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 → Dane o przychodach pracowników zawodów 
medycznych, opracowane na podstawie in-
formacji podatkowych, pokazują sumaryczne 
przychody ze wszystkich typów działalności 
podlegających podatkowi dochodowemu od 
osób fizycznych (w tym umowy o pracę, umo-
wy zlecenia, umowy o dzieło itp.) oraz przy-
chodów z działalności gospodarczej osób, 
które w 2019 r. posiadały ważne Prawo Wy-
konywania Zawodu (PWZ) oraz cechowały się 
niezerowym przychodem. Zaprezentowane 
liczby obejmują wszystkie przychody z tytułu 
działalności związanej z wykonywaniem za-
wodu medycznego (pochodzące zarówno ze 
środków publicznych, jak i prywatnych), ale 
też wszelkie przychody niezwiązane z opieką 
zdrowotną. 

 → Mimo dostępności danych za 2020 r., w ze-
stawieniu prezentujemy wartości dla 2019 r. 
Dane dla 2020 r. mogą znacznie odbiegać 
od tego, czego należałoby się spodziewać 
w normalnej sytuacji, ze względu na pande-
mię COVID-19.

 → Wśród osób posiadających ważne PWZ w 2019 r. 
największe przychody mieli lekarze. Mediana 
miesięcznego przychodu brutto dla tej grupy 
zawodowej wynosiła 16,7 tys. PLN, co oznacza, 
że połowa lekarzy notowała w 2019 r. przy-
chód niższy od tej kwoty, a połowa wyższy  
(tabela 1). Dokładniejsze spojrzenie na rozkład 
przychodów lekarzy pozwala stwierdzić, że 
10,9 proc. reprezentantów tego zawodu miało 
w 2019 r. miesięczny przychód brutto nie wyż-
szy niż 5 tys. PLN, 15,6 proc. zarabiało między 
5 tys. PLN a 10 tys. PLN, 17,9 proc. – między 
10 tys. PLN a 15 tys. PLN, 27,5 proc. – między 
15 tys. PLN a 25 tys. PLN i 28,1 proc. – powyżej 
25 tys. PLN miesięcznie (wykres 1).

 → Pod względem mediany miesięcznego przy-
chodu brutto w 2019 r. następni po lekarzach 
byli lekarze dentyści (11,4 tys. PLN), diagno-
ści laboratoryjni (6,0 tys. PLN), pielęgniarki 
(5,9 tys. PLN) oraz położne (5,7 tys. PLN). Ze-
stawienie zamykali fizjoterapeuci z mediano-
wym miesięcznym przychodem na poziomie 
3,6 tys. PLN. 

↘ Tabela 1. Statystyki opisowe przychodów osób posiadających ważne PWZ w 2019 r.  

Wyszczególnienie Liczba osób

Osoby z niezerowym przychodem w 2019 r.

Liczba osób

Przychód miesięczny brutto w PLN

Średnia
Pierwszy 
kwartyl

Mediana
Trzeci 

kwartyl

Diagności laboratoryjni 23 707 20 136 9 814 4 182 5 984 8 793

Fizjoterapeuci 59 525 52 528 6 323 2 464 3 569 5 301

Lekarze 147 584 124 620 25 347 9 594 16 682 26 661

Lekarze dentyści 41 841 33 300 23 712 6 098 11 354 20 456

Pielęgniarki 294 640 217 738 7 679 4 592 5 934 7 709

Położne 38 242 28 955 8 136 4 346 5 737 7 294

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie bazy danych MZ i MF.

 → Realne (tj. skorygowane o inflację) przycho-
dy wszystkich omawianych zawodów wzrosły 
w ostatniej dekadzie (w niniejszym punkcie 

pomijamy fizjoterapeutów, dla których nie 
istniał przed 2018 r. obowiązek rejestracji 
w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, co 
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uniemożliwiało uzyskanie danych o przycho-
dach tej grupy zawodowej w latach 2010-2017) 
– wykres 2. W wartościach względnych naj-
wyższym przyrostem mediany miesięcz-
nego przychodu brutto w latach 2010-2019 
cechowały się pielęgniarki (+63 proc.) i po-
łożne (+61 proc.). Lekarze zanotowali przy-
rost mediany realnego przychodu o 42 proc., 

lekarze dentyści – o 40 proc., zaś najniższym 
przyrostem charakteryzowali się diagności 
laboratoryjni (+21 proc.). W wartościach bez-
względnych na szczycie zestawienia znajdowa-
li się lekarze (+4,9 tys. PLN) i lekarze dentyści 
(+3,2 tys. PLN), a na dalszych miejscach uloko-
wały się, kolejno, pielęgniarki (+2,3 tys.), położ-
ne (+2,2 tys.) i diagności laboratoryjni (+1,0 tys.).

↘ Wykres 1. Rozkłady miesięcznych przychodów osób posiadających ważne PWZ w 2019 r.
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie bazy danych MZ i MF.

