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Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 niespodziewanie uderzyła w kraje Unii Europejskiej 
doprowadzając do niespotykanych dotąd sytuacji. Lawinowo rosnąca od lutego 
2020 r. liczba zakażonych na wywołaną tym wirusem chorobę nazwaną COVID-19 
zdezorganizowała unijne organy oraz służby i administrację państw członkowskich. 
Było to wynikiem dezinformacji w związku z brakiem danych o nowej chorobie oraz 
ograniczonymi wiadomościami płynącymi z Chin, pierwszego ogniska pandemii. Pierwsze 
wzmianki o powstałym zagrożeniu oraz rozwijającej się epidemii płynące z Włoch – 
lokalnego epicentrum choroby – były bagatelizowane zarówno przez władze, jak i samych 
obywateli. Dopiero, gdy liczba chorych we włoskich szpitalach przekroczyła możliwości 
tamtejszego systemu zdrowia, a stosy ciał zabierane były przez wojskowe ciężarówki, 
Europą zawładnął strach.

Wirus szybko rozprzestrzenił się po wszystkich państwach Unii, choć liczba chorych 
bardzo różniła się z zależności od kraju. By powstrzymać „niewidzialnego wroga” 
i spłaszczyć krzywą zachorowań władze postanowiły wprowadzić lockdown, czyli 
ograniczenie do minimum wszelkiej aktywności i życia obywateli, narzucając restrykcje 
co do podróżowania, korzystania z usług, przemieszczania się po miastach, a w końcu 
wychodzenia z domu. W wielu krajach zamknięto większość instytucji publicznych (między 
innymi urzędy, uczelnie, szkoły, kina, obiekty sportowe, sądy), a także większość usług 
i zakładów pracy, odwołano wydarzenia kulturalne, sportowe i inne, zakazano zgromadzeń 
publicznych. Państwa najbardziej dotknięte pandemią (Włochy, Hiszpania) zezwoliły 
na działalność jedynie tych sektorów, które były kluczowe dla funkcjonowania kraju. 
Zamknięty został ruch transgraniczny, a osoby przybyłe z zagranicy poddawane były 
kwarantannie – zamknięciu na przynajmniej 14 dni – by powstrzymać ich kontakt z innymi 
ludźmi.

Ostatecznie lockdown przyniósł pożądane skutki. Wirus zaczął ustępować, a dzienna liczba 
nowych chorych oraz zgonów zmniejszały się coraz bardziej. Choć do chwili sporządzania 
niniejszego raportu, a więc połowy czerwca 2020 r., wirus nadal utrzymuje się w Europie, 
a każdego dnia zarażone są nowe osoby, można śmiało powiedzieć, że kryzys zdrowotny 
został póki co zażegnany, a wspomniane wartości są bardzo niewielkie w porównaniu 
z początkami pandemii. 

Państwa Unii Europejskiej stanęły jednak przed nowym problemem, który dał o sobie 
znać już po kilku tygodniach zamknięcia. Zamrożenie gospodarki spowodowało bardzo 
negatywne skutki ekonomiczne. Dla przedsiębiorstw zatrzymanie działalności wiązało się 
z ogromnymi kosztami i brakiem przychodów, co częstokroć skutkowało upadłością. Inne 
przenosiły działalność do Internetu i w ten sposób choć w części rekompensowały straty. 
Większość jednak musiała zrezygnować z jakichkolwiek inwestycji i rozwoju, wykorzystując 
swoje zapasy gotówki i redukując miejsca pracy. Skutkowało to zazwyczaj rosnącym 
bezrobociem oraz społecznym niezadowoleniem.

STRESZCZENIE
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By powstrzymać negatywne skutki lockdownu zarówno organy Unii Europejskiej jak 
i władze państwowe podjęły wyjątkowe środki pieniężne i fiskalne. Powstały programy 
pomocy dla przedsiębiorstw i pracowników, przekazywane były ogromne środki w postaci 
świadczeń, wiele podmiotów zostało zwolnionych z płacenia części lub całości podatków 
czy innych opłat, a część była odraczana. Rozmowy z bankami przyniosły również efekty 
w postaci gwarancji bankowych bądź preferencyjnych kredytów, czasami bez konieczności 
ich późniejszej spłaty. Ogromne środki przetransferowane na rynki spowodowały, że wiele 
przedsiębiorstw przetrwało kryzys, a obywatele nie zostali pozostawieni bez opieki 
państwa.

Skutkiem pandemii i reakcji państwowej był jednak ogromny spadek PKB w krajach 
Unii. Wydatki rządowe oparte na zadłużeniu bardzo obciążyły budżety krajowe oraz 
pogłębiły dług publiczny. Realne skutki dało się zauważyć we wskaźnikach gospodarczych 
publikowanych z miesiąca na miesiąc, które na dzień 30 czerwca 2020 roku zostały 
zaprezentowane do maja tego roku.  Bezrobocie wzrosło, choć nie do tego stopnia, jaki 
osiągnęłoby bez wsparcia państwa. Natomiast wskaźnik inflacji bardzo spadł, osiągając 
czasami wartości ujemne w ujęciu miesięcznym. Również wymiana handlowa znacznie 
osłabła, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na rynkach międzynarodowych. Rynki finansowe 
początkowo zareagowały bardzo gwałtownie, osiągając niespotykane spadki w bardzo 
krótkim czasie. Po intensywnej reakcji wykresy zaczęły jednak pokazywać powolne, 
aczkolwiek systematyczne, wzrosty.

Walka z pandemią była dla Unii Europejskiej i jej członków trudnym wyzwaniem, które 
w początkowej fazie mocno zachwiało jej podstawami. Z czasem jednak pokazała ona siłę 
i solidarność, dzięki której kryzys wywołany koronawirusem SARS-CoV-2, choć gwałtowny, 
nie będzie miał długotrwałych skutków dla unijnych gospodarek. Czas jednak pokaże, czy 
mamy do czynienia ze schyłkiem pandemii, czy w kolejnych miesiącach nastąpi ponowne 
uderzenie.
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WSTĘP

Niniejszy raport został sporządzony w celu 
przybliżenia ekonomicznych skutków 
pandemii koronawirusa w Unii Europejskiej 

(dalej UE), która rozpoczęła się na początku 
2020 r. w Chinach i w krótkim czasie dotarła do 
niemal wszystkich państw świata. Choć od wieków 
ludzkość mierzyła się z licznymi epidemiami, po 
raz pierwszy we współczesnej epoce nieznana 
choroba rozprzestrzeniła się tak nagle i gwałtownie 
na wszystkie kontynenty, doprowadzając cały świat 
do wstrzymania oddechu. Rządy, próbując poradzić 
sobie z coraz większym przyrostem zachorowań, 
„zamknęły gospodarki” ogłaszając lockdown. Świat 
obiegły zdjęcia pustych ulic największych i najgęściej 
zaludnionych miast, przypominające ujęcia z filmów 
science-fiction. Wirus wpłynął na życie miliardów 
ludzi, którzy z dnia na dzień obudzili się w nowej 
rzeczywistości. Zamrożenie gospodarek wywołało 
kryzys porównywalny z tym z lat dwudziestych XX 
wieku, powodując recesję i zubożenie społeczeństw. 

Unia Europejska, będąca na finiszu pertraktacji 
dotyczących Brexitu, musiała stawić czoła kolejnej 
próbie, która niemal zachwiała jej podstawami. 

Niniejszy raport ma na celu przedstawić historię 
przebiegu pandemii koronawirusa w Unii Europejskiej. 
Założenie to zrealizowane zostało poprzez przejście 
przez kolejne etapy rozwoju wydarzeń: począwszy 
od genezy wirusa, pierwszego przypadku w 
Wuhan w Chinach, przez dotarcie do Europy i 
ogłoszenie lockdownu, dalej rozpatrując decyzje 
organów unijnych w ramach walki z pandemią, 
by następnie spojrzeć na krajowe reakcje fiskalne 
i pieniężne podjęte, by chronić gospodarki przed 
skutkami ich zamrożenia. Kolejna część dokumentu 
przybliża spojrzenie na kryzys przez pryzmat 
wskaźników makroekonomicznych, by ostatecznie 
ocenić „krajobraz po bitwie” z wirusem w ostatnim 
fragmencie niniejszego raportu.



Maciej Śmigiel, Jakub Łyjak

9newdirection.online     @europeanreform

GENEZA WYBUCHU PANDEMII

I

1. CZYM JEST KORONAWIRUS – GENEZA ROZWOJU

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które 
wywołują choroby układu oddechowego - 
od zwykłego przeziębienia do bardzo poważnych 
infekcji skutkujących śmiercią. Swą nazwę 
zawdzięczają wyglądowi – w obrazie z mikroskopu 
elektronowego wirus wydaje się posiadać koronę1 
w formie swojej osłonki. Wiele zwierząt domowych 
i dzikich może być nosicielami koronawirusów, 
między innymi wielbłądy, bydło, koty i nietoperze. 
Koronawirusy zwierzęce zwykle nie rozprzestrzeniają 
się wśród ludzi. Istnieją jednak wyjątki. Do tej pory 
znanych jest sześć szczepów koronawirusa, które 
zainfekowały ludzi, z których trzy spowodowały 
globalne wybuchy epidemii w ciągu ostatnich 
dwóch dekad.

Pierwszy ze szczepów, tzw. ciężki ostry zespół 
niewydolności oddechowej SARS2, wywołany przez 
koronawirusa zwanego SARS-CoV, spowodował 
wybuch epidemii w 2003 roku w Guangdong, 
Chiny, po czym rozprzestrzenił się na inne kraje 
południowo wschodniej Azji, Ameryki Północnej, 
Europy i Afryki Południowej. Początkowo 
przypadki SARS były powiązane z kontaktem 
ludzi i zwierząt. Przeniesienie z człowieka 
na człowieka nastąpiło poprzez kropelki powstałe 
w wyniku kaszlu lub kichania, kontaktu osobistego 
i dotykania zanieczyszczonych powierzchni. 
Rozprzestrzenianie się wirusa SARS następuje 
około 10 dni po wystąpieniu choroby, kiedy wielu 
pacjentów jest hospitalizowanych. Z tego względu 

1. Łac. corona – wieniec, aureola, korona
2. Ang. severe acute respiratory syndrome

ŹRÓDŁO: FLICKR.COM
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pracownicy służby zdrowia byli szczególnie narażeni 
na zarażenia. Ten szczep koronawirusa zainfekował 
8069 osób i spowodował 774 zgony. Współczynnik 
R03 tego wirusa wynosi 4, co oznacza, że każda 
zarażona osoba rozprzestrzeniała chorobę 
średnio na cztery kolejne. Wskaźnik śmiertelności 
przypadków wynosił 9,5 procent. Ostatni znany 
przypadek SARS-CoV wykryto we wrześniu 2003 r4. 

Dziewięć lat później w Arabii Saudyjskiej pojawił 
się kolejny koronawirus – MERS CoV, wywołujący 
Bliskowschodni Zespół Niewydolności Oddechowej5. 
Jest to ostra choroba zakaźna charakteryzująca 
się gorączką powyżej 38 °C, kaszlem, ostrą 
niewydolnością oddechową lub niewydolnością 
wielonarządową, a także może powodować 
zapalenie płuc. Do 80% pacjentów z MERS wymaga 
wentylacji mechanicznej. Do zgonów dochodzi 
u ponad 36% chorych6. MERS charakteryzuje się 
transmisją z wielbłądów i ograniczoną transmisją 
od osoby do osoby. Znacząca większość 
przypadków dotyczyła Półwyspu Arabskiego 
i okolic. Z podobnych przyczyn jak przy SARS 
pracownicy służby zdrowia byli wysoce narażeni 
na zachorowania. Choroba dotknęła około 2500 
osób i spowodowała 850 zgonów. Głównym 
czynnikiem kontrolującym rozprzestrzenianie się 
MERS-CoV jest jego bardzo niski R0 wynoszący 1. 
Jednak wskaźnik śmiertelności przypadków jest 
bardzo wysoki i wynosi 35%. W Korei Południowej 
w 2015 r. miała miejsce największa znana epidemia 
MERS poza Półwyspem Arabskim spowodowana 
powrotem podróżnika z Półwyspu Arabskiego. 
Opracowane podczas tej epidemii procedury 
szybkiego reagowania przyczyniły się w dużej 
mierze do skutecznego opanowania w krótkim 
czasie obecnej pandemii przez Koreę Południową.

