekt-dot-pracy-zdalnej-skierowany-do-konsultacji-miedzyresortowych-opiniowania-i-konsultacji-publicznych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/projekt-dot-pracy-zdalnej-skierowany-do-konsultacji-miedzyresortowych-opiniowania-i-konsultacji-publicznych
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789144/12789145/dokument503597.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346911/12789144/12789145/dokument503597.pdf
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spotkania z  innymi odbywają mieszkańcy  
Austrii, Danii czy Holandii – o 27-36 minut dłu-
żej niż Polacy.

 → Przeciętnie wypadamy też jeśli chodzi o roz-
wój osobisty. Szeroko pojęta edukacja zaj-
muje nam średnio 1/2 godziny dziennie, na-
tomiast na uprawianie sportu poświęcamy 
średnio 23 minuty. Łącznie to niecała godzi-
na. Liderami są kraje skandynawskie i Bene-
lux – w Finlandii i Szwecji rekreacja zajmuje 

66 minut, a w Luksemburgu i Belgii odpowied-
nio 71 minut i 62 minuty.

 → Nieprawdą jest mit „wiecznie włączonego 
telewizora”. Polacy poświęcają na oglądanie 
telewizji nieco ponad 2 godziny dziennie. An-
glicy, Węgrzy oraz Litwini spędzają przed ekra-
nem 10 minut dłużej dziennie, a rekordziści 
Grecy – ponad kwadrans. Telewizję najmniej 
chętnie oglądają Irlandczycy – poświęcają jej 
mniej niż półtorej godziny dziennie.

(MG)

Od wyższego wykształcenia do niższych stanowisk  
na rynku pracy

 → Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 
pracowników do wymogów rynku pracy jest 
jednym z warunków jego właściwego funk-
cjonowania. Zmiany w systemach edukacji 
zachodzą dziś wolniej niż zmiany sposobów 
świadczenia pracy spowodowane rozwojem 
technologicznym, przez co zapotrzebowanie 
na pracowników o odpowiednich kwalifika-
cjach nie zawsze może zostać zaspokojone. 
Problem ten próbuje się rozwiązać dzięki przy-
jęciu pracowników z zagranicy. Choć, jak po-
kazały badania, nie zawsze skutecznie. 

 → Najnowsze wyniki badań siły roboczej w Unii 
Europejskiej zwracają uwagę na zjawisko 
świadczenia pracy przez osoby mające zbyt 
wysokie kwalifikacje w stosunku do zajmo-
wanego stanowiska. Chodzi o osoby z wyż-
szym wykształceniem pracujące w zawodach 
wymagających średnich lub niskich umiejęt-
ności. Sytuacja taka jest charakterystyczna 
tak dla obywateli państw UE, jak i migrantów 
z innych państw UE oraz pracowników niebę-
dących obywatelami UE [7]. 

 → W UE co piąty pracownik z wyższym wy-
kształceniem ma zbyt wysokie kwalifikacje 
na jego rodzimym rynku pracy (20,8 proc.), 
w  przypadku obywateli innych państw 
UE (migrantów) odsetek ten rośnie do 
32,3 proc. a dla pracowników spoza UE wy-
nosi 41,4 proc. 

 → W Polsce jest 31 proc. osób z wyższym wy-
kształceniem w wieku 20-64 lata, wśród imi-
grantów z innych państw członkowskich UE 
odsetek ten wynosi 62,8 proc., a wśród przy-
byszów spoza UE – 57,8 proc. Polska zalicza 
się więc do grupy państw, razem z Estonią, 

Łotwą, Szwecją, Litwą, Danią, Belgią i Au-
strią, w których odsetek osób z wyższym 
wykształceniem jest wyższy wśród oby-
wateli innych państw UE niż w przypadku 
dwóch pozostałych rodzajów obywatelstwa.

 → Ta sytuacja powoli ulega zmianie. W ostatnich 
dziesięciu latach (2010-2020) odsetek osób 
pracujących poniżej swoich kwalifikacji wśród 
imigrantów spoza UE spadł z 47,7 proc. do 
wspominanych 41,4 proc. Z kolei dla obywateli 
UE odsetek ten wzrósł nieznacznie z 19,4 proc. 
do 20,8 proc. 