↘ Wykres 2. Mediana miesięcznego przychodu brutto osób posiadających ważne PWZ  
w latach 2010-2019 (skorygowane o inflację – dane wg wartości PLN z 2019 r.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie bazy danych MZ i MF.
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 → W przypadku każdego analizowanego za-
wodu, kobiety cechowały się niższą me-
dianą miesięcznego przychodu brutto niż 
mężczyźni. Największą dysproporcję za-
notowano u lekarzy. Mediana przychodu 
lekarek (13,9 tys. PLN) stanowiła nieca-
łe 66 proc. mediany przychodu lekarzy 
(21,2 tys. PLN) – wykres 3. Pod względem 

relatywnej różnicy między medianą za-
robków kobiet i mężczyzn następni w ko-
lejności byli lekarze dentyści (mediana 
przychodu kobiet stanowiła 68 proc. me-
diany przychodu mężczyzn),  f izjotera-
peuci (71 proc.), diagności laboratoryjni 
(76 proc.), położne (77 proc.) i pielęgniarki 
(80 proc.).

↘ Wykres 3. Mediana miesięcznego przychodu brutto osób posiadających ważne PWZ  
w podziale na płeć w 2019 r.
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie bazy danych MZ i MF.

 → W przypadku lekarzy najwyższą medianą 
miesięcznych przychodów brutto cechowa-
ły się osoby w grupie wiekowej 50-64 lata 
(wg wieku w dniu 31.XII.2019), a najniższą 
osoby w wieku 29 lat i młodsi – wykres 4. 
W przypadku lekarzy dentystów, pielęgnia-
rek i położnych najwyższe zarobki notowa-
no w grupie wiekowej 40-49 lat, a najniższe 
w grupie 65 i więcej lat. Z kolei wśród dia-
gnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów 
największą medianą przychodów również 
mogły pochwalić się osoby z grupy wieko-
wej 40-49 lat, ale już najniższą, podobnie jak 
u lekarzy, cechowała się najmłodsza grupa 
wiekowa (29 i mniej lat).

 → Przedstawione wartości zostały opraco-
wane na podstawie bazy danych Minister-
stwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów, 
która powstała przez połączenie rejestrów 

zawodów medycznych z Krajową Ewiden-
cją Podatników. Dane uwzględniają in-
formacje zawarte w zeznaniach podatko-
wych (PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-28) oraz 
o przychodach z działalności gospodar-
czej. Dla większej czytelności opracowania, 
dane przedstawiliśmy w postaci miesięcznej, 
którą uzyskaliśmy przez podzielenie wartości 
całorocznych z bazy MZ i MF przez 12. Baza 
danych MZ i MF jest pierwszym w Polsce 
opracowaniem prezentującym przychody 
pracowników zawodów medycznych w ca-
łościowej i zagregowanej formie, jednak ma 
ona kilka istotnych ograniczeń, które spra-
wiają, że przedstawione wartości nie są po-
równywalne z innymi zestawieniami (np. mię-
dzynarodowymi zestawieniami pensji lekarzy, 
przeciętnym wynagrodzeniem publikowanym 
przez GUS, ekwiwalentami etatowymi itp.), 
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a często nie są też porównywalne między 
sobą (tj. między zawodami, płciami, grupami 
wiekowymi, konkretnymi latami). Po pierw-
sze, jak wyjaśnialiśmy, zaprezentowane wy-
żej wartości uwzględniają wszystkie przy-
chody osób, które w 2019 r. posiadały ważne 
PWZ, niezależnie, czy pochodziły one z pracy 
w opiece zdrowotnej, czy z działalności w in-
nych sektorach. Po drugie, pracownicy za-
wodów medycznych zazwyczaj czerpią przy-
chody z wielu źródeł, wymiar ich pracy potrafi 
znacznie przekraczać 40 godzin tygodniowo 
(tj. ekwiwalent etatowy), a baza MZ i MF nie 
uwzględnia czasu pracy. Po trzecie, ponie-
waż baza MZ i MF nie jest dostępna w formie 
jednostkowej (tylko zagregowanego szeregu 

rozdzielczego przedziałowego), nie byliśmy 
w stanie usunąć nawet najbardziej jawnie 
odstających obserwacji. Tyczy się to przede 
wszystkim osób z bardzo wysokimi przycho-
dami, które najprawdopodobniej pochodziły 
albo w ogóle z działalności poza sektorem 
zdrowotnym, albo z działalności w ramach 
sektora zdrowotnego, ale w formie odbiega-
jącej od powszechnego postrzegania pracy 
pracownika ochrony zdrowia (mowa tu np. 
o właścicielach klinik). Jest to główny po-
wód, dla którego naszą analizę oparliśmy na 
porównywaniu median przychodu, a nie war-
tości średnich (które w odróżnieniu od me-
dian są dużo mniej „odporne” na wpływ ta-
kich obserwacji).

↘ Wykres 4. Mediana miesięcznego przychodu brutto pracowników zawodów medycznych 
w podziale grupę wiekową w 2019 r.
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie bazy danych MZ i MF.

(AC)
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 → Dynamiczne odbicie kursów kryptowalut oraz 
niedobory mikroprocesorów będą skutkować 
wysokimi cenami sprzętu komputerowego. 
Sektor elektroniki konsumenckiej zmaga się 
z niedoborami półprzewodników, czego przy-
kładem jest np. trudny start modelu konsoli Play 
Station 5. Główny Urząd Statystyczny wskazu-
je, że ceny sprzętu audiowizualnego są obecnie 
o 4,7 proc. wyższe niż rok temu, a prawdopodo-
bieństwo dalszego wzrostu jest duże.