Na początku 2020 r. nowy szczep z rodziny 
koronawirusów o nazwie SARS-CoV-2, wywołujący 
chorobę układu oddechowego określoną 
później jako COVID-19, zaczął rozprzestrzeniać 

się w Chinach, by z czasem dotrzeć do prawie 
każdego państwa na świecie. SARS-CoV-2 jest 
koronawirusem, który ma swoją sekwencję 
genetyczną w 79% podobną do SARS-CoV, czyli 
mówiąc prościej jest genetycznym bliźniakiem 
znanego już z początku XXI wieku wirusa. Pierwsi 
zarażeni mieli związek z rynkiem owoców morza 
Huanan w prowincji Wuhan w Chinach, na którym 
sprzedaje się m.in. węże, ptaki, świstaki i nietoperze. 
To tam upatruje się ogniska wybuchu pandemii, 
ponieważ wczesne infekcje były spowodowane 
przenoszeniem się wirusa ze zwierzęcia 
na człowieka. Późniejsze przypadki zostały 
zaobserwowane wśród personelu medycznego 
i innych osób bez historii kontaktu z rynkiem 
w Huanan lub wizyty w Wuhan. Wywnioskowano 
z tego, że przeniesienie wirusa nastąpiło z człowieka 
na człowieka.7

SARS-CoV-2 wydaje się być przenoszony głównie 
przez duże kropelki, ale został znaleziony również 
we krwi i innych substancjach pochodzenia 
organicznego, w związku z czym możliwe 
jest istnienie innych potencjalnych sposobów 
przenoszenia.8 Początkowo sądzono, że okres 
inkubacji9 wynosi od jednego do 14 dni z medianą 
od pięciu do sześciu dni, ale ostatecznie 
stwierdzono, że może on trwać nawet 24 dni. 
Oznacza to, że wiele osób zarażonych miało 
możliwość nieświadomego roznoszenia wirusa bez 
żadnych objawów. Choroba wywołana wirusem 
charakteryzuje się gorączką, suchym kaszlem, 
ogólnym zmęczeniem, bólami mięśni i dusznością. 
U chorych może rozwinąć się także zapalenie płuc 
i zespół ostrej niewydolności oddechowej. Ciężki 
przebieg wymagający intensywnej opieki dotyczy 
ok. 25% pacjentów, a około 10% wymaga wentylacji 
mechanicznej za pomocą respiratora. Dzieci i młodsi 
dorośli przechodzą chorobę bardziej łagodnie. 
Choroba dotyka przeważnie osób starszych. 
Mediana wieku pacjentów z COVID-19 wynosi 59 lat. 

3 R0 to z ang. basic reproduction number czyli podstawowa liczba odtwarzania
4 K. Pyrć, Ludzkie koronawirusy, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 4B, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2015, s. 49 i nast.
5 MERS, ang. Middle Eastern Respiratory Syndrome, za: https://medycynatropikalna.pl/choroba/bliskowschodni-zespol-niewydolnosci-

oddechowej-mers, także „Bliskowschodni zespół oddechowy” za: A. Szczeklik, P. Gajewski, Interna Szczeklika 2017, Wydawnictwo 
Medycyna Praktyczna, Kraków 2017, s. 741. ISBN 978-83-7430-517-4.

6 https://www.pzh.gov.pl/mers-middle-east-respiratory-syndrome-2/
7 WHO. Novel Coronavirus–China; 2020. 28.03.2020, https://www.who.int/csr/don/12- january-2020-novel-coronavirus-china/en/
8 L. Gralinski, V. Menachery, Return of the Coronavirus: 2019-nCoV. Viruses 2020, 12, 135; doi:10.3390/v12020135
9 Inkubacja wirusa oznacza okres jego wylęgu, czyli okres od momentu kontaktu z wirusem do czasu wystąpienia pierwszych objawów” 

za: S. Kryczyński, Z. Weber: Fitopatologia. Tom 1. Podstawy fitopatologii. Poznań: PWRiL, 2010, s. 319-321. ISBN 978-83-09-01-063-0.
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Wskaźnik śmiertelności jest związany z wiekiem, 
chorobami współistniejącymi czy płcią10 - na całym 
świecie COVID 19 zabija więcej mężczyzn niż 
kobiet. Co ciekawe, średnia wieku osób, u których 
stwierdzono wirusa różni się też między krajami: 
w Niemczech wyniosła zaledwie 45 lat, podczas gdy 
statystyczny Włoch zainfekowany przez wirusa ma 
63 lata.11

Obecnie nie dysponujemy jeszcze szczepionką 
ani lekami przeciwwirusowymi, które skutecznie 
leczyłyby chorych pacjentów. Kuracja 
skoncentrowana jest głównie na leczeniu skutków 
i zapewnieniu opieki przez dotlenienie, wentylację 
i kontrolę płynów. W związku z tym jedynym 
skutecznym sposobem zapobiegania epidemii 
jest ograniczanie kontaktu zakażonych osób ze 
zdrowymi.12 

Problemem jednak okazało się, ze względu na długi 
okres inkubacji wirusa oraz brak występowania 
objawów u części społeczeństwa, wyegzekwowanie 
tej jedynej znanej obecnie możliwości. Z tego 
względu kluczowym, choć z początku nierealnym, 
środkiem powstrzymania rozprzestrzenienia 
się choroby stały się restrykcje poruszania się 
obywateli i dystansowanie społeczne13. Początkowo 
takie ograniczenia stosowane były w obszarach 
powiązanych z ogniskiem wirusa. Gdy jednak 
okazało się, że wirus roznosi się dość gwałtownie 
i niekontrolowanie, władze państwowe zaczęły 
wprowadzać obostrzenia na całym terytorium 
danego kraju. Trudno na tę chwilę ustalić R0 dla 
SARS CoV 2, ale od początku 2020 r. określany był 
na różnych etapach rozwoju pandemii w przedziale 
2-7.14

2. ROZWÓJ PANDEMII

Stan wyjątkowy spowodowany koronawirusem 
SARS-CoV-2 nazwany został pandemią ze względu 
na swój ogólnoświatowy charakter. Epidemia 
natomiast z definicji dotyczy ograniczonego 
obszaru. Warto przy tym podkreślić, że powstaniu 
pandemii sprzyja niska śmiertelność wirusa przy 
jednoczesnym większym wskaźniku zaraźliwości. 
Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi wybuchowi 
pandemii są: zarażanie w okresie bezobjawowym, 
długi okres zaraźliwości, brak odporności 
biologicznej na świecie oraz niegroźnie bądź 
pospolite objawy, które sprawiają, że trudniej 
zdiagnozować konkretnego wirusa. Wszystkie te 
cechy posiada SARS-CoV-2, który w ciągu dwóch 
miesięcy był w stanie zarazić ludzi w większości 
krajów na świecie. Tylko kilka państw do tej pory 
nie zgłosiło żadnego zachorowania na nowego 
koronawirusa15. 

W przypadku Korei Północnej trudno stwierdzić, 
czy brak chorych wynika ze zniekształconego 
przepływu informacji z komunistycznej republiki, 
czy też z bardzo szybkiej i zdecydowanej reakcji 
na informacje o rozprzestrzeniającej się epidemii16. 
Nie byłoby to trudne zważywszy na i tak już 
ograniczony wjazd do tego kraju. 

Początek SARS-CoV-2 datowany jest na grudzień 
2019 r., a jako pierwsze ognisko wirusa podaje się 
Wuhan, stolicę chińskiej prowincji Hubei o populacji 
11,08 miliona osób (zob. Rysunek 1). Wtedy 
to chińscy naukowcy zidentyfikowali nieznaną 
chorobę układu oddechowego jako nowego 
koronawirusa SARS-CoV-2. Miejska Komisja Zdrowia 
w Wuhan wystosowała ostrzeżenie 31 grudnia 2019 
r. Następnie zespół szybkiego reagowania został 
wysłany do Wuhan przez Chińskie Centrum Kontroli 
i Zapobiegania Chorób. Jednocześnie powiadomiono 
Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

10 World Health Organisation, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 94, https://www.who.int/docs/default-source/
coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-19.pdf

11 https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid
12 M. A. Habib, General Overview of Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19): A Summary of Evidence, Asian Journal of Immunology 3(3): 

24-33, 2020; Article no.AJI.56168
13 Ang. social distancing, https://covid19.gov.im/social-distancing/
14 K. Lewtak, A. Jagielska, A. Nitsch – Osuch, Epidemia COVID-19, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2020
15 Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Korea Północna, Palau, Samoa, Wyspy Salomona, Tonga, Turkmenia, Tuvalu, Vanuatu, 

źródło: https://www.pharmaceutical-technology.com/features/coronavirus-outbreak-the-countries-affected/
16 Władze północnokoreańskie już 21 stycznia zamknęły granice na wieść o nowym wirusie, źródło: https://www.38north.org/2020/04/

kparkjjongyjung042320/
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Potencjalne przyczyny zostały wykluczone: grypa, 
ptasia grypa, adenowirus, SARS-CoV i MERS-
CoV. Pierwsza śmierć z powodu odkrytej choroby 
została zgłoszona przez chińskie władze 11 
stycznia 2020 r. Krótko po tym, 23 stycznia 2020 
r., prowincja Hubei została uznana za epicentrum 
epidemii i odcięta od reszty kraju. 30 stycznia 
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalny 
stan zagrożenia. Rozszerzająca się epidemia 

choroby COVID 19 już po upływie dwóch tygodni 
przekroczyła liczbę ofiar epidemii znanego już 
z 2003 r. wirusa SARS. Pomimo chińskich środków 
ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19, 
nowe przypadki zgłoszono w ponad 100 innych 
krajach do marca tego roku. Najpierw nowy 
koronawirus rozprzestrzenił się na inne chińskie 
regiony, a następnie uderzył w sąsiednie kraje, takie 
jak Filipiny czy Korea Południowa.

RYSUNEK 1. WUHAN I PROWINCJA HUBEI NA MAPIE CHIN

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE

Kilka przypadków COVID-19 zgłoszono w całej 
Europie w ciągu najbliższych dni, jednak bez 
podejrzeń nadchodzącej epidemii. Pierwszy oficjalny 
zgon spowodowany COVID 19 zgłoszony został 
przez Włochy 21 lutego. W krótkim czasie większość 
krajów Europy poinformowała o pierwszych 
przypadkach zakażeń. Światowa Organizacja 
Zdrowia ogłosiła pandemię 11 marca 2020 r.17  
W tym momencie na świecie było już 120 tysięcy 
chorych. 

27 marca liczba przypadków COVID 19 przekroczyła 
500 000 na całym świecie, zabijając już prawie 
24 000 osób. Tego dnia Stany Zjednoczone 
odnotowały wyższą liczbę wszystkich przypadków 
niż w Chinach (81 827 przypadków) – pierwotnym 
ognisku epidemii – i stały się krajem wyznaczającym 
nowe maksima aż do dnia sporządzenia niniejszego 
raportu. Następnego dnia europejski lider – Włochy 
– również przekroczył tę granicę. 

17 World Health Organization. 12.03.2020, WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic, http://www.euro.who.int/en/health-topics/
health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic

18 Wszystkie dane na temat przypadków i zgonów na COVID-19 zostały wzięte z Worldometers: COVID-19 coronavirus pandemic, https://
www.worldometers.info/coronavirus/ oraz Our World in Data, https://ourworldindata.org/covid-cases
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Włochy były pierwszym krajem borykającym się 
z poważnymi problemami i dużą liczbą zgonów 
spowodowanych przez COVID-19 w Europie.  
Po nich wybuch epidemii nastąpił w Hiszpanii, 
Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Do chwili 
obecnej wszystkie kraje europejskie odnotowały 
przypadki COVID-19. 

Daje się jednak zauważyć wyraźny rozkład 
geograficzny przypadków koronawirusa w Europie 
(zob. Rysunek 2)   najbardziej dotknięta wirusem 
była Europa Południowa i Zachodnia. Dopiero 
od niedawna do tej niechlubnej czołówki dołączyła 
Rosja18.

RYSUNEK 2. WSZYSTKIE POTWIERDZONE PRZYPADKI COVID-19, STAN NA 30 CZERWCA 2020 R.

ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES

Głównym problemem we wszystkich krajach 
dotkniętych wirusem były ograniczone możliwości 
systemów opieki zdrowotnej. Na podstawie włoskich 
danych na temat rozprzestrzeniania się choroby 
większość krajów europejskich podjęła działania 
mające na celu „spłaszczenie krzywej” (zob. Rysunek 
3) czyli zahamowanie wszelkimi sposobami rozwoju 
pandemii do tego stopnia, by liczba wszystkich 
chorych pozostawała w granicach wydolności służby 
zdrowia danego kraju19. 

Ogół obostrzeń określa się mianem lockdown, 
co po angielsku oznacza „izolacja, kwarantanna, 
zakaz opuszczania domów, zamknięcie”. Przyjęte 
restrykcje obejmowały głównie ograniczenia lotów, 
zamykanie granic, zamykanie usług, szkół i innych 
instytucji oraz wysoce ograniczenie przemieszczania 
się obywateli. Całkowita izolacja była ostatecznością, 
lecz w niektórych miejscach była konieczna, jak 
np. w Lombardii (regionie Włoch o najwyższych 
dziennych przyrostach) i Hiszpanii. 

19 Imperial College COVID-19 Response Team, Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and 
healthcare demand, 16.03.2020, 
https://web.archive.org/web/20200316223332/https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/
Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
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Początkowo Wielka Brytania, Szwecja i Holandia 
przyjęły inną strategię działania. Władze tych krajów 
zdecydowały się „przeczekać” epidemię dążąc 
do nabycia przez społeczeństwo odporności poprzez 
„przechorowanie” wirusa. 

Z pewnością budzi to wiele obaw etycznych. 
Ostatecznie jednak również te państwa pod wpływem 
coraz większych dobowych przyrostów podjęły środki 
stosowane już w państwach wcześniej dotkniętych 
pandemią20.

RYSUNEK 3. „SPŁASZCZANIE KRZYWEJ” - ROZWÓJ PANDEMII „BEZ” (GRANATOWY) I „PO” (NIEBIESKI)  
WPROWADZENIU OGRANICZEŃ

ŹRÓDŁO: HTTPS://BLOG.OHIOHEALTH.COM/HOW-DOES-FLATTENING-THE-CURVE-HELP-SUPPORT-HOSPITALS/

Na dzień 30 czerwca 2020 r., od początku pandemii 
na świecie zarażonych było 6 880 373 ludzi, z czego 
zmarło 398 754 chorych, a do zdrowia powróciło 
3 371 312 osób21. Krajem, w którym odnotowano 
najwięcej potwierdzonych przypadków COVID-19 są 
Stany Zjednoczone z 1 967 155 chorymi od początku 
pandemii, z których największy odsetek znajduje się 
w stanie Nowy Jork (więcej danych: Tabela 1 i Tabela 
2). Do kwietnia 81% światowej siły roboczej została 
dotknięta całkowitym lub częściowym zamknięciem 
miejsc pracy. Miało to ogromny wpływ na dochody 
przedsiębiorstw i pracowników. Rządy zareagowały 
ofertą tymczasowego wsparcia finansowego by 
ochronić rynek pracy. 

Z czasem również Unia Europejska poprzez swoje 
organy ogłosiła liczne programy pomocy osobom 
i podmiotom poszkodowanym przez pandemię. 
Po dwóch miesiącach obostrzeń władze państwowe 
w Europie zaczęły decydować się na znoszenie 
kolejnych obostrzeń. Do tej pory wiele krajów 
ogłosiło otwarcie granic i zniosło restrykcje dotyczące 
zamknięcia usług czy zakazu zgromadzeń. Jednakże 
pandemia nie wygasła i każdego dnia przybywa 
chorych. Choć zaczęto przyjmować, że wirus 
przestał być zagrożeniem, na rynkach wciąż panuje 
niepewność co do kolejnych miesięcy i ewentualnego 
nawrotu COVID-19 w natężeniu podobnym 
lub większym jak w marcu tego roku.

20 A. Mavragani, Tracking COVID-19 in Europe: Infodemiology Approach, JMIR Public Health Surveillance 2020 vol. 6, iss. 2, e18941
21 Worldmeters, COVID-19 Coronavirus Pandemic - https://www.worldometers.info/coronavirus/, stan na 06.06.2020
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TABELA 1. LISTA DZIESIĘCIU KRAJÓW O NAJWYŻSZEJ LICZBIE PRZYPADKÓW COVID-19 NA ŚWIECIE,  
STAN NA 30 CZERWCA 2020 R.

L.p. Kraj Wszystkie 
przypadki

Wszystkie 
zgony

Wszyscy 
ozdrowieńcy

Aktywne 
przypadki

Wszystkie 
przypadki/mln 

populacji

Zgony/mln 
populacji Populacja

 Świat 6 880 373 398 754 3 371 312 3 110 307 883 51.2  

1 USA 1 967 155 111 405 738 729 1 117 021 5 945 337 330 869 944

2 Brazylia 646 006 35 047 302 084 308 875 3 041 165 212 455 128

3 Rosja 458 689 5 725 221 388 231 576 3 143 39 145 930 359

4 Hiszpania 288 058 27 134 N/A N/A 6 161 580 46 753 591

5 Wielka  
Brytania 283 311 40 261 N/A N/A 4 175 593 67 861 743

6 Indie 237 788 6 651 114 073 117 064 172 5 1 379 048 498

7 Włochy 234 531 33 774 163 781 36 976 3 879 559 60 467 569

8 Peru 187 4 5 162 79 214 103 024 5 689 157 32 938 493

9 Niemcy 185 414 8 763 168 9 7 751 2 213 105 83 765 996

10 Iran 169 425 8 209 132 038 29 178 2 019 98 83 915 513

ŹRÓDŁO: WORLDOMETERS CORONAVIRUS - HTTPS://WWW.WORLDOMETERS.INFO/CORONAVIRUS/

TABELA 2. LISTA DZIESIĘCIU KRAJÓW O NAJWYŻSZEJ LICZBIE PRZYPADKÓW COVID-19 W UNII EUROPEJSKIEJ  
I WIELKIEJ BRYTANII, STAN NA 6 CZERWCA 2020 R.

L.p. Kraj Wszystkie 
przypadki

Wszystkie 
zgony

Wszyscy 
ozdrowieńcy

Aktywne 
przypadki

Wszystkie 
przypadki/mln 

populacji

Zgony/mln 
populacji Populacja

 Europa 2 073 475 178 212 1 067 450 827 813    

1 Hiszpania 288058 27 134 N/A N/A 6 161 580 46 753 591

2 Wielka  
Brytania 283311 40 261 N/A N/A 4 175 593 67 861 743

3 Włochy 234531 33 774 163 781 36 976 3 879 559 60 467 569

4 Niemcy 185414 8 763 168 9 7 751 2 213 105 83 765 996

5 Francja 153055 29 111 70 504 53 44 2 345 446 65 263 909

6 Belgia 59072 9 580 16 19 33 302 5 098 827 11 586 214

7 Holandia 47335 6 011 N/A N/A 2 763 351 17 132 352

8 Szwecja 42939 4 639 N/A N/A 4 254 460 10 094 947

9 Portugalia 33969 1 465 20 526 11 978 3 331 144 10 198 608

10 Polska 25669 1 143 12 641 11 885 678 30 37 849 296

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE WORLDOMETERS CORONAVIRUS - HTTPS://WWW.WORLDOMETERS.INFO/CORONAVIRUS/
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HARMONOGRAM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ  
I MOMENTÓW PANDEMII:

31.12.2019 Chińscy urzędnicy zdrowia informują WHO o grupie 41 pacjentów z tajemniczym zapaleniem płuc. 
Większość z nich jest powiązana z hurtowym rynkiem owoców morza Huanan w Wuhan.

01.01.2020 Hurtowy rynek owoców morza w Huanan zostaje zamknięty.

07.01.2020 Chińskie władze identyfikują wirusa, który spowodował chorobę przypominającą zapalenie płuc,  
jako nowy typ koronawirusa (zwany nCoV).

11.01.2020 Chiny odnotowują swoją pierwszą śmierć związaną z nowym koronawirusem.

13.01.2020 Tajlandia zgłasza pierwszą infekcję koronawirusem poza Chinami.

20.01.2020 Zgłoszono pierwszy przypadek w USA: 35-letni mężczyzna w hrabstwie Snohomish w stanie 
Waszyngton.

23.01.2020 Władze chińskie poddają miasto Wuhan kwarantannie - a resztę prowincji Hubei kilka dni później.

30.01.2020 WHO ogłasza globalny stan zagrożenia zdrowia publicznego.

31.01.2020 USA i Australia, a za nimi kolejne kraje, zakazują wstępu cudzoziemcom, jeśli przebywali w Chinach 
w ciągu ostatnich dwóch tygodni22.

02.02.2020 Pierwsza śmierć z powodu koronawirusa poza Chinami, zarejestrowana na Filipinach.

06.02.2020 Pierwsza śmierć w Ameryce Północnej, w USA.

07.02.2020 Umiera chiński lekarz i informator ds. koronawirusa Li Wenliang23.

09.02.2020 Liczba ofiar śmiertelnych w Chinach przewyższa liczbę ofiar SARS w latach 2002-2003,  
odnotowano 811 zgonów.

11.02.2020 WHO ogłasza, że choroba wywołana przez nowy koronawirus zostanie nazwana „COVID-19”.

12.02.2020 Przypadki koronawirusa zaczynają gwałtownie rosnąć w Korei Południowej.

19.02.2020 Wybuch epidemii koronawirusa w Iranie.

21.02.2020 Przypadki SARS-CoV-2 zaczynają gwałtownie rosnąć we Włoszech.

03.03.2020 Przypadki SARS-CoV-2 zaczynają gwałtownie rosnąć w Hiszpanii.

08.03.2020 Włochy wprowadzają ograniczenia dla wszystkich 60 milionów swoich obywateli – wprowadzony  
zostaje lockdown.

11.03.2020 WHO ogłasza wybuch pandemii.

16.03.2020 Komisja Europejska przedstawia wytyczne dotyczące zamknięcia granic.

19.03.2020 Chiny po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii nie zgłaszają żadnych nowych zakażeń.

21.03.2020
Szczyt zachorowań we Włoszech (6557 nowych przypadków, 793 zmarłych tego dnia, 28.03 szczyt 
zgonów – 971 zmarłych). W kolejnych dniach dzienny przyrost nowych przypadków zaczyna się  
zmniejszać.

23.03.2020 Stan Nowy Jork potwierdza 21 000 przypadków – staje się epicentrum wybuchu epidemii  
w Stanach Zjednoczonych.

26.03.2020 Łącznie potwierdzone przypadki w USA osiągają 86 621 - najwyższy na świecie - przekraczając  
81 782 w Chinach i 80 589 we Włoszech.

22 https://www.bbc.com/news/world-51338899
23 Jest uznawany za pierwszego człowieka, który ostrzegał przed epidemią koronawirusa - https://www.bbc.com/news/world-asia-

china-51409801
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26.03.2020 Szczyt zachorowań w Hiszpanii (8271 nowych przypadków, 718 zmarłych tego dnia, 02.04 szczyt 
zgonów – 961 zmarłych).

27.03.2020 Szczyt zachorowań w Niemczech (6933 nowych przypadków, 84 zmarłych tego dnia, szczyt zgonów 
08.04 – 333 zmarłych).

31.03.2020 Ponad 1/3 ludzkości jest objęta jakąś formą lockdownu.

31.03.2020 Szczyt zachorowań we Francji (7578 nowych przypadków, 499 zmarłych tego dnia, 15.04 szczyt 
zgonów – 1438 zmarłych).

02.04.2020 Liczba przypadków SARS-CoV-2 na świecie przekracza 1 milion.

09.04.2020 Globalna liczba ofiar śmiertelnych przekracza 100 000.

10.04.2020 Szczyt zachorowań w Holandii (1335 nowych przypadków, 115 zmarłych tego dnia, 07.04 szczyt 
zgonów – 234 zmarłych).

10.04.2020 Szczyt zachorowań w Wielkiej Brytanii (8681 nowych przypadków, 1152 zmarłych tego dnia,  
21.04 szczyt zgonów – 1172 zmarłych).