 → W 2010 r. w Polsce 17,7 proc. osób z wyższym 
wykształceniem pracowało w zawodach wy-
magających średnich lub niskich umiejęt-
ności. W 2020 r. było to 19 proc. Ten wzrost 
o 1,3 pkt. proc. jest stosunkowo niewielki, 
gdy porównać go liderów, takich jak: Słowa-
cja (wzrost o 12,5 pkt. proc.), Grecja (wzrost 
o 12,1 pkt. proc.), czy Litwa i Słowenia (wzrost 
o 6,6 pkt. proc.).

 → Polska należy także do dziesięciu państw 
członkowskich, w których odsetek pracowni-
ków o zbyt wysokich kwalifikacjach był wyższy 
wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Taką sytu-
ację zaobserwowano m.in. w: Chorwacji, Esto-
nii, Austrii, Szwecji, na Litwie i w Bułgarii, a tak-
że na Łotwie, w której różnica między płciami 
była największa (6,5 pkt. proc.).

 → Należy podkreślić, że świadczenie relatyw-
nie prostych prac przez osoby z wyższym 
wykształceniem prowadzi do negatywnych 
konsekwencji behawioralnych, by wymie-
nić choćby częstszą zmianę pracy, brak za-
angażowania w wykonywanie powierzonych 
obowiązków, niższe zadowolenie z pracy czy 
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zachowania intencjonalnie kontrproduktyw-
ne [8]. Dlatego też należy podejmować wy-
siłki – tak na poziomie międzynarodowym, 
jak i krajowym – których celem będzie m.in. 
konstrukcja systemu edukacji wyposażają-
cego uczniów i studentów w kompetencje 
potrzebne na rynku pracy. 
[7] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/in-

dex.php?title=Migrant_integration_statistics_-_over 

-qualification&stable=0&redirect=no#Introduction  

[dostęp: 03.08.2021].

[8] Luksyte, A., Spitzmueller, C., Maynard, D.C. (2011), Why do 

overqualified incumbents deviate? Examining multiple mediators, 

„Journal of Occupational Health Psychology”, No. 16(3); 

Peiró, J., Agut, S., Grau, R. (2010), The relationship between over-

education and job satisfaction among young Spanish workers:  

The role of salary, contract of employment, and work experience, 

„Journal of Applied Social Psychology”, No. 40.

(RZ)

W czasie pandemii branży TSL pomaga e-commerce

 → Firmy branży TSL (transport-spedycja- 
logistyka) są zróżnicowane pod względem 
zakresu wykonywanych zadań, przy czym 
ich kierunkiem rozwoju jest kompleksowa 
obsługa przewozów transportowych – od 
zaplanowania całego procesu, przygotowa-
nia i nadania przesyłki aż po jej terminowe 
i bezpieczne dostarczenie. TSL jest branżą 
wciąż rozwijającą się, której znaczenie rośnie 
wraz z rozwojem gospodarczym, bowiem za-
potrzebowanie na kompleksowe usługi trans-
portowe nasila się i nic nie wskazuje, aby 
miało się to zmienić. Nawet pandemia nie 
wpłynęła zbyt radykalnie i negatywnie na 
sytuację firm branży TSL, które szybko do-
stosowały się do zmienionej sytuacji. Do-
tyczy to przede wszystkim inwestycji w cy-
fryzację i automatyzację przedsiębiorstwa, 

rozwój sieci dystrybucji i integracje na ryn-
ku TSL.

