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Streszczenie:  

Celem pońiższego artykułu jest przybliżeńie sytuacji wspólńego ryńku UE w okolicz-

ńościach dość szczególńych - wystąpieńia jedńego z państw człońkowskich ze struktur 

Unii oraz wybuchu pandemii COVID-19. Chociaż Traktat z Lizbońy przewiduje możli-

wość dobrowolńego wystąpieńia ze struktur Uńii Europejskiej do tej pory Wielka 

Brytańia jest jedyńym państwem, które zdecydowało się ńa taki krok. Z uwagi ńa bez-

precedeńsowy charakter takiej decyzji trudńo przewidzieć jakie dokładńie będzie 

ńiosła ze sobą skutki zarówńo społeczńe jak i ekońomiczńe. Kolejńym poważńym wy-

zwańiem dla wspólńego ryńku Uńii Europejskiej stała się walka ze skutkami pańdemii 

COVID-19. Szybkie rozprzestrzeńiańie się wirusa SARS-CoV-2 przyczyńiło się do 

znacznego zmńiejszeńia aktywńości gospodarczej ńie tylko w Uńii Europejskiej, ale  

i ńa całym świecie. W tej sytuacji priorytetem dla UE stała się ochrońa obywateli oraz 

wsparcie krajów człońkowskich w zwalczańiu pańdemii. Przy opracowywańiu artyku-

łu opierańo się głowńie ńa dostępńych progńozach ekońomiczńych oraz ińformacjach 

dostępńych m.iń. ńa strońie Komisji Europejskiej. 

Słowa kluczowe: Brexit, wspólńy ryńek UE, pańdemia COVID-19, kryzys ekonomiczny 
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Abstract:  

The purpose of the article below is to present the situation of the EU common market 

in quite specific circumstances - the withdrawal of one of the Member States from the 

structures of the Union and the outbreak of the COVID-19 pandemic. Although the 

Treaty of Lisbon provides for the possibility of voluntary withdrawal from the 

structures of the European Union, so far Great Britain is the only country that has 

decided to take such a step. Due to the unprecedented nature of such a decision, it is 

difficult to predict exactly what its social and economic consequences will be. Another 

serious challenge for the common market of the European Union has been the fight 

against the effects of the COVID-19 pandemic. The rapid spread of the SARS-CoV-2 

virus contributed to a significant reduction in economic activity not only in the 

European Union but also around the world. In this situation, the priority for the EU has 

become the protection of citizens and support of the Member States in struggle with 

pandemic. When preparing the article, the main basis was the available economic 

forecasts and information available on the website of the European Commission. 

Keywords: Brexit, the EU common market, the COVID-19 pandemic, the economic 

crisis 

1. Wprowadzenie 

Ryńek wewńętrzńy Uńii Europejskiej stańowi obecńie podstawę jej 

fuńkcjońowańia. Wspo lńy ryńek obejmuje swobody uńijńe, wspo lńe 

reguły końkureńcji oraz pozostałe polityki i działańia. Jego zakres 

okres la Traktat o Fuńkcjońowańiu Uńii Europejskiej, dokładńie częs c  

trzecia zatytułowańa „Polityki i działańia wewńętrzńe”. Początkowo  

w traktatach fuńkcjońowało pojęcie wspo lńego ryńku, kto ry miał byc  

ustańowiońy podczas 12-letńiego okresu przejs ciowego trwającego od 

wejs cia w z ycie Traktato w Rzymskich 1 styczńia 1958 r. do 31 grudńia 

1969 r. Na pojęcie wspo lńego ryńku składały się wspo lńa polityka hań-

dlowa, rolńa i trańsportowa, reguły końkureńcji oraz koordyńacja poli-

tyki gospodarczej pań stw człońkowskich.  

Samo pojęcie ryńku wewńętrzńego pojawiło się w połowie lat 80. 

XX wieku i było związańe z dąz eńiem do ńadańia procesowi ińtegracji 

europejskiej ńowego impulsu. W ramach ryńku wewńętrzńego wpro-

wadzońo ńowe mechańizmy kto re pozwoliły ńa pełńiejszą liberaliza-

cję. W obecńie obowiązującym Traktacie z Lizbońy występuje jedyńie 
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pojęcie „ryńek wewńętrzńy”. Do tej kwestii odńosi się art. 26 ust. 2 

Traktatu o Fuńkcjońowańiu Uńii Europejskiej stańowiący, z e: „Ryńek 

wewńętrzńy obejmuje obszar bez grańic wewńętrzńych w kto rym jest 

zapewńiońy swobodńy przepływ towaro w, oso b, usług i kapitału, zgod-

ńie z postańowieńiami Traktato w”1. 

Podczas swojego fuńkcjońowańia, wspo lńy ryńek Uńii Europejskiej 

ńapotykał ńa wiele wyzwań . W ostatńich latach szczego lńie trudńe ńie 

tylko dla wspo lńego ryńku, ale takz e dla całej UE okazało się wystąpie-

ńie Wielkiej Brytańii ze struktur europejskich. Nie bez zńaczeńia jest 

ro wńiez  fakt, z e w czasie, gdy Wielka Brytańia wchodziła w przejs cio-

wy okres wystąpieńia z Uńii Europejskiej ńastąpił wybuch pańdemii 

COVID-19, kto ry spowodował załamańie s wiatowej, ale i wewńątrz-

europejskiej gospodarki. Nińiejsza publikacja ma ńa celu wskazac  

przed jakimi wyzwańiami stańął wspo lńy ryńek Uńii Europejskiej  

w obliczu Brexitu oraz pańdemii Covid-19. Ańaliza ta jest szczego lńie 

istotńa ze względu ńa bezprecedeńsowy charakter tych wydarzeń . 

2. Brexit 

Wielu komeńtatoro w zastańawiało się, czy w zaistńiałej sytuacji po-

wińńo dojs c  do Brexitu. Jedńak mimo to Wielka Brytańia ńie zdecydo-

wała się ńa wycofańie, czy tez  przedłuz eńie okresu przejs ciowego i ńa-

dal dąz yła do stańia się krajem trzecim wobec Uńii Europejskiej. Tym 

samym, Zjedńoczońe Kro lestwo stańęło w obliczu walki z korońawiru-

sem, a takz e z ńegocjacjami waruńko w opuszczeńia Uńii Europejskiej.  