 → Statystyka publiczna nie udostępnia szcze-
gółowych informacji na temat komponen-
tów. Analiza została wykonana na podstawie 

średnich cen ofert promocyjnych publiko-
wanych w serwisie pepper.pl. Prezentowane 
dane pozbawione są korekt statystycznych, 
a wskazują raczej na ogólne trendy. 

 → Wysoki koszt sprzętu komputerowego na-
pędzany jest przez ceny dwóch podzespo-
łów – kart graficznych oraz procesorów 
CPU. Dane ofertowe wskazują, że od po-
czątku 2020 r. produkty te podrożały kolej-
no o 215 proc. oraz 175 proc. Dla porównania 
koszt kości pamięci RAM praktycznie nie uległ 
zmianom, a dyski twarde podrożały umiarko-
wanie (ok. 5 proc.).

↘ Wykres 5. Popularność kryptowalut winduje ceny kart graficznych
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Macrobond oraz pepper.pl

 → Wzrost cen kart graficznych jest bezpośrednio 
związany z wykorzystaniem tego podzespołu 
do kopania kryptowalut (wykres 5). Duże pod-
wyżki nastąpiły IV kw. 2020 r., tj. równolegle 
do szybkiego wzrostu kursu bitcoina. Również 
gwałtowny spadek cen kryptowalut w maju 
znalazł odzwierciedlenie w cenach sprzę-
tu, chociaż nastąpiło to po kilku miesiącach. 
Jako ciekawostkę przytoczyć można też fakt, 
że w odpowiedzi na popyt jeden z czołowych 
producentów – Nvidia – przygotował specjalną 
linię produktów dla profesjonalnego wydoby-
wania [1]. Ponowny wzrost popularności kryp-
towalut może podnieść ceny. 

 → Ceny procesorów mocno wzrosły na począt-
ku pandemii z uwagi na większe zapotrzebo-
wanie na sprzęt elektroniczny do pracy czy 
edukacji zdalnej. W 2021 r. druga fala podwy-
żek występuje z powodu niedoborów sprzę-
tu. Komentarze z konferencji wynikowej Intel 
(głównego producenta w USA) wskazują, że ry-
nek wchodzi obecnie w apogeum niedoborów, 
a odzyskanie równowagi zajmie przeszło rok [2].
[1] https://www.nvidia.com/en-us/cmp/ [dostęp: 06.09.2021].

[2] https://www.crn.com/news/components-peripherals/

intel-expects-cpu-shortage-to-worsen-in-q3-as-pc-sales 

-grow [dostęp: 06.09.2021].

(JR)

https://www.nvidia.com/en-us/cmp/
https://www.crn.com/news/components-peripherals/intel-expects-cpu-shortage-to-worsen-in-q3-as-pc-sales-grow
https://www.crn.com/news/components-peripherals/intel-expects-cpu-shortage-to-worsen-in-q3-as-pc-sales-grow
https://www.crn.com/news/components-peripherals/intel-expects-cpu-shortage-to-worsen-in-q3-as-pc-sales-grow
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ale pandemia ją weryfikuje

 → Mimo coraz lepszego radzenia sobie w co-
dziennym życiu z pandemią COVID-19, pro-
wadzenie biznesu nadal niesie wiele wyzwań. 
Wśród nich jest elastyczne korygowanie pla-
nów, zmiana strategii lub organizacji pracy. 
Jednym z poważnych wyzwań jest zarządza-
nie sprzedażą w czasie pandemii, a o jej sku-
teczności decyduje między innymi trafność 
prognoz. 

 → Jak wynika z badań na potrzeby pomiarów 
Miesięcznego Indeksu Koniunktury, w okre-
sie od lutego do września 2021 r. większość 
przedsiębiorców optymistycznie przewidy-
wała swoją sprzedaż na następny miesiąc. 
Cykliczne badania PIE i BGK (n=500) pokazują, 

że znaczna część firm liczyła na większe wzro-
sty niż te, które nastąpiły w rzeczywistości. 
Jednocześnie, duża część przedsiębiorstw 
niezbyt trafnie przewidywała spadki sprzeda-
ży (wykres 6). Od początku roku stan faktycz-
ny najbardziej odbiegał od przewidywań dla 
kwietnia, czerwca i lipca. Był to prawdopodob-
nie wynik lockdownu wprowadzonego na prze-
łomie marca i kwietnia (dzienna liczba zakażeń 
na 100 tys. wynosiła wówczas 91,91 [3]). W mia-
rę znoszenia restrykcji gospodarczych przewi-
dywania firm zaczęły coraz bardziej odpowia-
dać temu, co faktycznie działo się w kolejnym 
miesiącu. Łatwiej było antycypować wartość 
sprzedaży, szczególnie w sierpniu i wrześniu.

↘ Wykres 6. Porównanie faktycznych zmian w wartości sprzedaży z przewidywanymi  
(w proc. odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PIE i BGK.