 → Comiesięczne badania przedsiębiorstw re-
alizowane od początku 2021 r. przez Polski 
Instytut Ekonomiczny (PIE) i Bank Gospodar-
stwa Krajowego (BGK) wskazują, że wraz z li-
kwidacją obostrzeń dla biznesu i postępu-
jącymi szczepieniami na COVID-19, nastroje 
przedsiębiorstw z baraży TSL stale popra-
wiają się. Jeszcze w I kw. 2021 r. w analizowa-
nej branży przeważały nastroje negatywne , 
ale już od maja Miesięczny Indeks Koniunktury 
(MIK) sukcesywnie przekracza odczyt neutral-
ny (100,0), co oznacza przewagę pozytywnych 
nastrojów przedsiębiorców nad negatywnymi. 
W ostatnim sierpniowym odczycie wskaźnik 
MIK dla branży TSL wzrósł do bardzo wyso-
kiego poziomu 111,7 pkt. (wykres 3). 

↘ Wykres 3. Miesięczny Indeks Koniunktury dla branży TSL od stycznia do sierpnia 2021 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PIE i BGK.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_over-qualification&stable=0&redirect=no#Introduction
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_over-qualification&stable=0&redirect=no#Introduction
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_over-qualification&stable=0&redirect=no#Introduction
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 → Wyniki 26. Rankingu firm TSL informują 
o lepszej kondycji finansowej firm branży 
TSL w 2020 r. w porównaniu do roku po-
przedniego. Świadczy to, że przedsiębior-
stwa dobrze poraziły sobie w czasie pande-
mii. Z analiz wynika, że zatrudnienie w firmach 
TSL zwiększyło się średnio o 30 proc., a ren-
towność o 26 proc., plasując się średnio na 
poziomie 5,8 proc. Najbardziej na pandemii 
skorzystały firmy, dla których operacje w ka-
nale internetowym stanowiły znaczącą część 
działalności. Poza tym zyskały przedsiębior-
stwa skupione na operacjach magazyno-
wych, spedycji morskiej i oceanicznej. Gorzej 
natomiast poradziły sobie firmy zajmujące się 
transportem drogowym, w których przychody 
spadły o 2 proc., ale wzrosła ich rentowność 
do 4,2 proc. [9].

 → Problemy, z którymi borykają się firmy bran-
ży TSL to głównie zatory płatnicze. Z badania 
przeprowadzonego przez Keralla Research In-
stytut Badań i Rozwiązań B2B w marcu 2021 r., 

na potrzeby 26. Rankingu firm TSL, wynika, że 
z problemem opóźnień w płatnościach na ko-
niec I. kw. 2021 r. borykało się 62 proc. firm 
transportowych. Zobowiązania dotyczą za-
ległości z umów transportowych, leasingów, 
kart paliwowych, a także wobec ZUS/US. Naj-
większym dłużnikiem firm TSL są firmy z tej 
samej branży działające jako podwykonawcy. 
Następne na liście dłużników transportu są 
firmy handlowe, przetwórstwo przemysło-
we oraz działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna. 

 → Przedsiębiorcy funkcjonujący w branży TSL 
podkreślają, że na sytuację ekonomiczną 
ich firm korzystnie wpłynął dynamiczny roz-
wój rynku e-commerce. Sprzedaż internetowa 
stała się podczas pandemii kołem zamacho-
wym w branży [10]. 
[9] 26. Ranking firm TSL. Transport. Spedycja. Logistyka (2021), 

https://g.infor.pl/p/_files/37173000/1-tsl-net-37172821.pdf 

[dostęp: 04.08.2021].

[10] Tamże.

(KD, UKG)

Technologie kwantowe, czyli kolejne pole 
technologicznej rywalizacji

 → W połowie czerwca w Niemczech, we współ-
pracy z IBM, został uruchomiony pierwszy 
komputer kwantowy w Europie [11]. Z kolei 
kilka dni wcześniej Irlandia, jako ostatni kraj 
członkowski UE, podpisała deklarację doty-
czącą budowy europejskiej kwantowej infra-
struktury komunikacyjnej [12]. Technologie 
kwantowe stają się kluczowym elementem 
rywalizacji technologicznej na świecie. 
Wartość rynku samej tylko technologii obli-
czeń kwantowych (quantum computing) ma 
wynieść od 950 mln USD [13] w 2025 r. do 
1,77 mld USD w 2026 r. [14]. 