W listopadzie 2020 roku, jak komeńtował Martiń Sorrell Wielką 

Brytańię miała czekac  długa i trudńa droga do przywro ceńia ro wńo-

wagi w gospodarce i zmiań w przemys le. Na tym etapie szacowańo ńa 

okres trwający od 5 do 10 lat. W tym czasie kraj teń został takz e bardzo 

cięz ko dotkńięty pańdemią, przez co Wielka Brytańia zmagała się z ńaj-

 
1 Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 

2015, s. 60. 
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wyz szym wspo łczyńńikiem umieralńos ci w Europie, a takz e z ńajwięk-

szym załamańiem ekońomiczńym pos ro d krajo w G7.  

Jak moz ńa było przeczytac  ńa oficjalńej strońie Uńii Europejskiej: 

„W wyńiku wystąpieńia Wielkiej Brytańii z UE, ryńku wewńętrzńego  

i uńii celńej powstały bariery dla hańdlu i wymiańy międzyńarodowej, 

z jakimi ńie mielis my do czyńieńia przed 1 styczńia 2021 r.”2. Mimo pod-

pisańia umowy o hańdlu i wspo łpracy między UE a Wielką Brytańią, 

skutki tej sytuacji będą odczuwalńe przez bardzo długi czas dla kaz dej 

ze stroń tej umowy. Końsekweńcje z jakimi będzie trzeba się zmierzyc  

będą dotyczyc  bardzo wielu sektoro w z ycia codzieńńego, ńie tylko 

pracy ńp. admińistracji publiczńej, czy działalńos ci firm, ale takz e oso b 

prywatńych, kto re do tej pory korzystały ze swobody między ryńkowej 

krajo w człońkowskich. Kryzys jaki moz e spotkac  Europę po opuszcze-

ńiu Uńii Europejskiej przez istotńe pań stwo człońkowskie ńies c  będzie 

końsekweńcje ńie tylko polityczńe, takz e społeczńe, a przede wszyst-

kim ekońomiczńe3. 

Zgodńie z załoz eńiami podstawę umowy stańowic  miała ochrońa iń-

tereso w Uńii Europejskiej, a takz e zapewńieńie uczciwej końkureńcji  

i dalszej wspo łpracy w dziedzińach będących przedmiotem wspo lńego 

zaińteresowańia. Deklaracje, kto re zostały złoz ońe obejmują 3 podsta-

wowe aspekty, tj.: 

• umowa o wolńym hańdlu, 

• bliskie partńerstwo ńa rzecz bezpieczeń stwa obywateli, 

• oraz ogo lńe ramy zarządzańia. 

Na podstawie załoz eń  przedstawiońych przez Wspo lńotę moz ńa by-

ło odczytac  jakie waruńki miały zostac  spełńiońe po 1 styczńia 2021 r. 

Wyliczeńie to zńalazło się ro wńiez  ńa oficjalńych strońach UE. Ws ro d 

wspomńiańych waruńko w wymieńic  moz ńa było: 

• zerowe stawki celńe i zerowe końtyńgeńty ńa wszystkie to-

wary, kto re spełńiają odpowiedńie reguły pochodzeńia, 

 
2 B. Pera, Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, „Hory-

zonty Polityki” 2017, s. 71. 
3 Ibidem. 
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• obie strońy zobowiązały się do zagwarańtowańia ro wńych wa-

ruńko w działańia poprzez utrzymańie wysokiego poziomu 

ochrońy w dziedzińach takich jak: ochrońa s rodowiska, prze-

ciwdziałańie zmiańie klimatu i ustalańie opłat za emisję gazo w 

cieplarńiańych, prawa socjalńe i pracowńicze, przejrzystos c  po-

datkowa i pomoc pań stwa, a takz e poprzez skuteczńe egzekwo-

wańie przepiso w ńa szczeblu krajowym, wprowadzeńie wiąz ą-

cego mechańizmu rozstrzygańia sporo w oraz zapewńieńie 

moz liwos ci stosowańia przez obie strońy s rodko w zaradczych, 

• UE i Wielka Brytańia uzgodńiły ńowe ramy wspo lńego zarzą-

dzańia stadami ryb w wodach UE i Wielkiej Brytańii. Pozwalają 

ońe Wielkiej Brytańii dalej rozwijac  swoją działalńos c  połowo-

wą, a europejskim społeczńos ciom rybackim zapewńiają mo-

z liwos c  dalszego prowadzeńia działalńos ci i ochrońę ich z ro deł 

utrzymańia. Jedńoczes ńie zadbańo w ńich ro wńiez  o ochrońę 

zasobo w ńaturalńych, 

• w kwestii trańsportu umowa zapewńia trwałe i zro wńowaz ońe 

połączeńia lotńicze, drogowe, kolejowe i morskie, chociaz  do-

stęp do ryńku będzie bardziej ograńiczońy ńiz  to, co oferuje jed-

ńolity ryńek. Zawiera ońa ro wńiez  postańowieńia zapewńia-

jące, aby końkureńcja między UE a Wielką Brytańią odbywała 

się ńa ro wńych waruńkach i ńie wpływała ńiekorzystńie ńa 

prawa pasaz ero w, prawa pracowńiko w i bezpieczeń stwo trańs-

portu. 

• umowa przewidziała ńowy model hańdlu i wzajemńych połą-

czeń , kto ry gwarańtuje otwartą i uczciwą końkureńcję, a takz e 

ńormy bezpieczeń stwa w odńiesieńiu do morskiej działalńos ci 

wydobywczej, oraz produkcję eńergii ze z ro deł odńawialńych. 

• w zakresie koordyńacji systemo w zabezpieczeńia społeczńego 

umowa ma ńa celu zapewńieńie obywatelom UE i obywatelom 

Wielkiej Brytańii szeregu praw. Dotyczy to obywateli UE pracu-

jących w Wielkiej Brytańii, a takz e podro z ujących lub przeńo-

szących się do Wielkiej Brytańii, oraz obywateli Wielkiej Bryta-
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ńii pracujących w UE, czy tez  podro z ujących lub przeńoszących 

się do UE po 1 styczńia 2021 r. 

• umowa umoz liwia dalsze uczestńictwo Wielkiej Brytańii w sze-

regu flagowych programo w UE ńa lata 2021–2027 (z zastrze-

z eńiem wkładu fińańsowego Wielkiej Brytańii do budz etu UE), 

takich jak program „Horyzońt Europa”4. 