 → Skalę wzrostu wartości swojej sprzedaży 
najtrafniej przewidywały mikrofirmy. Nato-
miast najbardziej pesymistyczne przewidy-
wania dotyczące przyszłej wartości sprzedaży 
dotyczyły dużych firm, choć ich faktyczna sy-
tuacja wypadła dużo lepiej. Co prawda, przez 
większą część roku osiągali mniejsze wzrosty 
niż przewidywane, ale jednocześnie sprzedaż 
nie spadła aż tak, jak się tego obawiali. Może 

to wynikać, z jednej strony, z obaw kolejnych 
restrykcji, a z drugiej, niedoszacowania skali 
popytu konsumenckiego. Firmy małe i średnie 
stosunkowo najlepiej przewidziały, jak zmieni 
się ich sprzedaż, choć, jak wszystkie firmy, sła-
biej radziły sobie z przewidywaniem wielkości 
sprzedaży w kwietniu, czerwcu i lipcu.

 → We wszystkich branżach przez więk-
szość badanego okresu faktyczny wzrost 
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sprzedaży był mniejszy niż przewidywania. 
Branżą, która najtrafniej przewidywała wzro-
sty i spadki sprzedaży był transport, spedycja 
i logistyka, która nie odczuła tak drastycznie 
lockdownu (zwłaszcza część związana z obsłu-
gą e-handlu), chociaż wyraźnie zanotowała 
spadek zamówień związanych z przewozami 
pasażerskimi. Przeszacowanie wzrostu war-
tości sprzedaży szczególnie mocno dało się 
zauważyć w budownictwie. Prawdopodobnie 
optymistyczne przewidywania nie uwzględnia-
ły problemów z dostępnością materiałów oraz 
okresowym niedoborem pracowników. Spad-
ki sprzedaży od lutego do lipca były zwykle 
większe niż zakładali przedsiębiorcy. Szcze-
gólnie duża różnica między przewidywaniami 
a rzeczywistością wystąpiła w budownictwie 
i usługach.

 → Pandemia COVID-19 i związane z nią ogra-
niczenia w  działalności gospodarczej 

znacznie utrudniają przewidywanie przy-
szłej sprzedaży. Jak wynikało z ubiegłorocz-
nego raportu firmy specjalizującej się w za-
rządzaniu procesem sprzedaży, w co drugim 
badanym przedsiębiorstwie trudno było prze-
widzieć wartość sprzedaży w danym kwarta-
le, a aż 82,5 proc. właścicieli firm nie potrafiło 
przewidzieć wyników sprzedaży w pandemicz-
nym roku [4]. Wygląda na to, że przedsiębiorcy 
muszą przyzwyczaić się do elastycznego za-
rządzania i funkcjonowania w warunkach nie-
pewności i ryzyka. 
[3] Decyzje rządu o obostrzeniach kontra dane o sytuacji epide-

micznej w Polsce (2021), https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/

artykuly/7998146,lockdown-w-polsce-narodowa- 

kwarantanna-liczba-zakazen-na-100-tys-mieszkancow.html 

[dostęp: 06.09.2021].

[4] Kondycja sprzedaży w obliczu pandemii (2021),  

https://www.livespace.io/pl/blog/raport-kondycja-sprzedaz 

-pandemia/ [dostęp: 06.09.2021].

(AS, KZ)

Grupa Wyszehradzka umacnia się jako lider  
w handlu z Niemcami

 → Grupa Wyszehradzka (V4) jest największym 
partnerem handlowym Niemiec, a  pod-
czas pandemii jej znaczenie jeszcze wzro-
sło. W I półroczu 2021 r. udział państw V4 
w niemieckim imporcie wyniósł 14,3 proc. 
(o 0,6 pkt. proc. więcej niż w analogicznym 
okresie 2019 r.), a w eksporcie – 12,4 proc. 
(o 1,1 pkt. proc. więcej). W dostawach do Nie-
miec więcej zyskały tylko Chiny – ich udział 
zwiększył się bowiem o 1,7 p.p., do 11,2 proc.

 → Za rosnące znaczenie państw V4 w handlu 
Niemiec odpowiadała głównie Polska. We-
dług danych Destatis [5], wartość polsko- 
niemieckiego handlu w I półroczu 2021 r. była 
aż o 17 proc. wyższa niż w analogicznym okre-
sie 2019 r. Wymiana Niemiec z pozostałymi 
państwami V4 była wyższa zaledwie o kilka 
procent, a w imporcie ze Słowacji odnotowa-
no spadek. W efekcie, udział Polski w imporcie 
Niemiec zwiększył się o blisko 0,7 pkt. proc. 
(do 5,8 proc.), a w eksporcie – o blisko 0,8 pkt. 
proc. (do 5,6 proc.). 

 → Dobre wyniki polskiego eksportu do Nie-
miec to głównie efekt wyższego stopnia 
dywersyfikacji niż w  pozostałych pań-
stwach V4. W eksporcie Polski mniejsze 

znaczenie mają wyroby przemysłu motoryza-
cyjnego, a ta branża mocno ucierpiała wiosną 
2020 r. i nadal ma ograniczone możliwości 
wzrostu ze względu na niedobory mikropro-
cesorów. Polska skorzystała też w większym 
stopniu niż inne państwa na wzroście popytu 
na dobra konsumpcyjne trwałego użytku (m.in. 
sprzęt AGD i RTV, meble), których jest ważnym 
unijnym producentem i eksporterem. Nie bez 
znaczenia było też zaangażowanie się w glo-
balne łańcuchy dostaw związane z elektro-
mobilnością, a w szczególności w produkcję 
baterii litowo-jonowych.