14.04.2020 USA zarządzają wstrzymanie 400 milionów dolarów finansowania Światowej Organizacji Zdrowia.

15.04.2020 Szczyt zachorowań w Belgii (2454 nowych przypadków, 283 zmarłych tego dnia, 10.04 szczyt 
zgonów – 496 zmarłych).

19.04.2020 Liczba przypadków SARS-CoV-2 w Europie przekracza 1 milion.

11.05.2020 Państwa członkowskie zaczynają łagodzić swoje obostrzenia.

13.05.2020 Komisja Europejska przedstawia wytyczne i zalecenia stopniowego zniesienia ograniczeń.

14.05.2020 Słowenia, jako pierwsze państwo europejskie, ogłasza koniec pandemii w swoim kraju.

21.05.2020 Liczba przypadków SARS-CoV-2 na świecie przekracza 5 milionów.

24.05.2020 Czarnogóra ogłasza otwarcie granic (od 01.06).

05.06.2020 Liczba przypadków SARS-CoV-2 w Europie przekracza 2 miliony.

08.06.2020 Dotychczasowy szczyt zachorowań w Polsce (599 nowych przypadków, 9 zmarłych tego dnia,  
24.04 szczyt zgonów – 40 zmarłych).

13.06.2020 WHO poinformowało, że chińskie władze dostarczyły informacje o grupie przypadków COVID-19 
w Pekinie w Chińskiej Republice Ludowej.

19.06.2020 Liczba przypadków SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii przekracza 300 tysięcy.

24.06.2020 Dotychczasowy szczyt zachorowań w Szwecji (1803 nowe przypadki, 22 zmarłych tego dnia,  
15.04 szczyt zgonów – 115 zmarłych).

25.06.2020 Warunkowe pozwolenie przez Europejską Agencję Leków na dopuszczenie do obrotu leku Remde-
sivir. Lek powstrzymuje namnażanie się wirusa. Nie pomaga chorym w późnym stadium COVID-19. 

26.06.2020
Dotychczasowy szczyt zachorowań w USA (47365 nowych przypadków, ponad 2,5 miliona  
wszystkich, 663 zmarłych tego dnia, 21.04 szczyt zgonów – 2748 zmarłych).  
Na świecie pandemia nie ustępuje.

27.06.2020 Liczba przypadków SARS-CoV-2 na świecie przekracza 10 milionów.
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3. GIGANCI UE W CZASACH PANDEMII

Na potrzeby niniejszego raportu zostało wybranych 
dziewięć wzorcowych krajów, których gospodarki 
oraz działania będące reakcją na pandemię mogą 
w istotny sposób oddawać stan Unii Europejskiej 
w czasach wirusa SARS-CoV-2. Analizowane 
państwa są największymi gospodarkami Unii 

Europejskiej (wliczając Wielką Brytanię, która 
jest w okresie przejściowym ustalonym w ramach 
Brexitu) jako kryterium biorąc Produkt Krajowy 
Brutto danego kraju w ujęciu nominalnym (zob. 
Rysunek 4).

RYSUNEK 4. KRAJE CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ WEDŁUG PKB (NOMINALNIE) W MILIONACH EUR

ŹRÓDŁO: EUROSTAT

Dane na poniższych wykresach (zob. Rysunek 
5, 6 i 7) i mapach (zob. Rysunek 8, 9, 10, 11 i 12) 
zostały przedstawione w trzech kategoriach: 
liczba zachorowań, liczba zachorowań na jednego 
mieszkańca oraz liczba zgonów. Łatwo zauważyć, 
że choć początkowo najwyższy przyrost zachorowań 
odnotowały Włochy, a następnie Hiszpania (która 
ostatecznie je wyprzedziła), Niemcy i Francja, 
to niekonwencjonalne podejście brytyjskich władz 
okazało się błędnym założeniem, czego efektem jest 
rosnąca liczba zachorowań od końca marca. 

Porównując liczbę przypadków w stosunku 
do łącznej populacji kraju okazuje się jednak, 
że to w Belgii, Holandii oraz Szwecji wirus zebrał 
proporcjonalnie ogromne żniwo. Na tle obu 
wykresów pozytywnie plasuje się Polska, która 
poradziła sobie bardzo dobrze osiągając niewielkie 
liczby zarówno całkowitej ilości zarażeń, jak chorych 
w stosunku do ogólnej populacji kraju.
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RYSUNEK 5. WSZYSTKIE POTWIERDZONE PRZYPADKI W WYBRANYCH KRAJACH –  
STAN NA 30 CZERWCA 2020 R.

ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES

RYSUNEK 6. WSZYSTKIE POTWIERDZONE PRZYPADKI NA MILION OSÓB W WYBRANYCH KRAJACH –  
STAN NA 30 CZERWCA 2020 R.

 ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES
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RYSUNEK 7. WSZYSTKIE POTWIERDZONE ZGONY W WYBRANYCH KRAJACH – STAN NA 30 CZERWCA 2020 R.

ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES

RYSUNEK 8. WSZYSTKIE POTWIERDZONE PRZYPADKI NA ŚWIECIE – STAN NA 30 CZERWCA 2020 R.

 ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES
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RYSUNEK 9. WSZYSTKIE POTWIERDZONE PRZYPADKI NA MILION OSÓB NA ŚWIECIE –  
STAN NA 30 CZERWCA 2020 R.

 ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES

RYSUNEK 10. WSZYSTKIE POTWIERDZONE PRZYPADKI NA MILION OSÓB W EUROPIE –  
STAN NA 30 CZERWCA 2020 R.

ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES
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RYSUNEK 11. WSZYSTKIE POTWIERDZONE ZGONY NA ŚWIECIE – STAN NA 6 CZERWCA 2020 R.

ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES

RYSUNEK 12. WSZYSTKIE POTWIERDZONE ZGONY W EUROPIE – STAN NA 6 CZERWCA 2020 R.

ŹRÓDŁO: HTTPS://OURWORLDINDATA.ORG/COVID-CASES
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LOCKDOWN

II

Nałożone przez europejskie rządy restrykcje, 
których zadaniem było ograniczenie 
rozprzestrzeniania się wirusa, spełniły swoją 

rolę. Mimo początkowych tragicznych tygodni 
pierwszego zderzenia z wirusem, udało się spłaszczyć 
krzywą zachorowań, ustabilizować sytuację i niejako 
„udomowić” wirusa. Do 30 czerwca 2020 roku państwa 
członkowskie zniosły już większość restrykcji i zaczęły 
powracać do „normalności” mimo że dziennie nadal 
przybywa kolejnych chorych. Daje się tu zauważyć 
pewna prawidłowość, która wyraża się w znanym 
powiedzeniu „lepszy znany diabeł niż nieznany”. Tak jak 
grypa, która kiedyś była postrachem ludzkości, dała się 
sprowadzić do sezonowego zaziębienia, choć co roku 
umiera na nią tysiące ludzi, tak choroba COVID-19 
stała się w większości krajów jedynie niewielkim 
problemem, do którego trzeba się przyzwyczaić. 
Po kilku miesiącach zamknięcia  w domach europejskie 
społeczeństwa wracają do życia. 

Na początku pandemii kluczowym aspektem była 
ochrona ludzkiego życia. Gdy, niejako zgodnie 
z piramidą Maslowa, udało się zaspokoić potrzebę 
bezpieczeństwa, władze i obywatele przeszli 
na poziom „samorealizacji”, dążąc do przywrócenia 
gospodarce potencjału i wzrostu.

Szybko ewoluujący charakter pandemii COVID-19 
i wiele niewiadomych nadchodzących wraz z nowym 
wirusem doprowadziły do ogromnych wyzwań dla 
systemów opieki zdrowotnej, a także do bardzo 
negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych 
w Europie i na całym świecie. W związku z nimi 
podjęto nadzwyczajne i bezprecedensowe środki 
ograniczające. Większość państw członkowskich 
zakazała publicznych zgromadzeń, zamknęła 
(całkowicie lub częściowo) szkoły, wprowadziła 
ograniczenia dotyczące podróżowania, a część 
ogłosiła stan wyjątkowy.

ŹRÓDŁO: MICROSOFT OFFICE
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Szybko ewoluujący charakter pandemii COVID-19 
i wiele niewiadomych nadchodzących wraz z nowym 
wirusem doprowadziły do ogromnych wyzwań dla 
systemów opieki zdrowotnej, a także do bardzo 
negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych 
w Europie i na całym świecie. W związku z nimi podjęto 
nadzwyczajne i bezprecedensowe środki ograniczające. 
Większość państw członkowskich zakazała publicznych 
zgromadzeń, zamknęła (całkowicie lub częściowo) 
szkoły, wprowadziła ograniczenia dotyczące 
podróżowania, a część ogłosiła stan wyjątkowy.

Restrykcje wprowadzone przez państwa członkowskie 
były konieczne, aby opóźnić rozprzestrzenianie 
się epidemii i złagodzić presję na systemy opieki 
zdrowotnej, czyli wspomniane „spłaszczanie krzywej”. 
Decyzje te oparto na dostępnych informacjach 
dotyczących charakterystyki epidemiologii choroby 
i zastosowano podejście zapobiegawcze. Umożliwiły 
one przygotowanie systemów opieki zdrowotnej państw 
członkowskich, organizację niezbędnych produktów, 
takich jak sprzęt ochrony osobistej, sprzęt laboratoryjny 
czy respiratory, oraz rozpoczęcie prac nad opracowaniem 
szczepionek i możliwymi metodami leczenia.

Organy Unii Europejskiej 17 marca 2020 r. podjęły 
decyzję, aby zakazać podróży osób spoza Państw 
Członkowskich poza obywatelami z krajów Unii 
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii i innymi szczególnymi 
przypadkami. W efekcie wszystkie państwa 
członkowskie UE (z wyjątkiem Irlandii) oraz wszystkie 
stowarzyszone kraje Schengen (Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia i Szwajcaria) wprowadziły ograniczenie 
transportu. Niektóre państwa członkowskie posunęły 
się jeszcze dalej i zabroniły również wjazdu obywatelom 
UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
W poszczególnych państwach ogłaszano także inne 
restrykcje mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania 
się wirusa, między innymi wprowadzając stan 
wyjątkowy, który przyznawał premierowi i ministrowi 
zdrowia szczególne uprawnienia do podejmowania 
wszelkich niezbędnych i proporcjonalnych środków walki 
z pandemią. Ograniczano więc możliwość podróży (np. 
do 100 km od miejsca zamieszkania) czy możliwość 
publicznych zgromadzeń. 

W pewnym czasie pojawiały się obostrzenia 
co do ćwiczeń na świeżym powietrzu – samotnie 
i do godziny, a nawet narzucające restrykcje w zakresie 
wychodzenia z domu, zezwalając na to tylko, gdy było 
ono uzasadnione koniecznością pójścia do pracy czy 
innymi istotnymi powodami (np. zrobienie zakupów 
czy wyjście z psem). We Francji przykładowo przez 
pewien czas przy wyjściu z domu konieczne było 
przedstawienie zaświadczenia wyjaśniającego 
powód opuszczenia miejsca zamieszkania24. W wielu 
krajach nakazano obowiązkowe noszenie maski, czy 
to w każdym przypadku opuszczenia domu, czy jedynie 
w miejscach publicznych bądź transporcie publicznym. 
Pewnym symbolem pandemii stało się z pewnością 
zaprzysiężenie nowego rządu Słowacji, na którym 
prezydent, nowy premier oraz jego gabinet wystąpili 
w maskach25.