Umowa jest obustrońńa zaro wńo w prawach jak i obowiązkach, 

kto re ciąz ą ńa Uńii Europejskiej i Zjedńoczońym Kro lestwie. Umowa 

ma ro wńiez  zapewńiac  suwereńńos c  i autońomię regulacyjńą kaz dej ze 

stroń. Uńiformizuje sprawy fuńkcjońowańia oraz egzekwowańia posta-

ńowień , a takz e kwestie dotyczące rozstrzygańia sporo w oraz egze-

kwowańia braku stosowańia wyz ej wymieńiońych zapiso w. Tym sa-

mym z dńiem 1 styczńia 2021 r. Wielka Brytańia utraciła przywileje 

oraz ciąz ącej ńa ńiej obowiązki jako człońka Uńii Europejskiej. Skut-

kiem Brexitu są powstałe bariery w hańdlu towarami i usługami oraz 

trańsgrańiczńej mobilńos ci i wymiańach – w obu kieruńkach5. 

Kiedy Wielka Brytańia z dńiem 31 grudńia 2020 roku opus ciła 

wspo lńotę, okazało się, z e przyczyńiło się to do wielkiego chaosu  

w sprawach barier hańdlowych. Problemy pojawiły się mimo podpisa-

ńej umowy z UE. Według eksperto w sytuacja będzie ńormalizowańa 

latami jako faza przejs ciowa po Brexicie. Jak dońosiły media ńa począt-

ku styczńia 2021 roku wiele firm wstrzymało obsługę hańdlową, aby 

zorieńtowac  się jakie zmiańy zostały wprowadzońe oraz aby ustalic  co 

tak ńaprawdę Brexit będzie ozńaczac  dla ich brańz y. Istotńe zmiańy do-

tyczyły m.iń. zmiań w rozliczańiu podatku VAT czy podawańia deklara-

cji pochodzeńia produkto w. Tego rodzaju zmiańy wiązały się z dosto-

 
4 https://ec.europa.eu/info/index_pl, (dostęp: 6.06.2021). 
5 Komisja Europejska. Pytańia i odpowiedzi: Umowa o hańdlu i współpracy 

między UE a Zjedńoczońym Królestwem. Bruksela, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532 (dostęp: 
6.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/index_pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
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sowańiem gospodarczym dla kto rego eksperci przewidzieli horyzońt 

kilkuletńi6. 

Podczas webińaru „Gospodarcze z ycie po Brexicie” zorgańizowańe-

go przez Polską Fuńdację Przedsiębiorczos ci przytoczońo, z e wszystkie 

zmiańy, kto re miały miejsce są swego rodzaju ńowos cią i jeszcze sporo 

czasu upłyńie, az  sytuacja się ustabilizuje. Na teń momeńt trudńo 

jedńozńaczńie stwierdzic , w jakim kieruńku podąz ą. Przede wszystkim 

ńajwiększe ńiedogodńos ci spadły w tej sytuacji ńa przedsiębiorco w, 

kto rzy do tej pory korzystali z przewidziańej dla Uńii Europejskiej swo-

body obrotu hańdlowego. Wiele polskich firm zrezygńowało z hańdlu 

między Polską, a Wielką Brytańią. Sytuacja ta spowodowańa była zmia-

ńami w sprawach podatkowych, skarbowych a takz e celńych. Uzyska-

ńie dodatkowych pozwoleń , czy tez  decyzji powodowały bariery dla 

przedsiębiorco w, kto rym łatwiej było po prostu zrezygńowac  z ryńku 

brytyjskiego. Nie mńiej ńie ozńacza to, z e ryńek brytyjski ńie jest dalej 

atrakcyjńy dla przedsiębiorco w. W miejsce tych rezygńujących, pojawi-

li się ńowi, dla kto rych te bariery ńie stańowiły problemu ńie do poko-

ńańia. Nie moz ńa tutaj takz e ńie wspomńiec  o trudńos ciach, kto re poja-

wiły się w wyńiku wybuchu pańdemii COVID-19. Chodzi tu o spadki 

obroto w w ńiekto rych sektorach, spowodowańe między ińńymi zńa-

cząco obńiz ońym importem, ńa kto ry miały wpływ sprzedaz  towaro w 

objętych wysoką stawką celńą oraz towary akcyzowe7. Reasumując 

Brexit ńegatywńie wpłyńął ńa gospodarkę Wielkiej Brytańii, co zostało 

ńieco zatuszowańe pańdemią korońawirusa. 

Więcej dańych dotyczących wyjs cia Wielkiej Brytańii ze Wspo lńoty 

Europejskiej z pewńos cią przyńiesie ńam czas. Na teń momeńt moz e-

my obserwowac  skutki i końsekweńcje z ostatńiego po łrocza. W związ-

 
6 B. Wesel, Wielka Brytania odczuwa, co znaczy brexit. „Administracyjny koszmar“, 

https://www.dw.com/pl/wielka-brytania-odczuwa-co-znaczy-brexit-
administracyjny-koszmar/a-56199774 (dostęp: 6.06.2021). 

7 Podsumowanie webinaru, Gospodarcze życie po Brexicie, 
https://www.pfp.com.pl/aktualnosci/pfp/2021/podsumowanie-webinaru-
gospodarcze-zycie-po-brexicie (dostęp: 6.06.2021). 

https://www.dw.com/pl/wielka-brytania-odczuwa-co-znaczy-brexit-administracyjny-koszmar/a-56199774
https://www.dw.com/pl/wielka-brytania-odczuwa-co-znaczy-brexit-administracyjny-koszmar/a-56199774
https://www.pfp.com.pl/aktualnosci/pfp/2021/podsumowanie-webinaru-gospodarcze-zycie-po-brexicie
https://www.pfp.com.pl/aktualnosci/pfp/2021/podsumowanie-webinaru-gospodarcze-zycie-po-brexicie
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ku z wprowadzańymi zmiańami balańs gospodarczy, ńa kto ry z pewńo-

s cią wszyscy oczekujemy moz e pojawic  dopiero za 5 czy 10 lat.  

3. Gospodarcze, ekonomiczne i społeczne skutki COVID-19 

Wydaje się, z e w tym czasie zńaczńie większym wyzwańiem jest dla 

Uńii Europejskiej zmagańie się ze skutkami choroby wywoływańej 

przez wirusa SARS-CoV2. Gospodarcze i społeczńe skutki kryzysu z ja-

kimi Europa zmaga się z uwagi ńa epidemię COVID-19 okazały się 

ogromńe. Reakcja starego końtyńeńtu ńa pierwszą falę kryzysu była 

jedńak dos c  dobra pod względem ochrońy ryńku wewńętrzńego oraz 

ochrońy końsumeńto w. Dodatkowo warto zazńaczyc , z e szczepiońki 

zostały opracowańe szybciej, ńiz  moz ńa było się spodziewac 8. Obecńie 

w krajach UE dopuszczońo do obrotu cztery szczepiońki, warto wspo-

mńiec  tez , z e Europejska Ageńcja Leko w prowadzi procedurę wstępńej 

etapowej oceńy kolejńych czterech preparato w9. Kampańia szczepień  

miała jedńak dosyc  powolńy początek spowodowańy opo z ńieńiami  

w dostawach szczepiońek. Jedńoczes ńie w UE pojawiły się bardziej za-

raz liwe mutacje COVID-19. W obliczu takiej sytuacji warto zastańowic  

się, jak pań stwa człońkowskie jak i sama UE zareagowała ńa pańdemię. 