 → Fakt, że Polska – obok Chin – stała się be-
neficjentem przesunięcia popytu z usług 
na towary, a w szczególności na dobra kon-
sumpcyjne trwałego użytku, wynikało w du-
żym stopniu z konkurowania na rynku świa-
towym niższą ceną wytwarzanych towarów. 
A zwykle podczas kryzysu gospodarczego 
konsumenci chętniej wybierają tańsze towary, 
stąd Polska i Chiny mogły zwiększyć sprzedaż. 
Skutkowało to wzrostem udziału tych państw 
w światowym eksporcie. 

 → W I półroczu 2021 r. udział Polski w im-
porcie Niemiec był co prawda wyższy niż 

https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/7998146,lockdown-w-polsce-narodowa-kwarantanna-liczba-zakazen-na-100-tys-mieszkancow.html
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/7998146,lockdown-w-polsce-narodowa-kwarantanna-liczba-zakazen-na-100-tys-mieszkancow.html
https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/7998146,lockdown-w-polsce-narodowa-kwarantanna-liczba-zakazen-na-100-tys-mieszkancow.html
https://www.livespace.io/pl/blog/raport-kondycja-sprzedaz-pandemia/
https://www.livespace.io/pl/blog/raport-kondycja-sprzedaz-pandemia/
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w analogicznym okresie 2019 r., ale w po-
równaniu z II półroczem 2020 r. udział ten 
zmalał o 0,2 pkt. proc. Na znaczeniu w do-
stawach do Niemiec zaczęły zyskiwać także 
inne państwa, które zaczęły odbudowywać 
sprzedaż na rynku niemieckim po pande-
mii, m.in. Belgia, Włochy, Szwajcaria, Turcja 
i Irlandia. 

 → Najnowsze dane z niemieckiej gospodarki 
(np. wzrost produkcji sprzedanej w sierp-
niu 2021 r. o 1 proc. m/m [6]) pozwalają 

oczekiwać dalszego wzrostu polskiego 
eksportu do Niemiec w kolejnych miesią-
cach. Jest jednak mało prawdopodobne, aby 
Polsce udało się istotnie zwiększyć udział 
w niemieckim imporcie, gdyż coraz więcej 
na ten rynek eksportują także inne państwa. 
Ponadto, rosnące koszty produkcji związane 
ze wzrostem cen surowców i półproduktów, 
energii oraz wynagrodzeń osłabiają przewagi 
komparatywne Polski w zakresie konkurowa-
nia niższą ceną.

↘ Wykres 7. Udział wybranych państw/grup państw w niemieckim handlu towarami w I półroczu 2021 r. 
(w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Destatis.

[5] https://www-genesis.destatis.de/genesis/online  

[dostęp: 7.09.2021].

[6] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/ 

2021/09/PD21_416_421.html [dostęp: 7.09.2021].

(ŁA)

Wycofanie się z atomu spowoduje wzrost emisji  
ze spalania paliw kopalnych w Belgii o 21 proc. 

 → 27 sierpnia 2021 r. Komisja Europejska wy-
dała zezwolenie na subsydiowanie przez 
rząd belgijski budowy nowych elektrowni 
gazowych. Jest to element belgijskiego pla-
nu wycofania z eksploatacji blisko 6 GW mocy 
elektrowni jądrowych do końca 2025 r. Aukcje 
(bazujące na mechanizmie zdolności wytwór-
czych) zbierające oferty budowy na pierwsze 
z planowanych elektrowni gazowych o mocy 

ok. 2,3 GW mają, według zapowiedzi, ruszyć 
już w październiku 2021 r. [7] [8]. 

 → Obecnie Belgia korzysta z siedmiu reak-
torów jądrowych. Cztery z nich zlokalizo-
wane są w Doel, a trzy w Tihange. Urucha-
miane były w latach 1974-1985, a ich średni 
wiek wynosi 40 lat. W 2003 r. belgijski par-
lament podjął decyzję o stopniowym wyco-
fywaniu się z użycia elektrowni jądrowych 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/09/PD21_416_421.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/09/PD21_416_421.html
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i likwidacji starzejących się reaktorów. Re-
aktory Doel 1 i 2 miały zostać zamknięte już 
w 2015 r., jednak okres ich eksploatacji zo-
stał przedłużony o kolejne 10 lat ze wzglę-
du na ryzyko niedoborów mocy w systemie 
energetycznym. W 2018 r. rząd Belgii został 

pozwany przed TSUE w sprawie nieprzepro-
wadzenia badań potwierdzających wpływ 
funkcjonowania elektrowni Doel na środo-
wisko przed jej ponownym uruchomieniem 
po tymczasowym wyłączeniu związanym 
z remontem obiektu [9] [10]. 