W ramach ograniczeń częstokroć zawieszane były 
usługi i zakłady pracy, które nie były kluczowe 
do przeżycia ludzi bądź funkcjonowania kraju. 
Zamknięte zostały szkoły, przedszkola, uczelnie 
wyższe, odwołano wszelkie wydarzenia, między innymi 
sportowe. Po raz pierwszy od dawna wstrzymano 
rozgrywki ligowe w piłce nożnej i innych dyscyplinach. 
W Polsce odwołano również wybory prezydenckie, 
które miały odbyć się 10 maja26. Włochy, jako kraj 
najwcześniej dotknięty pandemią, początkowo ogłosiły 
restrykcje, które jednak nie były przestrzegane przez 
społeczeństwo. Obywatele potraktowali je jako czas 
odpoczynku i nieplanowane wakacje27. Ze względu 
na coraz większe przyrosty zachorowań oraz brak 
respektowania obostrzeń 9 marca władze ogłosiły 
lockdown w całym kraju, nakazując obywatelom 
pozostanie w domu. Zamknięto wszystkie instytucje 
i usługi nieistotne z punktu widzenia przeżycia 
i powstrzymania pandemii. Otwarte pozostały jedynie 
supermarkety, banki, apteki i urzędy pocztowe. 
Także podróżowanie, z wyjątkiem spraw pilnych 
lub zdrowotnych, zostało zakazane. Naruszenie zasad 
lockdownu groziło karami w wysokości do kilku 
tysięcy EUR, a w przypadku naruszenia wielokrotnego 
nawet pozbawieniem wolności.  Odcięci od środków 
do życia obywatele, desperacko potrzebując żywności 
i artykułów pierwszej potrzeby, niekiedy uciekali się 
nawet do grabieży28. 

24 https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
25 https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-slovakia-oath-mask/lets-go-to-battle-new-slovak-government-takes-office-amid-

coronavirus-fight-idINKBN2180O4
26 https://www.euronews.com/2020/05/06/poland-s-presidential-election-still-in-limbo-with-just-four-days-to-go
27 https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-08/italy-s-drastic-containment-rules-spark-doubts-over-enforcement
28 https://www.wsws.org/en/articles/2020/04/06/ital-a06.html
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SŁOWACJA: PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ ZUZANA ČAPUTOVÁ I NOWO POWOŁANY PREMIER IGOR MATOVIČ. 

Pozostałe kraje obawiając się powtórzenia 
scenariusza włoskiego wprowadzały z czasem 
podobne ograniczenia. Szczegółowe dane 
co do restrykcji podjętych w danym kraju znaleźć 

można pod niniejszym adresem. Poniżej natomiast 
przedstawione zostały mapy wdrożonych obostrzeń 
w poszczególnych państwach Europy ze stanem 
na dany dzień. Poszczególne symbole oznaczają:

Krajowy lockdown, w tym wewnętrzne zakazy podróży, zamykanie szkół, uniwersytetów i sklepów  
oraz zakaz zgromadzeń publicznych

Zamknięcie szkół, żłobków, przedszkoli, placówek edukacyjnych

 Ograniczenia dotyczące przemieszczania się wewnątrz kraju

Ograniczenia dotyczące ruchu międzynarodowego

Ograniczenia dotyczące lotów

Zamknięcie sklepów, które nie oferują artykułów pierwszej potrzeby

Krajowy zakaz organizowania imprez

Środki krajowe

Środki częściowe/regionalne

Brak ograniczeń

Poprzez skalę kolorów ukazana została ilość przypadków w danym kraju na dany dzień.
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RYSUNEK 13. RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 W UNII EUROPEJSKIEJ, 19 MARCA 2020

ŹRÓDŁO: EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, HTTPS://COVID-STATISTICS.JRC.EC.EUROPA.EU/

RYSUNEK 14. RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 W UNII EUROPEJSKIEJ, 13 KWIETNIA 2020

ŹRÓDŁO: EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, HTTPS://COVID-STATISTICS.JRC.EC.EUROPA.EU/

JRC Map 19 March 2020 at 12.00 UTC 
EUCPM Participating States and Switzerland | COVID-19 restriction measures 

© European Union, 2020. 
Map produced by the JRC. 
The boundaries and the 
names shown on this map do 
not imply official 
endorsement or acceptance 
by the European Union. 

Source: National authorities as of of 19 March  
at 09.00 UTC  
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RYSUNEK 15. RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 W UNII EUROPEJSKIEJ, 30 KWIETNIA 2020

ŹRÓDŁO: EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, HTTPS://COVID-STATISTICS.JRC.EC.EUROPA.EU/

RYSUNEK 16. RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 W UNII EUROPEJSKIEJ, 08 MAJA 2020

ŹRÓDŁO: EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, HTTPS://COVID-STATISTICS.JRC.EC.EUROPA.EU/
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RYSUNEK 17. RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 W UNII EUROPEJSKIEJ, 25 MAJA 2020

ŹRÓDŁO: EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL, HTTPS://COVID-STATISTICS.JRC.EC.EUROPA.EU/
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REAKCJA UNII EUROPEJSKIEJ 

III

Reakcja Unii Europejskiej była zdecydowanie 
spóźniona, jak przyznała w kwietniu 
przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula 

von der Leyen w przemówieniu wygłoszonym 
na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego29. 
Z tego względu państwa członkowskie w pierwszych 
stadiach rozwoju pandemii były zdane na siebie. 
Dopiero w marcu przywódcy unijni uzgodnili 
szereg priorytetów w celu koordynacji reakcji Unii 
Europejskiej na COVID 19:

 � ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa - 
skoordynowane tymczasowe ograniczenie 
niepotrzebnych podróży do UE i między krajami Unii,

 � zapewnienie zaopatrzenia w sprzęt medyczny 
- UE uruchomiła cztery wspólne procedury 
zamówień publicznych na maski na twarz i inny 
sprzęt ochrony osobistej, uregulowała eksport 
sprzętu ochrony osobistej poza UE, aby zapewnić 
odpowiednią podaż we wszystkich państwach 
członkowskich oraz podjęła wysiłki, by zwiększyć 
produkcję środków ochrony indywidualnej,

 � przyspieszenie badań nad lekami i szczepionkami,

 � wspieranie miejsc pracy, przedsiębiorstw 
i gospodarki, radzenie sobie z konsekwencjami 
społeczno-ekonomicznymi,

 � pomoc obywatelom w krajach trzecich.

29 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/speech_20_675

ŹRÓDŁO: FLICKR.COM
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1. WSPARCIE ZDROWIA

Aby wesprzeć ochronę zdrowia organy unijne i państwa 
członkowskie ustanowiły przede wszystkim wspólną 
rezerwę rescEU30, w ramach której gromadzone są 
strategiczne zapasy sprzętu medycznego i środków 
medycznych, m.in. respiratory, maski ochronne 
i wyposażenie laboratoryjne, którego dystrybucją 
zarządza Centrum Reagowania Kryzysowego Komisji 
Europejskiej (Emergency Response Coordination 
Centre)31. Pierwsza dostawa około 90 tys. masek 
ochronnych dotarła do Włoch 27 kwietnia (półtora 
miesiąca po wprowadzeniu restrykcji). 

2 i 3 maja kolejne partie masek ochronnych FFP2 
z rezerwy rescEU zostały przesłane do Hiszpanii (173 
tys.), Włoch (52 tys.) i Chorwacji (15 tys.). 11 maja 
przekazano Czarnogórze i Republice Macedonii 
Północnej 20 tys. masek; 22 maja Litwa otrzymała 
20 tysięcy masek FFP2. Komisja Europejska 
współfinansowała część kosztów dostawy środków 
ochrony osobistej z Chin do Estonii, Łotwy i Litwy. 
Obecnie w rescEU uczestniczą wszystkie państwa 
członkowskie UE, a także Islandia, Norwegia, Serbia, 
Macedonia Północna, Czarnogóra i Turcja.

RYSUNEK 18. ODPOWIEDŹ KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA KRYZYS SPOWODOWANY WYBUCHEM PANDEMII

ŹRÓDŁO: OVERVIEW OF THE COMMISSION’S RESPONSE, EUROPEAN COMMISSION, HTTPS://EC.EUROPA.EU/INFO/LIVE-WORK-TRAVEL-EU/HEALTH/CORONA-
VIRUS-RESPONSE/OVERVIEW-COMMISSIONS-RESPONSE

2 czerwca Komisja zaproponowała zwiększenie 
budżetu rescEU o 2 mld EUR w okresie 2021–2027, 
aby zwiększyć zdolność Unii Europejskiej w razie 
przyszłych sytuacji nadzwyczajnych oraz nawrotu 
pandemii koronawirusa. Organy unijne zharmonizowały 
także europejskie normy dotyczące zaopatrzenia 
medycznego i udostępniły je, aby przyspieszyć wzrost 
produkcji wśród prywatnych podmiotów. Jednocześnie 
uzgodniono z niektórymi przedsiębiorcami 
przekształcenie linii produkcyjnych, by wspomóc 
produkcję potrzebnych środków medycznych.

Unia Europejska wsparła również badania nad 
COVID-19 poprzez przekazanie:

 � 140 mln EUR na opracowanie szczepionek, metod 
leczenia, testów diagnostycznych i systemów 
medycznych,

 � 48,5 mln EUR w ramach unijnego programu 
badawczego „Horyzont 2020”,

 � 164 mln EUR dla MŚP i startupów na innowacyjne 
rozwiązania w walce z epidemią COVID-19.

30 Nawiązującą do ang. to rescue – uratować, ocalić
31 https://ec.europa.eu/poland/news/181213_resceu_pl
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Zespoły lekarzy i pielęgniarek z Rumunii i Norwegii 
7 i 8 kwietnia zostały oddelegowane do Mediolanu 
i Bergamo, dwóch miast włoskich o największym 
natężeniu chorych na COVID 19. Akcję sfinansowano 
z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. 
Austria również zaoferowała pomoc: ponad 3 tys. 
litrów środka dezynfekującego, który ograniczał 
możliwości rozprzestrzeniania się choroby. Kilka 
państw członkowskich UE wysłało do Włoch również 
sprzęt ochronny (maski, kombinezony, respiratory), 
a także przyjęło pacjentów z Włoch do swoich 
szpitali.

W celu zapewnienia ciągłości gospodarczej organy 
unijne wyznaczyły we współpracy z krajami 
członkowskimi uprzywilejowane korytarze służące 
do transportu towarów. Dzięki temu zostały 
zapewnione niezbędne łańcuchy dostaw i możliwość 
przepływu najbardziej potrzebnych towarów i usług 
w obrębie rynku wewnętrznego.

Komisja pomogła państwom członkowskim koordynować 
pomoc i zorganizować za pośrednictwem konsulatów 
repatriację obywateli UE z całego świata. Od początku 
pandemii państwa członkowskie zrealizowały loty 
powrotne do Europy dla ponad pół miliona osób.

2. WSPARCIE GOSPODARKI

Aby do minimum ograniczyć społeczno-gospodarcze 
skutki pandemii COVID-19 i przywrócić zrównoważony 
rozwój gospodarczy Unia Europejska wdrożyła pakiet 
środków, między innymi:

1. Środki z funduszy strukturalnych dla państw 
członkowskich z funduszu spójności w ramach 
programów polityki spójności na lata 2014–2020 - 
37 mld EUR;

2. Środki dla państw członkowskich z Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej – 800 mln EUR;

3. Środki na opanowanie sytuacji kryzysowej 
wywołanej przez COVID-19 – 3,1 mld EUR;

4. Środki z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
w ramach gwarancji budżetowej UE 
na zapewnienie płynności przedsiębiorstwom - 
pomoc dla co najmniej 100 tys. przedsiębiorstw 
- 8 mld EUR;

5. Instrument SURE32 mający pomóc w ochronie 
miejsc pracy i pracowników poprzez korzystne 
pożyczki – 100 mld EUR;

6. Elastyczność w stosowaniu przepisów UE 
dotyczących wydatków – w ramach tego 
postanowienia państwa członkowskie mogły 
wykorzystać środki z:

 � Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego na inwestycje w systemy opieki 
zdrowotnej,

 � Europejskiego Funduszu Społecznego 
do tymczasowego wspierania krajowych 
programów pracy w zmniejszonym wymiarze 
godzin,

 � Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego do ochrony dochodów rybaków 
i rolników z sektora akwakultury dotkniętych 
kryzysem;

7. Elastyczność przepisów budżetowych, aby 
pomóc władzom krajowym w udzielaniu wsparcia 
finansowego systemom opieki zdrowotnej 
i firmom oraz utrzymać zatrudnienie w czasie 
kryzysu;

8. Środki na fundusz gwarancyjny Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego dla małych i średnich 
przedsiębiorstw w szczególnie trudnej sytuacji 
na pomoc na utrzymanie płynności finansowej 
z pakietu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych 
- 200 mld EUR;

9. Środki udostępnione przez Europejski Bank 
Centralny w ramach Pandemicznego Programu 
Zakupów Awaryjnych na zakup prywatnych 
i publicznych papierów wartościowych podczas 
kryzysu - 750 mld EUR;

10. Pakiet bankowy mający ułatwić udzielanie 
pożyczek bankowych gospodarstwom domowym 
i przedsiębiorstwom w całej Unii Europejskiej;

11. Odroczenie wejścia w życie dwóch unijnych 
środków podatkowych: pakietu handlu 
elektronicznego VAT oraz składania i wymiany 
informacji zgodnie z dyrektywą w sprawie 
współpracy administracyjnej;

32 Ang. Support mitigating Unemployment Risks in Emergency - europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia 
zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej
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12. Komisja Europejska 27 maja zaproponowała 
fundusz naprawczy o nazwie „Nowe Pokolenie 
UE” w którym dotacje i pożyczki dla każdego 
państwa członkowskiego Unii wynoszą 
odpowiednio 500 mld i 250 mld EUR. Nastąpiło 
to po szeroko zakrojonych negocjacjach, 
w których tak zwane „oszczędne państwa”, 
obejmujące Niemcy, Austrię, Holandię, Danię 
i Szwecję, odrzuciły pomysł rozdawania gotówki 
w formie dotacji, zamiast tego preferując 
pożyczki. Zgodnie z wnioskiem pieniądze zebrane 
na rynku kapitałowym zostaną zwrócone w latach 
2028–2058, a więc przełożą się na poziom życia 
i zadłużenie przyszłych pokoleń33.