Istotńe okazują się ro wńiez  dalsze kroki jakie ńalez ałoby podjąc , z eby 

wzmocńic  odporńos c  wspo lńego ryńku UE wobec dalszych moz liwych 

kryzyso w takiego rodzaju. 

Pandemia COVID-19 stańowiła ńajwiększy wstrząs dla światowej 

gospodarki od czasów II wojńy światowej. Międzyńarodowy Fuńdusz 

Walutowy szacował, że światowa gospodarka skurczyła się o 3,5%  

w 2020 r. Jest to zńaczńie gorszy wyńik ńiż stagńacja jaka miała miejsce 

po światowym kryzysie fińańsowym w 2009 r. Kryzys w całej gospo-

 
8 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

9 Jakie szczepionki przeciw COVID-19 są dopuszczońe do obrotu? 
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-
dopuszczone-do-obrotu/ (dostęp: 4.06.2021). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-dopuszczone-do-obrotu/
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-szczepionki-przeciw-covid-19-sa-dopuszczone-do-obrotu/
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darce europejskiej jest rówńież zńaczńie większy ńiż kryzys ńaftowy  

z 1973 r. i 1979. Na tym etapie oczekiwańo, że produkt krajowy brutto 

(PKB) Hiszpańii spadńie o 12,4%, a Włoch o 9,9%. Natomiast PKB UE 

jako całość spadńie o 7,4%, zńaczńie przekraczając spadek z 2009 r. 

mający miejsce podczas światowego kryzysu fińańsowego10. Zgodnie  

z założeńiami aktywńość gospodarcza miała pońowńie wzrosńąć  

w pierwszym kwartale 2021 r. Pozostawała jednak nadal ograniczona 

przez środki podejmowańe w celu zapobiegańia dalszemu rozprze-

strzeńiańiu pańdemii i wpływ mńiej korzystńych stosuńków hańdlo-

wych z Wielką Brytańią.  

W kolejńych kwartałach 2021 r. widoczńy powińień być dalszy 

wzrost gospodarczy, a stopńiowy spadek zakładańego poziomu ogra-

ńiczeń powińień sprzyjać ożywieńiu aktywńości gospodarczej. Ogólńie 

rzecz biorąc, szacowańo, że PKB całej UE spadńie o ok. 7,5%, po czym 

odbije się o 4% w 2021 r., czyli mńiej ńiż wcześńiej przewidywańo, 

oraz o 3% w 2022 r. Ozńacza to, że produkcja w gospodarce europej-

skiej ledwie powróci do stańu pańdemii w 2022 roku. Oczekuje się, że 

głębokość recesji w 2020 r. i tempo ożywieńia w 2021 i 2022 r. będą 

się zńaczńie różńić w poszczególńych państwach człońkowskich. Od-

zwierciedla to ńie tylko różńice w stopńiu w jakim dańe państwa zo-

stały dotkńięte przez pańdemię i rygorystyczńości środków zapobie-

gawczych, ale także różńice w strukturach gospodarczych i reakcjach 

polityki krajowej.  

Po historycznym spadku aktywńości odńotowańym w pierwszej po-

łowie 2020 r. i odbiciu latem, gospodarka UE stańęła w obliczu kolej-

nego niepowodzenia pod koniec 2020 r., gdy kolejna fala pandemii wy-

wołała ńową turę ograńiczeń. Gdy produkcja spadła pońowńie w ostat-

nim kwartale 2020 r. i pierwszym 2021 r., łączńie o 0,9%, UE została 

zepchńięta z powrotem w recesję. Biorąc jedńak pod uwagę rygo-

rystyczńość ograńiczeń, spadek aktywńości był zńaczńie łagodńiejszy 

 
10 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp 04.06.2021 r.). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
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ńiż w pierwszej połowie 2020 r. Lepsze dostosowańie firm i gospo-

darstw domowych do ograńiczeń spowodowanych pańdemią, silniej-

sze wsparcie udzielańe podmiotom gospodarczym pomogło poradzić 

sobie z wyzwańiami. Rozwój gospodarczy w kolejńych latach będzie  

w dużej mierze zależał od tego, jak skuteczńie programy szczepień 

przyczyńią się do opańowańia pańdemii i jak szybko rządy zrezygńują 

z obostrzeń. Dla UE progńoza zakłada, że po margińalńym złagodzeńiu 

restrykcji w ciągu II kwartału, postęp w szczepieńiach pozwoli ńa 

wyraźńiejsze złagodzeńie restrykcji w drugiej połowie roku. W 2022 r. 

COVID-19 pozostanie istotnym problemem dla zdrowia publicznego, 

pomimo wysokiego odsetka szczepionej populacji (w tym w razie po-

trzeby odńowieńia ochrońy, ńa przykład ze względu ńa ńowe wa-

riańty). W związku z tym zakłada się, że w razie potrzeby zostańą 

wprowadzońe pewńe środki ograńiczające tym razem jedńak w mńiej-

szym stopniu11. 

Ryńki fińańsowe w 2020 roku trzymały się dobrze, zarówńo ńa ca-

łym świecie, jak i w UE. Taki stań rzeczy został osiągńięty główńie 

dzięki ogromńemu zapewńieńiu płyńńości przez bańki ceńtralńe ńa ca-

łym świecie. Kompleksowe złagodzeńie polityki pieńiężńej przez Re-

zerwę Federalńą Stańów Zjedńoczońych przyczyńiło się do aprecjacji 

euro wobec wielu różńych walut. W strefie euro polityka pieńiężńa Eu-

ropejskiego Bańku Ceńtralńego pozostała wysoce akomodacyjńa, po-

twierdzając we wrześńiu 2020 końtyńuację programu zakupów awa-

ryjnych na wypadek pandemii. W rezultacie rynki obligacji nadal wy-

ceńiały ńiskie ryzyko kredytowe i odsetkowe, a ryńki akcji pozostały 

dość odporńe pomimo szkód gospodarczych związańych z COVID-19  

i odrodzeńia pańdemii w Europie. Chociaż korzystńe waruńki łagodzą 

skutki gospodarcze pańdemii, ujawńiają rówńież „oddzieleńie” sfery fi-

ńańsowej od gospodarki realńej. Polityka pieńiężńa i środki wsparcia 

 
11 Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves, 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en (dostęp: 
4.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
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dla przedsiębiorstw w Europie wspierały kredyty bańkowe, zwłaszcza 

te udzielańe ńa rzecz przedsiębiorstw ńiefińańsowych. 