 → Jednym z najważniejszych aspektów techno-
logii kwantowych jest fakt, że posiadają nie-
porównywalnie większą moc obliczeniową 
niż tradycyjne komputery. Kubity (bity kwan-
towe), które są jednostką informacji w obli-
czeniach kwantowych, w przeciwieństwie do 
bitów używanych w tradycyjnych kompute-
rach (smartfonach, laptopach, superkompu-
terach), mogą przyjmować nie tylko warto-
ści 0 i 1, ale również dowolną proporcję tych 
wartości w superpozycji obu stanów [15]. 

Moc obliczeniowa kwantowego kompute-
ra zainstalowanego w Niemczech pozwala 
w 200 sekund uzyskać wynik, który trady-
cyjnemu komputerowi zająłby 10 tys. lat. 
Taka moc może być bardzo użyteczna m.in. 
w naukach medycznych, przemyśle czy kryp-
tografii. Innymi, istotnymi z punktu widzenia 
rywalizacji technologicznej, rozwiązaniami są 
m.in. kwantowa symulacja, komunikacja czy 
metrologia. 

 → W Unii Europejskiej technologie kwantowe 
są rozwijane m.in. w ramach rozpoczętego 
w 2018 r. tzw. okrętu flagowego (The Quantum 
Technologies Flagship), na który w perspekty-
wie 10 lat ma zostać przeznaczone ok 1 mld 
EUR. Innym projektem jest wspomniana na 
początku inicjatywa kwantowej infrastruktu-
ry komunikacyjnej EuroQCI, która ma na celu 
zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 
przesyłu danych poprzez integrację syste-
mów kwantowych z istniejącą infrastrukturą 
komunikacyjną. Z kolei Komisja Europejska 
ogłosiła, że do 2030 r. UE ma posiadać najno-
wocześniejszy potencjał kwantowy [16]. Także 

https://g.infor.pl/p/_files/37173000/1-tsl-net-37172821.pdf
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na poziomach krajowych rozwijane są pro-
gramy inwestycyjne. Niemcy do 2025 r. mają 
przeznaczyć na rozwój technologii kwanto-
wych (i innych technologii z nimi powiązanych) 
2 mld EUR [17], francuski Quantum Plan prze-
widuje 1,8 mld EUR inwestycji [18] w najbliż-
szych 4 latach , z kolei Holandia czy Austria 
starają się być hubem dla firm i instytucji ba-
dawczych rozwijających te technologie [19]. 

 → Na świecie wiodącą rolę odgrywają Stany 
Zjednoczone i Chiny. Technologie kwanto-
we zostały wyróżnione tak w strategiach 
administracji byłego prezydenta Donalda 
Trumpa [20], jak i przez obecnie funkcjonu-
jącą administrację Joe Bidena [21]. Podpisa-
ny w 2018 r. National Quantum Initiative Act 
zawierał mobilizację 1,2 mld USD [22]. Dużą 
część inicjatyw rozwijają jednak Big Tech, 
przede wszystkim IBM (który już posiada 
i rozwija komputery kwantowe), Google oraz 
Microsoft [23]. W Chinach technologie kwanto-
we zostały wyróżnione w 14. planie pięciolet-
nim jako jeden z siedmiu punktów kluczowych 
dla rozwoju i rywalizacji międzynarodowej, 
a wzrost wydatków na B+R w najbliższych 
pięciu latach ma wynieść ponad 7 proc. rocz-
nie [24]. Wszystko w celu osiągnięcia przeło-
mu technologicznego. Rywalizacja między 
USA a Chinami jest również widoczna w dzie-
dzinie patentów. USA wiodą prym przede 
wszystkim w obliczeniach kwantowych (quan-
tum computing), z kolei Chiny – w kryptografii 
i komunikacji [25]. Oprócz UE, USA i Chin, in-
westycje w technologie kwantowe poczyniły 
m.in.: Wielka Brytania, Kanada, Japonia, Indie 
czy Rosja [26]. 