Reakcja organów unijnych była z pewnością 
spóźniona. Jednak w ostatecznym rozrachunku 
skoordynowane działania zdecydowanie pomogły 
państwom członkowskim w przezwyciężeniu kryzysu, 
zarówno poprzez dodatkowe wsparcie finansowe, jak 
również dzięki zharmonizowaniu pomocy na poziomie 
ponadnarodowym. 

Z pewnością dopiero z perspektywy czasu będzie 
można odpowiednio ocenić, na ile środki podjęte przez 
Unię Europejską pomogły w walce z koronawirusem 
oraz w przezwyciężeniu kryzysu, jednak już 
teraz można stwierdzić, że astronomiczne kwoty 
przeznaczone na ten cel, choć bazujące na badaniach 
stworzonych naprędce i w oparciu o niepewne dane 
ekonomiczne, pomogły przetrwać ten najcięższy 
okres pandemii i powstrzymać wirusa przed 
rozprzestrzenianiem się, przynajmniej z taką siłą jak 
w marcu.

33 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pl
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KRAJOWA ODPOWIEDŹ  
NA SKUTKI LOCKDOWNU

IV

1. PRZYCZYNY

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczeństwa 
rządy państw członkowskich podjęły szereg środków 
ograniczających przemieszczanie się czy jakikolwiek 
kontakt międzyludzki. Władze podjęły działania, 
których celem było niedopuszczenie do przerwania 
łańcuchów dostaw, masowych upadłości i utraty 
płynności przez przedsiębiorstwa i w efekcie silnego 
wzrostu bezrobocia i dramatycznego pogorszenia 
sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. 

Omówione wcześniej restrykcje nazywane mianem 
lockdownu odbiły się silnym echem na europejskiej 
gospodarce. Szczególnie dotkliwe skutki widoczne 
były we Włoszech - pierwszej europejskiej gospodarce 
dotkniętej przez pandemię. Włoskie władze, nie 
znając początkowo potencjału choroby, a także nie 
posiadając żadnych procedur ani sprawdzonych 
metod zwalczania pandemii, wzorowały się jedynie 
na informacjach płynących z komunistycznych Chin, 
które były trudne do zweryfikowania. 

ŹRÓDŁO: ASB.EDU.MY
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W efekcie wirus bardzo szybko rozprzestrzenił 
się we włoskim społeczeństwie, które 
charakteryzuje się skłonnością do utrzymywania 
kontaktów interpersonalnych oraz mieszkania 
w wielopokoleniowych domach, co prawdopodobnie 
spotęgowało epidemię. Pierwsze ograniczenia, 
mimo rosnącej liczby przypadków, były ignorowane 
przez włoskich obywateli, którzy przerwę od pracy 
i nauki potraktowali jako dodatkowe wakacje34. 
W pewnym momencie włoska służba zdrowia 
została zdestabilizowana i przeciążona narastającą 
liczbą nowych chorych. Doprowadziło to do kryzysu 
humanitarnego, gdy lekarze musieli decydować, 
komu ratować życie, a kogo spisać na straty. 
W narastającej sytuacji kryzysowej władze podjęły 
zdecydowane, choć wcześniej niewyobrażalne, 
kroki postanawiając o blokadzie całego kraju. 
Hiszpańskie społeczeństwo, mimo nieco późniejszego 
kontaktu z koronawirusem, również nie doceniła 
groźby pandemii, traktując pierwsze ograniczenia 
podobnie jak Włosi. W efekcie doprowadziło 
to do osiągnięcia ogromnych przyrostów chorych 
oraz decyzji o całkowitym lockdownie, a więc zakazie 
przemieszczania się wewnątrz kraju, zamknięciu szkół, 
uniwersytetów i sklepów oraz zakazie zgromadzeń 
publicznych. Z czasem kolejne kraje poznawały 
potęgę wirusa. Ucząc się na błędach południowych 
sąsiadów, większość państw decydowało się 
na istotne restrykcje celem spłaszczenia krzywej 
przyrostu chorych. Mimo to Wielka Brytania oraz 
Szwecja wprowadziły ograniczenia znacznie później 
ze względu na lekceważące podejście władz 
do problemu. Pewnym symbolem pandemii może być 
postawa premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, 
który twierdził, że z wirusem można sobie poradzić 
poprzez mycie rąk i dystans społeczny, nie chciał 
zamykać szkół ani zabraniać ludziom wychodzić 
z domu35. 27 marca otrzymał pozytywny wynik 
własnego testu na SARS-CoV-2. Kilka dni wcześniej, 
w dniach 20 – 22 marca, tysiące Brytyjczyków 
ignorując zalecenia udało się na weekendowy 
odpoczynek na świeżym powietrzu. W krótkim czasie 
tysiące obywateli zachorowało. 

Ekstremalna szkodliwość wirusa i wysoki wskaźnik 
śmiertelności, zwłaszcza wśród osób starszych, 
dotkniętych częstokroć innymi chorobami, wymogły 
na władzach przyjęcie restrykcyjnych środków 
w celu wdrożenia i egzekwowania ograniczeń36. 
Ostatecznie zarówno władze37 w krajach dotkniętych 
skutkami koronawirusa jak i niezależni ekonomiści38 
zgodzili się co do faktu, że niepodjęcie tych kroków 
groziłoby znacznie większą destabilizacją państw 
i o wiele bardziej negatywnymi skutkami społecznymi 
i gospodarczymi w postaci efektu domina39. 

Wirus spowodował ogromne szkody ze względu 
na wprowadzone w związku z nim restrykcje. 
Zamknięte zostały całe sektory gospodarcze, 
a międzynarodowe łańcuchy dostaw zostały 
przerwane lub w istotny sposób ograniczone. 
Przedsiębiorstwa ograniczyły, zawiesiły lub zamknęły 
swoją działalność, często zwalniając pracowników 
lub ograniczając ich etat. Działania wynikały 
niejednokrotnie z braku dostaw potrzebnych 
komponentów, które wiele przedsiębiorstw 
europejskich importowało spoza Unii Europejskiej, 
najczęściej z Chin. Oczywiście biznesy lub zawody, 
które miały taką możliwość, przeniosły swoją 
działalność do Internetu. Jednak w przeważającej 
mierze efekt restrykcji był jeden: ludzie masowo 
tracili część lub całość środków do życia. Mniejsza 
ilość gotówki wśród obywateli oraz niepewność 
co do daty wyjścia z lockdownu sprawiły, że ludzie 
zaczęli wydawać mniej, zawężając swoje zakupy 
do podstawowych artykułów, takich jak jedzenie 
czy środki higieny. Wiele przedsiębiorstw przy 
ograniczonych możliwościach sprzedaży usług 
lub produktów i utrzymujących się kosztach poczęło 
tracić płynność finansową. W konsekwencji pojawiło 
się wzrastające bezrobocie i silnie ograniczona 
produkcja i usługi. Wraz z przedłużającymi się 
restrykcjami negatywne skutki narastały, a europejskie 
gospodarki dotknęła recesja.

34 https://www.bostonglobe.com/2020/03/13/opinion/coronavirus-cautionary-tale-italy-dont-do-what-we-did/
35 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/23/how-coronavirus-advice-from-boris-johnson-has-changed
36 https://www.newyorker.com/news/letter-from-the-uk/boris-johnson-may-be-a-victim-of-his-slow-response-to-the-coronavirus
37 https://www.technologyreview.com/2020/04/08/998785/stop-covid-or-save-the-economy-we-can-do-both/
38 https://theconversation.com/open-letter-from-265-australian-economists-dont-sacrifice-health-for-the-economy-136686, także https://

www.ft.com/content/e593e7d4-b82a-4bf9-8497-426eee43bcbc
39 Coronavirus: The world economy at risk, OECD Interim Economic Assessment, marzec 2020, s. 11 https://www.oecd.org/berlin/

publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-March-2020.pdf
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Wśród państw członkowskich bardzo szybko 
powstała potrzeba interwencji publicznej w celu 
zrównoważenia społeczno-gospodarczego wpływu 
ograniczeń, zarówno na poziomie unijnym, jak 
i krajowym. Aby zapobiec fali upadłości i rosnącego 
bezrobocia państwa podjęły zdecydowane środki 
nazwane tarczami antykryzysowymi. Władze powzięły 
działania na rzecz obywateli i przedsiębiorstw oferując 
wsparcie ekonomiczne na niespotykaną dotąd 
skalę, by zminimalizować głębokie i długotrwałe 
skutki oraz wspierać gospodarkę w ciężkim okresie. 
Przede wszystkim wdrożono środki mające wesprzeć 
służbę zdrowia w walce z epidemią oraz zapewnić 
niezbędny sprzęt i środki medyczne. Kluczową 
kwestią były jednak finanse nakierowane na ochronę 
miejsc pracy w odpowiedzi na gwałtowny spadek 
aktywności gospodarczej, których celem było 
wzmocnienie płynności przedsiębiorstw, by poradziły 
sobie z kosztami przy spadających przychodach, 
wsparcie sektorów najbardziej dotkniętych pandemią, 
zagwarantowanie trwałości stosunków pracy oraz 
pomoc gospodarstwom domowym.

Na poziomie unijnym zaktualizowano Krajowe 
Programy Reform, które funkcjonują jako podstawowy 
instrument koordynacji polityk gospodarczych 
i społecznych w Unii Europejskiej w cyklu zwanym 
Semestrem Europejskim. Sformułowana została tak 
zwana generalna klauzula wyjścia oparta na unijnym 
Pakcie Stabilności i Wzrostu. Dzięki niej, mimo 
ustalonych na rok 2020 sposobów prowadzenia 
polityki fiskalnej w państwach członkowskich, 
możliwe stało się odejście od dotychczasowej polityki 
budżetowej pod warunkiem, że podjęte działania nie 
zagrożą stabilności finansów publicznych w kolejnych 
latach. Zharmonizowane w ten sposób działania 

nakierowane na powstrzymanie epidemii, ochronę 
miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników, wsparcie 
płynności firm i branż dotkniętych pandemią, 
a także zawieszenie bądź ograniczenie obowiązków 
podatkowych z pewnością ogromnie pomogły 
w przywróceniu gospodarki do funkcjonowania. 
Efektem kryzysu będzie jednakże również ogromny 
ubytek wpływów do kas państwowych, a w rezultacie 
znaczące pogorszenie wyniku sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz wzrostu długu 
sektora. W wielu krajach parlamenty udzieliły rządom 
zezwolenia na przekroczenie w 2020 roku wiążących 
limitów zadłużenia proporcjonalnego do PKB 
i mniej rygorystyczne podejście do europejskiego 
rozporządzenia dotyczącego utrzymywania 
dyscypliny budżetowej40.