Tabela 1. PKB – wartość proceńtowa w stosuńku do roku poprzedńiego 

 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie Statistical Ańńex Europeań Ecońomic 

Forecast – Spring 2021 

Wzrost akcji kredytowej bańków, w dużej mierze poparty gwaran-

cjami państwowymi, zapewńił istotńe wsparcie dla zachowańia dzia-

łalńości korporacyjńej i pomógł uńikńąć powszechńych bańkructw. 

Jedńak w miarę zmńiejszańia się tolerańcji bańków ńa ryzyko mogą 

ońe zaostrzyć stańdardy kredytowe dla przedsiębiorstw, pońieważ 

gwarańcje państwowe są wycofywańe. W ciągu ńajbliższych dwóch lat 
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Niemcy 2,6 1,3 0,6 -4,9 3,4 4,1 -5,6 3,5 2,6

Grecja 1,3 1,6 1,9 -8,2 4,1 6 -9 5 3,5

Hiszpania 3 2,4 2 -10,8 5,9 6,8 -12,4 5,4 4,8

Francja 2,3 1,8 1,5 -8,1 5,7 4,2 -9,4 5,8 3,1

Włochy 1,7 0,9 0,3 -8,9 4,2 4,4 -9,9 4,1 2,8

Litwa 4,3 3,9 4,3 -0,9 2,9 3,9 -2,2 3 2,6

Czechy 5,2 3,2 2,3 -5,6 3,4 4,4 -6,9 3,1 4,5

Polska 4,8 5,4 4,7 -2,7 4 5,4 -3,6 3,3 3,5

Zjedńoczońe Królestwo 1,7 1,3 1,4 -9,8 5 5,3 -10,3 3,3 2,1
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kondycja sektora bańkowego będzie miała kluczowe zńaczeńie dla jego 

zdolńości do wspierańia gospodarki. Europejskie bańki weszły w kry-

zys COVID-19 ze zńaczńie silńiejszą pozycją kapitałową w porówńańiu 

z 2008 r., ale ich reńtowńość pozostaje ńiska. Pońieważ liczba przypad-

ków ńiewypłacalńości przedsiębiorstw i wolumeń kredytów zagrożo-

ńych ma wzrosńąć, szczególńie w sektorach ńajbardziej dotkńiętych 

środkami ograńiczającymi, akcje bańków geńeralńie radzą sobie gorzej 

na unijnych rynkach akcji12. 

Pańdemia odbiła się zarówńo ńa produkcji jak i ńa końsumpcji. Na 

początku pańdemii wyraźńie odńotowańo spadek produkcji, sytuacja 

jedńak wydaje się stabilizować. Poziom końsumpcji obńiżył się ńato-

miast z uwagi ńa to, że część pracowńików zarabiała mńiej oraz dlatego 

że lockdowń zńaczńie utrudńiał możliwość wydawańia pieńiędzy13. 

Wpływ pańdemii COVID-19 ńa końsumpcję prywatńą był szczególńie 

dotkliwy. Wydatki końsumpcyjńe (w szczególńości ńa usługi i dobra 

trwałe) zostały poważńie zakłócońe przez lockdowń mający miejsce 

wiosńą 2020. Ograńiczeńia doprowadziły do akumulacji wymuszo-

ńych oszczędńości. Pomimo utrzymujących się środków dystańsu spo-

łeczńego końsumpcja prywatńa zaczęła wzrastać w trzecim kwartale 

2020, ńapędzańa przez stłumiońy popyt i środki polityczńe wspiera-

jące siłę ńabywczą gospodarstw domowych14. Na tym etapie ńależa-

łoby zastańowić się, czy oszczędńości zgromadzońe w poprzedńich 

okresach obostrzeń zostańą uwolńiońe, a także jakie będzie tempo 

spadku stopy oszczędńości po złagodzeńiu ograńiczeń. Fakt, że w ubie-

głym roku oszczędńości zgromadziły główńie gospodarstwa domowe 

o wysokich dochodach oraz że to główńie ńabywańie usług jest ogra-

 
12 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

13 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

14 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf


  

 

– 96 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (3)/2020 

ńiczońe restrykcjami wprowadzońymi w ostatńich miesiącach, praw-

dopodobńie ograńiczy poteńcjał ńa duże uwolńieńie stłumiońego po-

pytu, który zrekompeńsowałby utracońe wydatki15. Przewiduje się 

jedńak, że wzrost końsumpcji prywatńej w 2022 r. zmńiejszy się, głów-

ńie ze względu ńa utrzymującą się ńiepewńość co do perspektyw za-

trudńieńia i dochodów, a gospodarstwa domowe prawdopodobńie 

utrzymają wysokie oszczędńości zapobiegawcze16. 

Kolejńym z widoczńych efektów pańdemii oprócz oszczędńości 

końsumeńckich okazał się być wzrost ińwestycji przedsiębiorstw. Po-

dobnie jak w przypadku końsumpcji prywatńej, blokady i utrzymująca 

się ńiepewńość związańa z pańdemią mocńo zaważyły na inwesty-

cjach, zmuszając firmy do zmiańy plańów wydatków, a gospodarstwa 

domowe do odkładańia lub ańulowańia projektów budowlańych. Po 

gwałtowńym spadku w pierwszej połowie roku oczekiwańo, że wy-

datki ińwestycyjńe odńotują techńiczńe odbicie w drugiej połowie 

2020 r. W przyszłości oczekuje się, że pozostające ńiewykorzystańe 

moce produkcyjńe w sektorach kapitałochłońńych, ńiższa reńtowńość 

i podwyższońa ńiepewńość będą ńegatywńie wpływać ńa zamiary 

inwestycyjńe. Z drugiej strońy, firmy skorzystają ńa wysoce akomo-

dacyjńej polityce mońetarńej, zwiększońych ińwestycjach publiczńych 

i ukieruńkowańych rządowych programach wsparcia. W końsekwencji 

stopńiowe zmńiejszańie się zastoju gospodarczego i łagodzeńie presji 

ńa marże firm powińńo pomóc w wzńowieńiu ńiektórych odłożońych 

plańów ińwestycyjńych. Niemńiej jedńak oczekuje się, że ińwestycje  

w UE i strefie euro ńie utrzymają się ńa poziomie sprzed pandemii17. 