 → Biorąc pod uwagę liczbę patentów na po-
szczególne technologie kwantowe [27] czy 
konieczność współpracy z zewnętrznymi 
graczami (przykład niedawno uruchomione-
go komputera kwantowego w Niemczech) 
widać, że jeśli UE chce nadrobić dystans do 
światowych liderów, musi zdecydowanie zin-
tensyfikować swoje działania. Jeśli do tego 
nie dojdzie, technologie kwantowe mogą 
być przykładem kolejnej, m.in. po chmurze 
obliczeniowej czy półprzewodnikach, gałęzi 
nowoczesnej gospodarki, w której UE i pań-
stwa europejskie są zależne od innych graczy. 
Problemem wydaje się być jednak nie sam 
brak zaangażowania państw czy instytucji 

publicznych, ile brak odpowiedniej wielko-
ści firm technologicznych, które mogłyby 
implementować tworzone w ośrodkach ba-
dawczych czy własnych działach B+R tech-
nologie i budować na nich własne przewagi 
na rynkach. 
[11] https://www.euractiv.com/section/digital/news/ 

germany-launches-europes-first-revolutionary-quantum 

-computer/ [dostęp: 04.08.2021].
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-build-its-first-quantum-computer-that-plan-might-not 
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04.08.2021].

[21] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/ 
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[22] https://www.technologyreview.com/2018/12/22/ 

138149/president-trump-has-signed-a-12-billon-law-to 

-boost-us-quantum-tech/ [dostęp: 04.08.2021].

[23] https://www.inria.fr/en/quantum-computing-main 
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[24] https://www.cnbc.com/2021/03/05/china-to-boost 

-research-and-development-spend-in-push-for-tech 

-breakthroughs.html [dostęp: 04.08.2021].

[25] https://asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/China 

-emerges-as-quantum-tech-leader-while-Biden-vows-to 

-catch-up [dostęp: 04.08.2021].

[26] https://www.qureca.com/overview-on-quantum 

-initiatives-worldwide-update-mid-2021/ [dostęp: 

04.08.2021].

[27] https://asia.nikkei.com/Spotlight/Datawatch/China 
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 → 10 tys. lat temu uprawa pszenicy udomowiła 
człowieka [28]. Zmiana stylu życia z koczow-
niczego na osiadły uniezależniła ludzi od 
przyrody i rozpoczęła epokę agrarną [29]. Ta 
została z nami na długo, do rewolucji z XVIII 
i XIX wieku, które pokazały nowe oblicze rol-
nictwa. Całokształt przeobrażeń technicz-
nych i społeczno-gospodarczych zwielokrot-
nił efektywność produkcji [30]. Dzisiejsze 
rewolucje mają jednak za zadanie nie tyl-
ko zwiększyć produktywność, ale zrobić to 
w sposób zrównoważony, z poszanowaniem 
lokalnych społeczności i środowiska.

 → Zmiany zachodzące w rolnictwie w ostatnich 
dekadach są efektem rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy. Początek XXI wieku opie-
rał się na implementacji upraw wertykalnych 
i organicznych, a obecnie na popularności zy-
skuje pojęcie „Rolnictwo 4.0”.

 → Uprawy wertykalne miały być sposobem na 
zmniejszenie kosztów transportu oraz efek-
tywne zarządzanie gruntami i zasobami wod-
nymi. Polegało ono na wykorzystaniu m.in. 
miejskich konstrukcji wysokościowych, co 
pozwalało na zaoszczędzenie przestrzeni 
i skrócenie łańcucha dostaw. Jedna piono-
wa farma o powierzchni miejskiego bloku 

(ok. 9,3 tys. m2) z 30 piętrami miała zapew-
nić 2000 kcal pożywienia dziennie dla 
15 tys. osób. Jeden wieżowiec odpowiadał-
by zatem 480 tradycyjnym gospodarstwom 
rolnym [31]. 