Przedstawione poniżej najważniejsze środki 
podjęte przez państwa członkowskie w ramach 
tarcz antykryzysowych zostały podzielone na trzy 
kategorie ze względu na ich charakter. Kategoria 
„natychmiastowego impulsu fiskalnego” dotyczy 
bezpośrednich dopłat, dotacji i innych transferów 
gotówkowych mających na celu ożywienie 
gospodarcze oraz zapobiegnięcie upadłościom 
i wzrostowi bezrobocia. Drugi rodzaj to „odroczenia” 
polegające na ułatwieniu ze strony władz 
państwowych utrzymania płynności przez firmy 
poprzez złagodzenie, zawieszenie lub zniesienie 
obowiązków wobec państwa. Trzeci typ to „inne” 
środki podjęte przez rządy państw członkowskich 
w celu walki z powstałą recesją. Poniżej 
przedstawione zostały środki podjęte przez wybrane 
kraje41. 

40 A dokładnie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania 
zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania

41 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronovirus_policy_measures_28_may_0.pdf oraz https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-
semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2020-european-
semester_en
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2. BELGIA42

 � Środki ogólnokrajowe (66 mld EUR);

 � Środki dla Walonii (350 mln EUR);

 � Środki dla Flamandii (2,76 mld EUR);

 � Środki dla regionu Brukseli (150 mln EUR).

2.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � wsparcie walki ze zwolnieniami, wsparcie dla firm 
polegające na pokryciu przez państwo części 
wynagrodzenia pracownika - 1,5 mld EUR;

 � wsparcie dla osób pracujących w formie 
jednoosobowych działalności gospodarczych, 
którzy zostali zmuszeni do zamknięcia 
działalności na podstawie rządowych obostrzeń - 
1,5 mld EUR;

 � pokrycie dodatkowych kosztów (opieki 
zdrowotnej, repatriacji itp.) - 2 mld EUR;

 � zasiłek aktywacyjny dla młodych bezrobotnych 
przedłużany o trzy miesiące;

 � Dochód zastępczy (tzw. droit passerelle) ulega 
zmniejszeniu w przypadku przerwania działalności 
z powodu wybuchu COVID-19 dla osób 
prowadzących działalność na własny rachunek.

2.2. Odroczenia:

 � przedłużenie terminu płatności podatku 
dochodowego i składek na ubezpieczenia 
społeczne dla osób fizycznych i przedsiębiorstw 
można odroczyć do 2 miesięcy - 4,5 mld EUR;

 � Program wakacji kredytowych dla przedsiębiorstw 
niefinansowych, MŚP, osób pracujących w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej 
i organizacji non-profit, spełniających 
szczegółowe kryteria - 4,4 mld EUR;

 � Program wakacji kredytowych dla spłaty 

kredytu hipotecznego dla osoby, spełniających 
szczegółowe kryteria - 4,1 mld EUR;

 � Odroczenie podatków regionalnych (różne 
podatki w Walonii; flamandzki podatek 
samochodowy, podatek od nieruchomości, spadki 
i przenoszenie praw z rejestracji, podatki drogowe 
dla osób fizycznych i przedsiębiorstw w regionie 
stołecznym Brukseli);

 � Zwolnienie z podatku miejskiego w regionie 
stołecznym Brukseli.

2.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � Rządowa gwarancja dla dodatkowych kredytów 
i linii kredytowych o maksymalnym terminie 
zapadalności 12 miesięcy udzielonym przez banki 
- 50 mld EUR;

 � Bezpłatne przedłużenie spłaty do 30.09.2020 dla 
istniejących hipotek i pożyczek dla rentownych 
przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność 
na własny rachunek.

3. NIEMCY43

3.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � dokapitalizowanie i zakup udziałów w spółkach 
dotkniętych przez wirusa za pośrednictwem 
Funduszu Stabilizacji Gospodarczej - 100 mld 
EUR;

 � projekty kontrolowania pandemii, w tym fundusz 
dla szpitali na pokrycie strat dochodów i wyższych 
kosztów – 55 mld EUR;

 � bezpośrednie dotacje dla zagrożonych 
jednoosobowych działalności gospodarczych 
i mikroprzedsiębiorstw - 50 mld EUR;

 � utrzymanie osób zatrudnionych poprzez 
rozszerzenie programu skróconych świadczeń 
pracowniczych – 10 mld EUR;

 � rozszerzenie dostępu do zasiłków socjalnych 
(na dziecko, dla osób niepełnosprawnych), 
zniesienie zasad ustalania kryterium dochodów 
i włączenie osób prowadzących działalność 
na własny rachunek - 7,7 mld EUR;

 � dodatkowe wydatki na ustawowe ubezpieczenie 
zdrowotne i długoterminowe ubezpieczenie 
zdrowotne - 5,2 mld EUR;

42 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-stability-programme-belgium_fr.pdf
43 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-stability-programme-germany_en.pdf
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 � środki nadzwyczajne, takie jak zakup 
kombinezonów ochronnych i masek, szybkie 
prace nad szczepionką przeciwko koronie 
oraz repatriacja niemieckich wczasowiczów 
pozostawionych za granicą - 3,7 mld EUR;

 � dodatkowe inwestycje w sektor prywatny - 3,1 mld 
EUR rocznie w latach 2021–2024;

 � rozszerzenie finansowania kapitału 
podwyższonego ryzyka na start-upy, firmy 
technologiczne i małe firmy podczas kryzysu 
koronawirusowego - 2 mld EUR;

 � środki podatkowe i inne obniżki dochodów -  
33,5 mld EUR;

 � odszkodowania z tytułu gwarancji krajowych 
i zagranicznych (Tabela 1 Programu stabilności 
2020) - 5,9 mld EUR;

 � Środki na poziomie landów:

 � dotacje i subwencje - 18 mld EUR;

 � środki podatkowe i inne obniżki dochodów 
podatkowych - 34,1 mld EUR.

3.2. Odroczenia:

 � odroczenie zapłaty bezpośredniego podatku 
dochodowego od osób prawnych - 70 mld EUR;

 � odroczenie zapłaty podatków pośrednich 
i składek na ubezpieczenia społeczne - 430 mld 
EUR;

3.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � rozszerzenie istniejących gwarancji federalnych 
i utworzenie nowych - 366,5 mld EUR;

 � zapewnienie gwarancji i rozwiązanie problemów 
z płynnością w ramach Funduszu Stabilizacji 
Gospodarczej (WSF) - 400 mld EUR;

 � refinansowanie dużych pożyczek - 100 mld EUR;

 � środki na poziomie landów:

 � rozszerzenie ram gwarancji - 63,2 mld EUR;

 � pożyczki - 12,7 mld EUR.

4. HISZPANIA44

4.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � środki dla samorządów regionalnych na pokrycie 
nadzwyczajnych wydatków medycznych - 2,9 mld 
EUR;

 � fundusz awaryjny w celu zaspokojenia pilnych 
potrzeb medycznych - 1,4 mld EUR;

 � na finansowanie badań medycznych - 58 mln EUR;

 � na rozbudowę programów pracy tymczasowej - 
17,9 mld EUR;

 � środki dla osób zarażonych lub poddanych 
kwarantannie z powodu COVID-19, na takie 
same świadczenia, jak osoby niezdolne do pracy 
w wyniku wypadku przy pracy - 1,4 mld EUR;

 � zasiłki nadzwyczajne dla osób dotkniętych stanem 
wyjątkowym, szczególnie tych, które musiały 

zamknąć z tego względu działalność- 3,8 mld 
EUR;

 � inne środki związane z zatrudnieniem i ochroną 
pracowników - 100 mln EUR;

 � dodatki na posiłki, aby zapewnić podstawowy 
dostęp do żywności dzieciom wymagającym 
szczególnej troski - 25 mln EUR;

 � środki przekazane władzom regionalnym w celu 
zwalczania wpływu COVID-19 - 300 mln EUR;

 � działania wspierające gospodarstwa domowe 
szczególnie narażone - 800 mln EUR;

 � inne ukierunkowane środki, często wspierające 
określone sektory (np. Sektor rolny) - 60 mln EUR;

44 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-stability-programme-spain_en.pdf
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4.2. Odroczenia:

 � odroczenie podatków związanych z pracą, składek 
na ubezpieczenie społeczne i innych wydatków 
związanych z pracą - 3,9 mld EUR;

 � inne odroczenia płatności, głównie związane 
z podatkami dochodowymi od osób prawnych 
i przedsiębiorstw - 1,2 mld EUR;

 � pełne zawieszenie podatku VAT na artykuły 
medyczne zakupione przez podmioty publiczne, 
instytucje niekomercyjne i centra medyczne -  
1 mld EUR;

 � odroczenie i /lub uelastycznienie wydatków 
na media dla przedsiębiorstw i osób 
prowadzących działalność na własny rachunek - 
58 mln EUR;

 � zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 
w domach podstawowych dla osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii 
COVID-19 – 5 mld EUR;

 � Gwarantowane dostawy wody, energii 
elektrycznej i gazu, niezależnie od płatności 
na rzecz konsumentów określonych jako wrażliwe 
lub zagrożone wykluczeniem społecznym;

 � Zawieszenie opłat czynszowych dla najemców 
w trudnej sytuacji w lokalach, których właściciel 
spełnia określone warunki (głównie posiadając 
ponad 10 nieruchomości) przez maksymalnie 
cztery miesiące.

4.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � programy gwarancji kredytowych dla firm i osób 
samozatrudnionych, zarówno na refinansowanie, 
jak i nowy kredyt - 100 mld EUR;

 � Zwiększenie limitu zadłużenia o 10 mld EUR 
w celu zwiększenia istniejących linii kredytowych;

 � Gwarancje do 2 mld EUR za pośrednictwem 
CERSA45;

 � program gwarancyjny dla zagrożonych najemców 
- 1,2 mld EUR;

 � Wzrost o 200 mln EUR w ramach instrumentu 
finansowania w wysokości 400 mln EUR 
na wsparcie, poprzez zapewnienie płynności, 
firm i osób prowadzących działalność na własny 
rachunek w sektorze turystyki dotkniętych przez 
COVID-19;

 � Program gwarancyjny za pośrednictwem CERSA 
na operacje finansowania MŚP – 1 mld EUR.

5. FRANCJA46

5.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � środki na krajowy system opieki zdrowotnej 
na niezbędne materiały i rekompensaty dla 
pracowników służby zdrowia - 8 mld EUR;

 � utrzymanie osób zatrudnionych przez 2 miesiące 
(częściowe pokrycie ich wypłat) - 24 mld EUR;

 � dla szpitali z niewydanych rezerw w budżecie 
na 2019 r. – 3,76 mld EUR;

 � Dotacje za pośrednictwem Funduszu Solidarności 
dla małych firm o przychodzie poniżej 1 miliona 
euro, które straciły 50% lub więcej swoich 
dochodów w marcu 2020 r. oraz dla osób 
na jednoosobowej działalności gospodarczej 
i mikroprzedsiębiorców – 7 mld EUR;

 � plan wspierający start-upy – 2 mld EUR;

5.2. Odroczenia:

 � odroczenie i anulowanie podatków i składek 
na ubezpieczenie społeczne dla firm i niezależnych 
pracowników mających trudności -16 mld EUR;

 � zawieszenie spłaty kredytów korporacyjnych 
na sześć miesięcy – 180 mld EUR;

 � odroczenie opłat za usługi komunalne (gaz, prąd 
i woda) i czynsz dla małych firm o przychodzie 

poniżej 1 mln EUR, które straciły 70% lub więcej 
swoich dochodów w marcu 2020 r. - 3 mld EUR;

 � zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne 
dla MŚP działających w najbardziej dotkniętych 
sektorach (turystyka, hotele, kawiarnie 
i restauracje, imprezy i kultura);

45 Compañía Española de Reafianzamiento, bank publiczny przy Ministerstwie Gospodarki i Biznesu
46 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-stability-programme-france_fr.pdf
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 � zwolnienie z podatku dochodowego i składek 
na ubezpieczenie społeczne za nadgodziny 
przepracowane przez pracowników 
do maksymalnej kwoty 7500 EUR rocznie;

 � zwrot ulg podatkowych (w tym dla start-upów) 
i zwrot trzymiesięcznych wniosków o ulgę VAT -  
23 mld EUR;

 � obniżenie stawki VAT do 5,5% na maski, odzież 
ochronną (kombinezony, czapki, rękawiczki 
itp.), żele wodno-alkoholowe i wszystkie środki 
dezynfekujące. 
 