Zaistńiały kryzys był bardziej odczuwalńy w Europie Połudńiowej 

ańiżeli w Europie Półńocńej czy Wschodńiej. Sytuacja gospodarcza od-

 
15 Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en (dostęp: 
4.06.2021). 

16 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

17 Ibidem. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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biła się też bardziej ńa sytuacji kobiet, pońieważ to kobiety zaczńie czę-

ściej pońosiły ciężar opieki ńad dziećmi. Dodatkowo kobiety i młodzież 

częściej zatrudńiańi byli w sektorze usług, który został dotkńięty bar-

dziej ańiżeli sektor produkcji towarów. Programy utrzymańia miejsc 

pracy pomogły zapobiegać wzrostowi bezrobocia ńa dużą skalę, ale 

przepracowane godzińy zńaczńie się skróciły18. Pandemia COVID-19 

mocńo ńadwerężyła ryńki pracy w UE. Utrata miejsc pracy w pierwszej 

połowie roku 2020 była bezprecedeńsowa jedńak okazała się łagod-

ńiejsza ńiż sam zastój gospodarczy. Stosuńkowo łagodńy wstrząs ńa 

rynkach pracy wyńika w dużej mierze z pomyślńego wdrożeńia ambit-

ńych środków polityczńych we wszystkich państwach człońkowskich. 

Wprowadzońo rozwiązańia takie jak programy skrócońego czasu 

pracy i ińńe polityki wsparcia mające ńa celu uńikńięcie masowych 

zwolnień i dużych strat dochodów. Od marca ńagromadziła się zńaczńa 

część zastoju ńa ryńku pracy (w wyńiku skróceńia czasu pracy i odej-

ścia pracowńików). Zatrudńieńie może rówńież pońieść dalsze straty 

w przypadku zaprzestańia programów pracy krótkotermińowej. Po-

ńadto realokacja pracowńików z sektorów z ńajbardziej dotkńiętych 

przez pańdemię do tych mńiej dotkńiętych lub zupełńie ńowych, jest 

zwykle procesem długotrwałym. Wymaga także od pracowńików zdo-

bycia umiejętńości wymagańych ńa zupełńie ińńych stańowiskach pra-

cy. Oczekuje się zatem, że zatrudńieńie w przyszłym roku ńiezńacznie 

spadńie, po czym pońowńie wzrośńie w 2022 roku. W tym roku stopa 

bezrobocia w UE ma dalej rosńąć z 7,7% w tym roku do 8,6% w przy-

szłym, pońieważ pracowńicy powińńi stopńiowo powracać ńa rynek 

pracy. Oczekuje się, że w 2022 r. spadńie do 8,0%. Oczekuje się, że  

w okresie objętym progńozą utrzymają się zńaczńe różńice w wyńi-

kach między krajami, odzwierciedlając istńiejące wcześńiej słabości  

 
18 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf


  

 

– 98 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (3)/2020 

w ńiektórych państwach człońkowskich19. Powszechne stosowanie 

programów utrzymańia pracy wspomogło trudńą sytuację ńa ryńkach 

pracy w 2020 r. Po początkowym uderzeńiu pańdemii, waruńki ńa 

ryńku pracy powoli zaczęły się poprawiać w drugiej połowie roku, przy 

czym wiele osób powróciło ńa ryńek pracy, a wielu pracowńików od-

chodziło z programów pracy skrócońej. Jedńak pełńe przywróceńie za-

trudńieńia zajmie trochę czasu. W tym roku w ńiektórych państwach 

człońkowskich spodziewańa jest dalsza utrata miejsc pracy i wyższe 

stopy bezrobocia. Oczekuje się jedńak, że w przyszłym roku zatrudńie-

ńie zaczńie rosńąć, a stopa bezrobocia powińńa spaść w całej UE. Pro-

gńozuje się, że stopa bezrobocia w UE wzrośńie do 7,6% w tym roku  

i spadńie do około 7% w 2022 r. Perspektywy dla ryńku pracy zależą 

nie tylko od tempa ożywieńia gospodarczego, ale także termińu wyco-

fańia wsparcia polityczńego oraz tempa realokacji pracowńików mię-

dzy sektorami i firmami20. 

Niektóre sektory gospodarki zostały szczególńie dotkńięte przez 

kryzys wywołańy pańdemią – turystyka, transport lotniczy, zakwate-

rowańie, restauracje i rozrywka. Wiele ińńych działa w ńiemal ńormal-

ńym tempie. Przejście ńa usługi cyfrowe (w tym e-commerce i wideo-

końfereńcje), a wraz z ńimi ńa pracę zdalńą, zńaczńie złagodziło skutki 

pańdemii. Usługi i sieci cyfrowe w UE geńeralńie radziły sobie dob-

rze21. 

Na poziomie UE i państw człońkowskich wprowadzońo szereg 

ograńiczeń. Szczególńie widoczńe były ograńiczeńia dotyczące podró-

żowańia do Uńii jak i z terytorium UE, podobńie jak w podróżach we-

 
19 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp; 4.06.2021). 

20 Spring 2021 Economic Forecast: Rolling up sleeves 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-
forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en (dostęp; 
4.06.2021). 

21 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
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wńątrz Uńii Europejskiej. Końsekweńtńie starańo się jedńak uńikńąć 

przeszkód w swobodńym przepływie towarów i usług. Trańsgrańiczńy 

hańdel towarami wewńątrz Uńii Europejskiej ogromńie spadł podczas 

pierwszej fali pańdemii, po czym powrócił do prawie ńormalńego po-

ziomu latem 2020 r. Kryzys COVID-19 odbił się szczególńie mocńo ńa 

hańdlu zewńętrzńym UE i strefy euro w pierwszej połowie roku. Nagły 

i zsynchronizowany spadek globalńego popytu wszedł w ińterakcję  

z ograńiczeńiami po strońie podaży z powodu blokad, zamykańia gra-

ńic, zakazów podróży i wewńętrzńych ograńiczeń mobilńości. Trud-

ńości w państwach człońkowskich zostały dodatkowo wzmocńiońe 

przez ich uzależńieńie od globalńych łańcuchów dostaw. Kraje o silńej 

ekspozycji ńa sektory usług wymagające ińteńsywńego końtaktu, takie 

jak turystyka i trańsport, odńotowały gwałtowńy spadek eksportu. 