 → Rolnictwo biodynamiczne, organiczne czy 
ekologiczne opiera się natomiast na zarzą-
dzaniu składnikami odżywczymi przez prakty-
ki agronomiczne, m.in. płodozmian, recykling 
azotu i składników odżywczych z wykorzy-
staniem materiałów organicznych, takich jak 
resztki pożniwne, obornik i minimalizacja sto-
sowania nawozów chemicznych. W 55 krajach 
jest już prawie 252 tys. ha oznaczonych jako 
biodynamiczne [32].

 → Obecnie implementuje się rozwiązania 
w ramach Rolnictwa 4.0 opartego na wyko-
rzystaniu zaawansowanej analityki i urzą-
dzeń, m.in. do stosowania optymalnej ilości 
składników odżywczych i środków ochron-
nych [33]. Działanie narzędzi technologii cyfro-
wych sprowadza się często do dwóch katego-
rii: wykorzystania danych w obsłudze maszyn 
i przeprowadzania analiz w celu usprawniania 
procesów decyzyjnych [34]. W celu gromadze-
nia potrzebnych informacji do przetworzenia 
stosuje się m.in. czujniki i drony. 

↘ Infografika 1. Potencjalne komponenty Rolnictwa 4.0

Rolnictwo precyzyjne

Big data

Czujniki (teledetekcja)

IoT

Badania (on-farm research)

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie: Sonka, S. T. (2020), Digital Technologies, Big Data, and Agricultural Innovation, (w:) Campos, H., 
The Innovation Revolution in Agriculture, Spinger.



9
Tygodnik  
Gospodarczy PIE
5 sierpnia 2021 r.

 → Zastosowania rozwiązań Rolnictwa 4.0 
sprowadzają się nie tylko do prognozowa-
nie pogody, autonomicznego sterowania 
maszynami na polu czy optymalnego nawo-
żenia i nawadniania [35]. Na szczególną uwa-
gę zasługuje również stosunkowo prozaiczne 
wykorzystanie cyfryzacji, m.in. w komunikacji 
przez media społecznościowe w celach mar-
ketingowych lub celem dotarcia do potencjal-
nych partnerów biznesowych oraz w wymia-
nie doświadczeń z innymi gospodarstwami 
rolnymi.

 → Czy polskie rolnictwo dołączyło do wyści-
gu o najbardziej innowacyjny sektor rolny? 

Rozwój rolnictwa precyzyjnego, które towa-
rzyszy nam od dwóch dekad, oraz wykorzy-
stanie big data i sztucznej inteligencji wymaga 
odpowiedniej infrastruktury sieciowej, mocy 
obliczeniowej, inwestycji badawczo-rozwo-
jowych. Wydatki na B+R w obszarze nauk rol-
niczych i weterynaryjnych w Polsce wykazały 
w ostatnim dwudziestoleciu trend wzrostowy, 
jednocześnie uwidoczniła się deprecjacja in-
westycji w obszarze nauk rolniczych – zmniej-
szył się ich udział w całkowitych wydatkach 
na badania i rozwój. Ich dystrybucja wpływa 
zatem niekorzystnie na rozwój wiedzy i inno-
wacyjności w rolnictwie [36].

↘ Wykres 4. Udział wydatków B+R w rolnictwie maleje, mimo ich nominalnego wzrostu
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie: UIS (2021), Database, UNESCO Institute for Statistics, http://data.uis.unesco.org/;  
FAO Stat. (2021), Database. Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/faostat/en [dostęp: 02.08.2021].
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 → Na Kubie od 11 lipca br. trwają największe od 
60 lat protesty. Ostatnie większe wystąpienia 
ludności miały miejsce 30 lat temu po upadku 
ZSRR [37]. Na tak dużą skalę niezadowolenia 
wpływa kilka czynników. Jednym z nich jest 
zmiana pokoleniowa. Na ulice wychodzą głów-
nie młodzi ludzie, dla których kubańska rewo-
lucja jest przeszłością. Jednocześnie odmien-
na jest sytuacja polityczna – u władzy nie ma 
już rodziny Castro. Obecny przywódca Miguel 
Díaz-Canel nie ma autorytetu ani charyzmy 
swoich poprzedników, przez co nie jest w sta-
nie przekonać ludności do swoich racji [38].