↘ Wykres 8. Dziesięć krajów UE-27 z największym udziałem energii elektrycznej pozyskiwanej 
z reaktorów jądrowych w 2020 r. (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych IAEA.

 → Plany zastąpienia energetyki jądrowej gazem 
mogą spowodować znaczący wzrost emisji 
CO2 do atmosfery. W 2020 r. Belgia pozyskiwała 
blisko 40 proc. energii elektrycznej z elektrowni 
jądrowych, co stawiało ją na 5. miejscu wśród kra-
jów UE-27 [11]. Według szacunków Federalnego 
Biura Planowania, zakończenie eksploatacji 
reaktorów jądrowych przełoży się na wzrost 
emisji całej belgijskiej gospodarki o 12 proc. 
– ze 108 mln ton ekw. CO2 w 2020 r. do 121 mln 
ton ekw. CO2 w 2026 r., z czego emisje ze spa-
lania paliw kopalnych wzrosnąć mają o 21 proc. 
z 79 mln ton do 95 mln ton ekw. CO2 [12]. 
[7] https://www.brusselstimes.com/news/belgium 

-all-news/182697/eu-greenlights-subsidies-for-gas 

-powered-generation-stations/ [dostęp: 07.09.2021].

[8] https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/ 

latest-news/electric-power/082721-ec-approves-belgiums 

-electricity-capacity-market-design [dostęp: 07.09.2021].

[9] https://cnpp.iaea.org/countryprofiles/Belgium/ 

Belgium.htm [dostęp: 07.09.2021].

[10] https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/ 

news/belgia-upomniana-w-sprawie-modernizacji 

-elektrowni-jadrowych/ [dostęp: 07.09.2021].

[11] https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/ 

NuclearShareofElectricityGeneration.aspx [dostęp: 

07.09.2021].

[12] https://www.plan.be/uploaded/documents/ 

202107160831210.FOR_HermReg_2021_12470_F.pdf  

[dostęp: 07.09.2021].

(AJ)

Jak praca zdalna zmieni miasta?

 → Praca zdalna w  pandemii z  oczywistych 
względów znacznie zyskała na popularności, 
szczególnie wśród osób wykonujących pracę 

intelektualną, którzy najczęściej mieszkają 
w miastach [13]. Jeśli popularność pracy zdal-
nej częściowo się utrwali, funkcjonowanie 

https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/182697/eu-greenlights-subsidies-for-gas-powered-generation-stations/
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/182697/eu-greenlights-subsidies-for-gas-powered-generation-stations/
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/182697/eu-greenlights-subsidies-for-gas-powered-generation-stations/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/082721-ec-approves-belgiums-electricity-capacity-market-design
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/082721-ec-approves-belgiums-electricity-capacity-market-design
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/082721-ec-approves-belgiums-electricity-capacity-market-design
https://cnpp.iaea.org/countryprofiles/Belgium/Belgium.htm
https://cnpp.iaea.org/countryprofiles/Belgium/Belgium.htm
https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/belgia-upomniana-w-sprawie-modernizacji-elektrowni-jadrowych/
https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/belgia-upomniana-w-sprawie-modernizacji-elektrowni-jadrowych/
https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/belgia-upomniana-w-sprawie-modernizacji-elektrowni-jadrowych/
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx
https://www.plan.be/uploaded/documents/202107160831210.FOR_HermReg_2021_12470_F.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/202107160831210.FOR_HermReg_2021_12470_F.pdf
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miasta i życie w nim mogą się zmienić – nie-
rzadko na lepsze. 

 → Według badania Future Business Institute 
z pierwszych miesięcy pandemii, większość 
pracowników uznawała, że ich firma jest do-
brze przygotowana do zdalnego trybu pracy. 
Ponadto 54 proc. przyznawało, że możliwość 
zdalnej pacy jest dla nich bardzo ważna. Jed-
nak 3/4 respondentów chciałoby raczej trybu 
hybrydowego. 42 proc. pracowników uznało, 
że po pandemii ich firma powinna zwiększyć 
możliwości wykonywania pracy zdalnej, ale 
nie wprowadzać pełnej dowolności trybu 
– taką opcję wybrało z kolei 28 proc. bada-
nych [14]. Na podstawie tej analizy widać, że 
praca zdalna dla wielu pracowników to atrak-
cyjna opcja, której będą oczekiwać od pra-
codawców, dlatego skokowy wzrost odsetka 
osób wykonujących swoje obowiązki przez 
internet ma szansę być do pewnego stopnia 
trwały.

 → Jednym z najbardziej widocznych skutków 
zwiększenia popularności pracy z domu jest 
ograniczenie ruchu samochodowego, szcze-
gólnie w rejonach z typowo biurową zabudo-
wą (często zlokalizowanych w centrum). Na-
tychmiastowym tego efektem jest poprawa 
jakości powietrza. W zależności od roz-
planowania miasta, infrastruktury trans-
portowej, a także od miejsc zamieszkania 
pracowników, którzy przed pandemią do-
jeżdżali do pracy do centrum, może nastą-
pić także istotna redukcja śladu węglowe-
go miasta. Badania takich efektów z użyciem 
modeli teoretycznych na przykładzie Cypru 
w okresie pandemii pokazały, że możliwe jest 
oszczędzanie przynajmniej 4 litrów paliwa 
oraz zmniejszenie emisji CO2 o 7,4 kg na go-
dzinę pracy zdalnej na stu pracowników [15]. 