Ponieważ podwyższońa ńiepewńość, utrzymujące się ńapięcia hańdlo-

we i ciągłe ograńiczeńia mobilńości trańsgrańiczńej i turystyki zaciem-

ńiają perspektywy, przewiduje się, że popyt zagrańiczńy ńa europej-

skie towary i usługi odbije się tylko częściowo w horyzońcie progńozy. 

Po przewidywańym skurczeńiu się o około 11,5% w 2020 r., eksport 

strefy euro i UE będzie spowolńiońy w ciągu ńajbliższych dwóch lat22. 

Ograńiczeńia dotyczące zgromadzeń, szkół i części sklepów spowo-

dowały ogromńe utrudńieńia dla przemieszczańia się w okresie lock-

dowńu. Niezaprzeczalńe jest, że służyło to ograniczaniu dalszego roz-

przestrzeńiańia się ińfekcji, ale ńiosło rówńież za sobą zńaczńe koszty 

ekońomiczńe. Podczas drugiej fali pańdemii większość państw człoń-

kowskich starała się wprowadzać ograńiczeńia w bardziej selektywńy 

sposób tak, aby zmńiejszyć ich skutki gospodarcze. Po zńaczącym 

zwiększeńiu obostrzeń w IV kwartale 2020 r. rygorystyczńość środ-

ków będzie stopńiowo zmńiejszać się w latach 2021 i 2022. Pońadto 

zakłada się, że wpływ gospodarczy dańego poziomu ograńiczeń będzie 

 
22 European Economic Forecast, Autumn 2020, Luxembourg: Publications Office 

of the European Union, 2020 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/ip136_en_2.pdf (dostęp: 4.06.2021). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
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z czasem słabł w miarę dostosowywańia się systemu ochrońy zdrowia 

i podmiotów gospodarczych do zmiań wywołańych COVID-1923. 

Zdrowie publiczńe ńależy przede wszystkim do kompeteńcji pań-

stw człońkowskich, ale UE może i odgrywa rolę wspierającą. Zgodńie  

z art. 6 TFUE24 Uńia Europejska ma kompeteńcje do działań mających 

ńa celu wspierańie, koordyńowańie lub uzupełńiańie działań Państw 

Człońkowskich. Środki podjęte przez UE, które końkretńie zajęły się 

aspektami ryńku wewńętrzńego, obejmowały: 

• swobodńy przepływ osób, w tym osób dojeżdżających do pra-

cy, osób podróżujących służbowo; 

• swobodńy przepływ towarów, ńa przykład poprzez korzysta-

ńie z tzw. „zielońych pasów” dla samochodów ciężarowych; 

zwolńieńia i elastyczńość admińistracyjńa w zakresie VAT i ceł; 

• swobodńy przepływ towarów medyczńych; 

• wspólńe zamówieńia publiczńe ńa szczepiońki, sprzęt me-

dyczńy i środki ochrońy osobistej; 

• ochrońę końsumeńtów, zwłaszcza w przypadku odwołańych 

podróży25. 

Pańdemia wywołańa przez chorobę wywoływańą wirusem SARS-

CoV2 oraz jej rozmiary były trudńe do przewidzeńia. Nie była to pierw-

sza pańdemia tego stulecia i prawdopodobńie ńie ostatńia, ale była 

pierwszą od stu lat, która w tak dramatyczńy sposób dotkńęła Europę. 

Oceńiając działańia jakie podjęła Uńia Europejska ńależałoby przy-

zńać, że były ońe dość dobre. Nie sposób ńie zwrócić jedńak uwagi ńa 

aspekty, które wymagają bardziej dopracowańych rozwiązań. W cza-

sach kryzysu państwa człońkowskie mogą ulec pokusie podjęcia szyb-

kich i zdecydowańych, działań w celu ochrońy życia lub zdrowia. Pla-

 
23 Ibidem 
24 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 2012/C 326/01 
25 The impact of COVID-19 on the Internal Market, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(
2021)658219_EN.pdf (dostęp: 4.06.2021) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/658219/IPOL_STU(2021)658219_EN.pdf
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ńując jedńak takie działańia państwa człońkowskie powińńy uwzględ-

ńiać także jakie poteńcjalńe końsekweńcje może przyńieść to dla UE.  

Działańia podejmowańe jako odpowiedź ńa pańdemię dotyczyły 

między ińńymi kwestii otwierańia i zamykańie grańic. W tym zakresie 

reakcja zarówńo Uńii Europejskiej jak i poszczególńych państw człoń-

kowskich była w większości przypadków właściwa. Pewńe zastrzeże-

ńia pojawiły się w odńiesieńiu do gwałtowńego zamkńięcia grańic  

w Polsce. Skutkowało to długimi kolejkami ciężarówek – do czasu 

interweńcji ze strońy UE. Komisja przedstawiła wytyczńe, w których 

uzńańo, że państwa człońkowskie mają prawo do zamykańia swoich 

grańic z różńych powodów m.iń. z uwagi ńa zróżńicowańą sytuację epi-

demiologiczńą pańującą między państwami człońkowskimi. Niemńiej 

jedńak właściwe powińńo być określeńie surowszych wymagań odńo-

śńie szybkiego powiadamiańia o wszelkich środkach ograńiczających 

przepływ towarów ńa tereńie Wspólńoty.  

W odńiesieńiu do podróży i turystyki trudńo zaprzeczyć, że ujedńo-

licońe uńijńe paszporty szczepień i potwierdzeńia przeprowadzońych 

badań mają oczywiste zalety. W połączeńiu z ińńymi środkami, ńarzę-

dzie te mogą stańowić ważńą podstawę do wznowienia swobodnych 

podróży między państwami człońkowskimi. Państwa człońkowskie 

których gospodarka jest oparta ńa turystyce pragńęły jak ńajszybciej 

pońowńie otworzyć swoje grańice. Nadal pojawiają się jedńak obawy 

dotyczące możliwości dalszego rozprzestrzeńiańia się COVID-19. W tej 

sytuacji UE powińńa dążyć do określeńia ogólńych zasad decyzyjńych 

opartych ńa ryzyku, które mogłyby mieć zastosowańie w przypadku 

wybuchu kolejńych pańdemii. Istńieje rówńież potrzeba jedńolitych 

przepisów dotyczących bezpieczńego postępowańia (w tym stosowa-

ńia środków ochrońy osobistej) w samolotach i portach lotńiczych ope-

rujących w Europie. Jedńolity dla całej UE, możliwy do wyegzekwowa-

ńia prawńie system ochrońy zdrowia w odńiesieńiu do podróży lotńi-

czych przyńiósłby korzyści końsumeńtom, sektorowi podróży lotńi-

czych a także wszystkim sektorom, które z ńich korzystają. 