 → Na zmianę pokoleniową nałożyła się rów-
nież zmiana technologiczna. Od 2018 r. Ku-
bańczycy mają dostęp do mobilnego interne-
tu, a w konsekwencji do niezależnych kanałów 

informacji oraz swobodnej komunikacji. Do-
stęp do internetu mobilnego jest jednak za-
pewniany przez państwowego operatora sie-
ci komórkowej. Aby ograniczyć protesty, rząd 
zdecydował się odciąć internet oraz komuni-
kację telefoniczną [39].

 → Poza zmianami pokoleniowymi, techno-
logicznymi i politycznymi, na sytuację na 
Kubie wpływają przede wszystkim warunki 
gospodarcze. Pandemia COVID-19 spowodo-
wała załamanie sektora turystycznego, który 
odpowiadał za ok. 10 proc. PKB [40]. Ponadto, 
od maja Kuba ma największy wzrost zakażeń 
oraz liczby zgonów ze wszystkich wyspiar-
skich państw Morza Karaibskiego. Nie widać 
zatem perspektyw na poprawę gospodarczą 
w najbliższym czasie.

↘ Wykres 5. Miesięczna liczba turystów zagranicznych na Kubie (w tys.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych kubańskiego urzędu statystycznego, http://www.onei.gob.cu/ [dostęp: 
30.07.2021].

 → Brak wpływów z  turystyki spowodował 
efekt domina w pogarszającej się sytu-
acji gospodarczej wyspy. Kuba importuje 
70 proc. żywności [41]. Za importowaną żyw-
ność trzeba płacić w walutach zagranicz-
nych, a tych nie wystarcza ze względu na 
brak turystów. Brak dewiz utrudnił też dzia-
łanie niewydajnego krajowego rolnictwa, po-
nieważ kubańscy rolnicy muszą importować 
niezbędne narzędzia oraz półprodukty, np. 

nawozy. Bez tego nie są w stanie efektywnie 
produkować żywności. Niewystarczająca kra-
jowa podaż i brak możliwości importu dopro-
wadziły do pustek na sklepowych półkach. 
Dodatkowo, na skutek deficytu towarów oraz 
reformy monetarnej, inflacja osiągnęła po-
ziom 500 proc. [42]. 

 → Na wyspie brakuje także paliwa, które było 
dotąd sprowadzane z Wenezueli. Ze wzglę-
du na własny kryzys społeczno-gospodarczy, 

http://www.onei.gob.cu/
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Caracas wstrzymało dostawy surowca dla 
Kubańczyków. To wywołało kolejne problemy. 
Utrudniony jest transport towarów, a braki do-
staw ropy do elektrowni skutkują przerwami 
w dostawach prądu [43].

 → Sytuacja na Kubie jest najgorsza od lat. 
Ten położony na Karaibach niewielki kraj ma 
jednak marginalne znaczenie dla polskiego 
handlu. W 2020 r. sprzedano tam towary za 
63,6 mln EUR, co stanowiło 0,03 proc. całego 
polskiego eksportu. Import z Kuby jest jesz-
cze niższy – w 2020 r. wyniósł niespełna 3 mln 
EUR. Perspektywy wzrostu polskiego eksportu 
na Kubę wydają się być ograniczone ze wzglę-
du na relatywnie niedużą liczbę ludności oraz 
niski poziom jej dochodów, a także z uwagi na 
odległość geograficzną.

[37] https://www.esdelatino.com/que-esta-pasando 
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[dostęp 30.07.2021].
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[39] https://www.wsj.com/articles/internet-powered 
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[40] https://www.economist.com/the-americas/2021/07/01/ 

cuba-is-facing-its-worst-shortage-of-food-since-the-1990s 

[dostęp: 30.07.2021].

[41] Tamże.

[42] https://www.periodicocubano.com/economista 

-advierte-que-la-inflacion-en-la-isla-sera-del-500/  

[dostęp 30.07.2021].
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