 → Brak konieczności dojeżdżania do pracy po-
woduje, że w oczach mieszkańca na znacze-
niu zyskuje lokalna, najbliższa mu okolica. 
Może się to wiązać ze spadkiem atrakcyjności 
nieruchomości w pobliżu biur i relatywnym 
spadkiem popytu na nie, a więc i spadkiem 
cen – w porównaniu z dzielnicami leżącymi 
dalej od centrum. Modele pokazują, że – na 
przykładzie Los Angeles – wzrost popular-
ności pracy zdalnej powoduje generalnie 
spadek cen mieszkań w mieście, choć nie-
koniecznie na przedmieściach. W połączeniu 
z mniejszymi kosztami transportu (szczegól-
nie wydatkami na paliwo – również wśród pra-
cowników, którzy nie pracują zdalnie, ale do 

pracy dojeżdżają szybciej dzięki mniejszemu 
ruchowi) pozwala to badaczom wnioskować, 
że większy udział pracy zdalnej przynosi netto 
wzrost dobrobytu mieszkańców [16]. Należy 
jednak zastrzec, że takie wnioski nie mogą być 
uogólniane, bo zależą od specyfiki konkretne-
go miasta.

 → Miejsca pracy zdalnej są rozproszone po róż-
nych dzielnicach. Zarazem brak „naturalnego” 
spotykania się z ludźmi w biurze może u wielu 
osób wywoływać większą skłonność do po-
szukiwania kontaktu z sąsiadami czy zapra-
szania bliskich do własnego mieszkania. Z ko-
lei dłuższe przebywanie w domu uwidacznia 
potrzebę funkcjonowania w okolicy różnora-
kich lokali usługowych, takich jak restauracje, 
sklepy, obiekty sportowe i inne. Potencjalnie 
więc praca zdalna umacnia małe, dzielnico-
we społeczności [17], gdyż zwiększa możli-
wości prowadzenia mniejszych biznesów, 
zwiększając lokalny popyt (a więc i opłacal-
ność), a pojawienie się większej liczby róż-
nych lokali w okolicy zwiększa atrakcyjność 
spędzania czasu właśnie na miejscu, za-
miast jeżdżenia do centrum. To z kolei może 
wywołać dalsze zmniejszanie ruchu samocho-
dowego, a więc i dalsze korzystne skutki dla 
klimatu i środowiska.

 → Nagły wzrost popularności pracy zdalnej 
może wywołać efekty mnożnikowe, urucha-
miając różne trendy urbanistyczne. Te zaś 
mogą potencjalnie prowadzić do pozytywnej 
transformacji miast w kierunku ogólnie zwa-
nym smart city. Wspólne elementy koncepcji 
nowoczesnego miasta i efektów wywołanych 
skokiem popularności pracy zdalnej to m.in. 
lepsza jakość powietrza, mniejszy ślad wę-
glowy, łatwiejsze zarządzanie ruchem dro-
gowym, lepsze zbalansowanie dzielnic pod 
względem usługowym i infrastrukturalnym. 
Ponadto, popularność pracy zdalnej może 
wywoływać presję na ulepszenie infrastruk-
tury energetycznej, internetowej i technicznej 
ogółem w mieście, co może przygotować mia-
sta na przyszłe zmiany technologiczne, zwią-
zane z automatyzacją i takimi koncepcjami, 
jak Internet of Things [18]. Miasta po pandemii 
mogą funkcjonować bardziej stabilnie, być ła-
twiejsze w zarządzaniu i lepiej przygotowane 
na kolejne „szoki” wymuszające ograniczenie 
mobilności i pracę z domu [19].

 → Należy jednak zaznaczyć, że dla niektórych 
osób ustalenie z pracodawcą na stałe zdal-
nego trybu pracy może stać się powodem do 
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emigracji poza największe ośrodki miejskie – 
do mniejszych miast lub na wieś. Takie miejsca 
mogą być atrakcyjniejsze ze względu na jakość 
powietrza i środowiska czy niższe koszty życia. 
Jednak fakt, że praca zdalna w wielu firmach 
była implementowana tylko na czas pandemii, 
nie zachęcał do migracji, więc póki co nie moż-
na mówić o istnieniu takiego trendu.
[13] Althoff, L., Eckert, F., Ganapati, S., Walsh, C. (2020),  

The City Paradox: Skilled Services and Remote Work, „CESifo 

Working Paper”, No. 8734.

[14] Future Business Institute (2020), Praca Zdalna – Rewo-

lucja, która się przyjęła. Teraz czas na zmiany,  

http://www.pte.pl/pliki/2/36/Future_Business_Institute.pdf 

[dostęp: 06.09.2021].

[15] Kylili, A., Afxentiou, N., Georgiou, L., Panteli, C., Morsink- 

Georgalli, P.Z., Panayidou, A., Papouis, C., Fokaides, P.A. 