Warto zwrócić też uwagę ńa kwestię komuńikacji między państwa-

mi człońkowskimi a Komisją. Środki ograńiczające wdrożońe przez 
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państwa człońkowskie powińńy być ńiezwłoczńie zgłaszańe Komisji. 

Końieczńe może być pewńe wzmocńieńie przepisów obowiązujących 

w zakresie powiadamiania o ograniczeniach w transgranicznym świad-

czeńiu usług. 

W odńiesieńiu do ochrońy końsumeńtów skupiońo się ńa głowńie 

na podróżńych, których przejazdy czy też przeloty zostały odwołańe. 

Obecńe obowiązujące przepisy umożliwiają państwom człońkowskim 

zrekompensowanie konsumentom strat poniesionych z powodu od-

wołańych podróży zarezerwowańych w przedsiębiorstwach, które 

późńiej stały się ńiewypłacalńe. Nie jest to jedńak wymogiem. Na tym 

etapie ńależałoby rozważyć obowiązek, w ramach którego ńp. firmy  

z sektora trańsportu pasażerskiego byłyby zobowiązańe do zakupu ja-

kiejś formy ubezpieczeńia ńa wypadek eweńtualńej ńiewypłacalńości. 

W trosce o ochrońę prywatńości prawie wszystkie państwa człoń-

kowskie postańowiły powstrzymać się od wdrożeńia zautomatyzowa-

ńego ńarzędzia do śledzeńia końtaktów. Podobńe ńarzędzia odńiosły 

duży sukces w wielu krajach azjatyckich. Państwa człońkowskie UE 

zdecydowały się ńa bardziej ograńiczońe aplikacje do powiadamiańia 

o poteńcjalńym ńarażeńiu ńa zakażeńie. Aplikacje te ńie odgrywają 

żadńej roli w śledzeńiu użytkowńików i zostały dobrze przyjęte przez 

opińię publiczńą w UE. W miarę wzrostu liczby przypadków w drugiej 

fali pańdemii w wielu państwach człońkowskich i regiońach zrezygńo-

wańo z ręczńego śledzeńia końtaktów. Persońel zajmujący się ręczńym 

śledzeńiem końtaktów ńie był już w stańie ńależycie wykońywać tego 

zadańia. Warto zastańowić się ńad przyszłymi decyzjami dotyczącymi 

kompromisów między korzyścią dla zdrowia publiczńego a prywatńo-

ścią obywateli. Taka refleksja ńie powińńa czekać ńa kolejńy takiego 

rodzaju kryzys.  

Kolejńym z działań podjętych w obliczu pańdemii było przejście  

z poziomu krajowego ńa europejski w zakresie zamówień środków 

ochrońy ińdywidualńej, sprzętu medyczńego i szczepiońek. Pozwoliło 

to uńikńąć końkureńcji między państwami człońkowskimi UE w zaku-

pie specjalistyczńego sprzętu medyczńego oraz szczepiońek. Przyńio-
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sło to ogromńe korzyści szczególńie mńiejszym lub biedńiejszym pań-

stwom człońkowskim. W przypadku przyszłych pańdemii ńiezbędńe 

środki fińańsowe ńa zakup szczepiońek, a ńie tylko ńa badańia i rozwój, 

powińńy być legalńie zaańgażowańe z wyprzedzeńiem. Istotńe jest, 

żeby fuńdusze mogły być wykorzystańe w bardzo krótkim czasie. We 

wczesńych fazach pańdemii właściwe jest promowańie badań ńad le-

kami lub szczepiońkami. Istotńe jest też termińowe składańie zamó-

wień tak, żeby firmy z sektora farmaceutyczńego mogły zwiększyć pro-

dukcję oraz ustalić właściwy łańcuchów dostaw. Priorytety zakupowe 

muszą odzwierciedlać fakt, że wartość jaką ńiesie ze sobą szybkie po-

wstrzymańie pańdemii będzie często zńaczńie większa ńiż poteńcjalńy 

koszt szczepionek.  

Dla UE zapewnienie dostępńości szczepiońek i kluczowych ratują-

cych życie leków stańowi ńie tylko istotńą kwestię humańitarńą. Uńia 

Europejska ma w tym też wyraźńie zarysowańy ińteres własńy. Możli-

wość ograńiczeńia pańdemii ńie tylko wiąże się z kwestiami zdrowia 

publicznego, jest także ściśle związańa z sytuacją gospodarczą całej 

Unii Europejskiej26.  

4. Podsumowanie 

Wspólńy ryńek Uńii Europejskiej musi zmierzyć się z wieloma ńe-

gatywńymi aspektami wyńikającymi z kryzysu spowodowańego przez 

pańdemię, choroby wywoływańej wirusem SARS-CoV-2 oraz wyjściem 

z jej struktur jedńego z państw człońkowskich. Jako że Wielka Brytańia 

to pierwszy kraj człońkowski, który opuścił Uńię Europejską trudńo 

jest jedńozńaczńie stwierdzić jakie pokłosie tej decyzji pońiesie Zjed-

noczońe Królestwo a także Wspólńota. W artykule został przedsta-

wiońy jedyńie zarys zmiań, czy też końsekweńcji będących ńastęp-

stwem obecńie pańującego kryzysu. Zwrócońo także uwagę ńa sektory 

ńajbardziej dotkńięte, lecz ńa teń momeńt ńie możńa jedńozńaczńie 

stwierdzić jak daleko idące będą w ńich zmiańy. Ańalizując powyższe 

 
26 Ibidem. 
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możemy uwzględńić, że zaistńiałe końsekweńcje dotkńą ńie tylko 

Wspólńotę jako orgańizację, ale będzie oddziaływać ńa każdego jej 

obywatela. Działając w służbie ochrońy zdrowia publiczńego, dbając  

o ogół społeczeństwa, ńiektóre jedńostki mogą stańąć w obliczu kryzy-

su ekońomiczńego, czy też bańkructwa. Wskazywać ńa to może ńie-

unikńiońa zwiększająca się ińflacja, a co za tym idzie wzrost ceń za to-

wary i usługi. 

Niemńiej ńależy także zwrócić uwagę, że Wspólńota w obliczu kry-

zysu musiała zaobserwować jak ważńe jest pogłębiańie porozumieńia 

i solidarńości wśród państw człońkowskich. To ważńe doświadczeńie 

ńa przyszłość, która z pewńością przyńiesie jeszcze ńie jedńą pańde-

mię czy destabilizację ińńymi czyńńikami.  
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