(2020), The role of Remote Working in smart cities: lessons 

learnt from COVID-19 pandemic, „Energy Sources, Part A: 

Recovery, Utilization, and Environmental Effects”, October, 

https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1831108.

[16] Delventhal, M.J, Kwon, E., Parkhomenko, A. (2020),  

How Do Cities Change When We Work from Home?,  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=3746549 [dostęp: 06.09.2021].

[17] Novikova, K. (2019), „Żyj lokalnie, pracuj globalnie”? Praca 
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(ŁB)

Dane stają się kolejnym czynnikiem produkcji

 → W Chinach w oficjalnych dokumentach pań-
stwowych dane zostały ujęte jako kolejny, po 
pracy, kapitale, ziemi i technologii, czynnik 
produkcji [20]. Jednak w przeciwieństwie do 
pozostałych czynników wymiana danych nie 
odbywa się swobodnie na rynku przy jasno 
określonych zasadach. Stworzenie normy 
i reguł, które mają tę wymianę uregulować są 
aktualnie jednym z głównych kierunków dzia-
łań Unii Europejskiej, Chin i USA w obszarze 
gospodarki cyfrowej. 

 → O ile Unia Europejska może pochwalić się 
sukcesami w kwestii regulacji danych osobo-
wych (RODO), o tyle wciąż trwają prace nad 
regulacjami rynku danych nieosobowych czy 
tworzonych przez firmy, w tym danych przemy-
słowych. Inicjatywą wychodzącą naprzeciw 
tym potrzebom są m.in. projekty rozporzą-
dzeń Data Governance Act czy konsultowa-
nego niedawno Data Act. Kluczowymi pro-
blemami w tych regulacjach są m.in. kwestia 
zaufania do udostępniania danych, brak 
odpowiednich struktur i procesów do udo-
stępniania danych oraz problemy technolo-
giczne. Wszystkie one stoją na przeszkodzie 
rozwoju rynku wymiany danych, w tym przede 

wszystkim danych gospodarczych, i wykorzy-
staniu ich wartości ekonomicznej. 

 → Ilość danych systematycznie wzrasta, jednak 
nie idzie za tym większe ponowne wykorzysta-
nie ich przez inne podmioty. Według szacun-
ków podanych przez Federację Przemysłu 
Niemieckiego, 90 proc. małych i średnich 
przedsiębiorstw w  Niemczech jest nie-
chętnych dzieleniu się danymi ze względu 
na obawy o nieuprawniony dostęp [21]. Jak 
zwróciła uwagę Fundacja Instrat [22] odno-
sząc się do Data Act, jednym z problemów 
w zakresie wymiany jest ograniczone zaufa-
nie podmiotów gospodarczych do serwisów 
chmurowych zajmujących się agregowaniem 
danych. Rozwiązaniem, które proponuje Fun-
dacja są m.in. certyfikowane europejskie 
wspólnice danych. Istnieją również przykła-
dy inicjatyw prywatnych. We Francji plany do-
tyczące budowy własnego centrum danych 
stworzyła w 2020 r. sieć przemysłowców z re-
gionu Alzacji Północnej. Takie centra funkcjo-
nują już m.in. w Niemczech [23]. 

 → Bardziej konkretnymi wyzwaniami, których 
rozwiązanie mają na celu wspomniane wyżej 
europejskie projekty rozporządzeń są m.in.: 

http://www.pte.pl/pliki/2/36/Future_Business_Institute.pdf
https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1831108
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3746549
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3746549
https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1831108
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00420980211018072
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00420980211018072
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wykorzystanie przez sektor publiczny danych 
tworzonych przez sektor prywatny (business-
to-government, B2G), dostęp do danych i ich 
wykorzystanie na linii business-to-business 
(B2B), utworzenie bardziej konkurencyjnych 
rynków usług przetwarzania w chmurze czy 
zabezpieczenie danych nieosobowych w kon-
tekście międzynarodowym [24].

 → Ostatecznym celem opisanych regulacji jest 
ustanowienie zarysowanego w Europejskiej 
strategii w zakresie danych [25] jednolitego 
rynku, który umożliwi swobodny przepływ 
danych w UE między przedsiębiorstwami, 
instytucjami publicznymi czy naukowcami. 
Od tego, w jaki sposób zostanie uregulowa-
na wymiana danych na linii B2B i B2G zależy, 
jaki wpływ będą miały dane i ich wymiana na 
gospodarki unijne i ich innowacyjność. Suk-
ces w tym zakresie pozwoli również wyko-
rzystać potencjał bardzo dużych zasobów 
danych przemysłowych tkwiących w gospo-
darkach unijnych. Natomiast zaniechanie lub 

złe przepisy będą oddaniem pola Chinom lub 
Stanom Zjednoczonym na kolejnym odcinku 
technologicznej, a co za tym idzie gospodar-
czej rywalizacji. 
[20] https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/ 

Tygodnik-Gospodarczy-PIE_35-2021.pdf [dostęp: 08.09.2021].
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[23] https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/ 

les-industriels-dalsace-du-nord-etudient-une-ferme 

-de-donnees-partagee-1255244 [dostęp: 08.09.2021].
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Polski Instytut Ekonomiczny
Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy, którego historia 
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wszystkim handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa 
oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego 
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