5.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � publiczna gwarancja pożyczek udzielonych 
między 16, a 30 marca – do 315 mld EUR ogółem;

 � gwarancja publiczna na pożyczki specjalnie dla 
startupów - 2 mld EUR;

 � gwarancje z wewnętrznych przesunięć w ramach 
budżetu - 0,5 mld EUR;

 � kredyty dla „strategicznych podmiotów 
gospodarczych” w celu wzmocnienia ich kapitału 

lub zabezpieczenia długu – 20 mld EUR;

 � zwiększenie zdolności finansowania Funduszu 
Rozwoju Gospodarczego i Społecznego47 -  
925 mln EUR;

 � kompleksowy plan naprawy sektora turystyki –  
18 mld EUR.

6. WŁOCHY48

6.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � obniżone podatki i składki dla wszystkich 
firm w sektorach poważnie dotkniętych przez 
COVID-19 (turystyka i rozrywka, transport, 
restauracje i bary, kultura, sport, edukacja, 
imprezy) i wszystkie firmy poniżej 2 milionów EUR 
(łącznie 2,4 mld EUR):

1.  zawieszenie płatności i składek na podatek VAT 
w marcu,

2. 60% ulgi podatkowej od czynszów 
komercyjnych,

3. 50% ulgi podatkowej na koszty sanityzacji,

4. odliczenie darowizn na rzecz Covid19,

5. zawieszenie wygasających żądań zapłaty 
podatków i deklaracje podatkowe.

 � utrzymanie osób zatrudnionych i wspieranie 
bezrobotnych, które obejmują następujące środki 
(łącznie 10,4 mld EUR):

1.  dla wszystkich pracowników - Zamrożenie 
zwolnień dla wszystkich pracowników na dwa 
miesiące, niezależnie od rodzaju umowy, 
w przypadku gdy zwolnienie zostało dokonane 
po 23 lutego, w tym zwolnienia z przyczyn 
ekonomicznych;

2. dla wszystkich pracowników - Rozszerzenie 
mechanizmów ubezpieczenia od utraty 
pracy dla wszystkich sektorów, regionów 
i pracowników;

3. dla osób prowadzących działalność na własny 
rachunek - premia w wysokości 600 EUR;

4. dla wszystkich pracowników, którzy nie pracują 
zdalnie - premia w wysokości 100 EUR, górna 
granica dochodu - 40000 EUR;

5. dla pracujących rodziców - 600 EUR premii.

 � Dodatkowe wydatki związane z opieką zdrowotną 
(łącznie 3,2 mld EUR):

1.  wsparcie Narodowego Funduszu Ratunkowego,

2. koszt 20 000 dodatkowych pracowników 
w sektorze sanitarnym,

3. dodatkowe koszty wynagrodzeń;

4. wsparcie oddziałów intensywnej terapii;

5. dotacje dla firm produkujących sprzęt 
ochronny;

6. rekwizycja z sektora prywatnego na potrzeby 
zdrowia publicznego sprzętu i urządzeń 
sanitarnych;

7. dodatkowy personel medyczny i pielęgniarski 
w wojsku;

8. koszt odroczenia przejścia na emeryturę 
personelu medycznego.

47 program zapewnia pożyczki słabym firmom lub firmom borykającym się z trudnościami gospodarczymi
48 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-stability-programme-italy_it.pdf
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6.2. Odroczenia:

 � Odroczone podatki i składki dla wszystkich 
firm w sektorach dotkniętych kryzysem oraz 
wszystkich firm poniżej 2 mln EUR - 10,7 mld EUR;

 � Tymczasowe zawieszenie na wszystkie pożyczki 
i kredyty hipoteczne płatne w ratach do 30 
września dla wszystkich mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - 
220 mld EUR;

 � Odroczenie płatności podatku VAT za kwiecień 
i maj 2020 r. (4,6 mld EUR) – dla:

 � o firm o przychodach mniejszych niż 50 mln 
EUR, jeśli spadek dochodów jest większy niż 
33%, lub

 � o firm o przychodach przekraczających 50 mln 
EUR, jeżeli spadek dochodów jest większy niż 
50%.

6.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � Nowe pożyczki z Centralnego Funduszu 
Gwarancyjnego dla MŚP - 100 mld EUR;

 � Gwarancja państwowej dla banków finansujących 
duże i średnie przedsiębiorstwa spoza funduszu 
wsparcia dla MŚP - 10 mld EUR;

 � zachęty do odblokowywania płynności dla 
banków i przedsiębiorstw - 10 mld EUR;

 � gwarancje dla banków udzielających pożyczek dla 
przedsiębiorstw - 200 mld EUR;

 � gwarancje na utrzymanie eksportu, na które 
10% gwarancji udziela SACE49, a 90% gwarancji 
udzielonych przez państwo - 200 mld EUR.

7. HOLANDIA50

7.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � utrzymanie zatrudnienia przy ograniczonej liczbie 
godzin pracy lub bez godzin pracy - 20 mld EUR;

 � zapewnienie dochodu samozatrudnionym 
w wysokości maksymalnie 1500 EUR - 2,45 mld 
EUR;

 � administracyjne wdrożenie wspomnianych wyżej 
środków dla osób prowadzących działalność 
na własny rachunek - 300 mln EUR;

 � Zmniejszenie oprocentowania mikropożyczek –  
30 mln EUR;

 � wsparcie w nagłych wypadkach w formie ryczałtu 
w wysokości 4000 EUR dla przedsiębiorstw, które 
zostały zmuszone do zamknięcia działalności 
z powodu restrykcji rządowych - 2,67 mld EUR;

 � koszty fiskalne związane z zapewnieniem 
nieoprocentowanych odroczeń podatkowych 
i braku grzywny - 2,33 mld EUR;

 � wsparcie finansowe dla firm rolniczych, które 
straciły dochody, państwo pokryje 70% 
utraconych dochodów w porównaniu z latami 
2017–2019 - 650 mln EUR;

 � wsparcie sektora kultury – dodatkowe 0,3 mld 
EUR;

 � dodatkowe wydatki na opiekę zdrowotną 
związane z kryzysem COVID i na badania 
medyczne - 0,8 mld EUR;

 � wsparcie dla rodziców z małymi dziećmi w celu 
zrekompensowania braku dostępu do opieki nad 
dziećmi – 170 mln EUR;

7.2. Odroczenia:

 � Odroczenia podatkowe co najmniej na 3 miesiące 
dla podatku dochodowego od osób fizycznych 
i od osób prawnych, podatku od wynagrodzeń, 
podatku VAT od napojów alkoholowych, podatku 
od opłaty za najem i podatku energetycznego – 
46 mld EUR;

 � ograniczenie obciążeń administracyjnych 
i finansowych dla przedsiębiorstw;

 � niższe podatki dochodowe dla osób 
prowadzących działalność na własny rachunek 
i pracodawców poprzez umożliwienie odliczenia 
większej liczby kosztów i bardziej elastyczne 
liczenie godzin, niższe podatki od osób prawnych 
poprzez umożliwienie zrekompensowania zysków 
w 2019 roku stratami w 2020 roku.

49 wł. Servizi Assicurativi del Commercio Estero - Włoska Agencja Kredytów Eksportowych
50 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-stability-programme-netherlands_en.pdf
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7.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � pożyczki z dopłatami do oprocentowania dla 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
na własny rachunek - 2,7 mld EUR;

 � zwiększony pułap gwarancji kredytowej 
i zapewnienie dostępności kredytu dla 
przedsiębiorstw – 15 mld EUR;

 � dodatkowy kredyt dostępny w ramach 
zwiększonej gwarancji państwowej na pożyczki 
pomostowe dla małych przedsiębiorstw, która 
została zwiększona z 50% do 75%51 - 1,4 mld EUR;

 � kredyt dostępny w ramach gwarancji 
państwowych dla sektora rolnego – 
dodatkowe 300 000 EUR do pułapu gwarancji 

przypadającego na jedną firmę rolniczą – 14 mln 
EUR;

 � gwarancja na kredyt dostawcy dla MŚP - 12 mld 
EUR;

 � udzielenie gwarancji kredytowych dla małych 
przedsiębiorstw, które chcą zaciągać pożyczki 
o wartości od 10 000 EUR do 50 000 EUR -  
0,75 mld EUR;

 � udzielenie pożyczki w nagłych wypadkach 
na terytoriach Aruby, Curacao i Sint Marten -  
135 mln EUR.

 

8. POLSKA52

8.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � wsparcie dla systemu ochrony zdrowia – 7,5 mld 
PLN;

 � tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 
- Subwencje dla mikrofirm, MŚP i dużych 
przedsiębiorstw – 100 mld PLN (ok. 60 mld 
PLN jako środki bezzwrotne pod warunkiem 
kontynuowania działalności po udzieleniu 
wsparcia i zachowania miejsc pracy);

 � dofinansowanie z tytułu przestoju ekonomicznego 
lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy 
założeniu, że przestojem będzie objęte 447,5 tys. 
Pracowników – 2,69 mln PLN;

 � dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych składek 
na ubezpieczenia społeczne, w przypadku 
mikro, małych i średnich przedsiębiorców 
zatrudniających pracowników – 7,9 mld PLN;

 � dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności dla osób samozatrudnionych – 3,1 mln 
PLN;

 � dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych 
przez organizacje pozarządowe – 78 mln PLN;

 � podwyższenie kwoty miesięcznego 
dofinansowania do wynagrodzenia pracowników 
niepełnosprawnych – 217 mln PLN w 2020 r.,  
356 mln PLN w 2021 r. i po 395 mln PLN 
w kolejnych latach;

 � świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych 
na podstawie umów cywilnoprawnych 
i samozatrudnionych – max 5,33 mld PLN 
miesięcznie;

 � wydłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego o 14 dni – 2,13 mld PLN;

 � szczególne działania skierowane do wybranych 
segmentów gospodarki – 1,78 mld PLN.

8.2. Odroczenia:

 � zniesienie opłaty prolongacyjnej w związku 
z odroczeniem lub rozłożeniem na raty płatności 
podatków i zaległości podatkowych – 115 mln PLN;

 � rozliczenia strat podatkowych dla podatku 
dochodowego od osób fizycznych i od osób 
prawnych - można pomniejszyć dochód uzyskany 
w 2019 roku o straty (nie więcej niż 5 mln PLN) 
z 2020 roku - 719 mln PLN w 2021 roku;

 � Przedłużenie i renegocjacje bankowych kredytów 
obrotowych;

 � Zwolnienie firm jednoosobowych oraz firm 
zatrudniających do 9 osób ubezpieczonych 
z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne 
na 3 miesiące – 9,67 mld PLN;

51 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/23/toetsingskader-risicoregelingen-
rijksoverheid-verruiming-bmkb/bijlage-toetsingkader-risicoregelingen-rijksoverheid.pdf

52 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-convergence-programme-poland_pl.pdf
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 � Zwolnienie firm zatrudniających od 10 
do 49 osób ubezpieczonych z płacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne na 3 miesiące –  
5,1 mld PLN;

 � Zwolnienie rolników z opłacania składek 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi 
kwartał 2020 r. – 353 mln PLN;

 � Umożliwienie na poziomie regionalnym zwolnienia 
z podatku od nieruchomości za część roku 2020;

 � darowizny na walkę z pandemią przekazane 
podmiotom wykonującym działalność leczniczą 
odliczone od dochodu – 118 mln PLN; 

8.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � ulgi w zapłacie czynszów dla przedsiębiorców;

 � brak konieczności zwrotu dotacji celowych 
z budżetu państwa i środków Funduszu Pracy 
otrzymanych na zapewnienie funkcjonowania 
usług opieki nad dziećmi;

 � pożyczki, gwarancje, poręczenia – 28,4 mld PLN;

 � jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów 
prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy do wys. 5000 zł dla 
mikrofirm – 8,67 mld PLN.

9. SZWECJA53

9.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � program zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
godzin – pokrycie części wynagrodzenia 
pracowniczego, skrócenie czasu pracy swoich 
pracowników nawet o 80 procent, podczas gdy 
pracownicy nadal zachowują 88 procent swojej 
regularnej pensji - 95 mld SEK;

 � odpowiedzialność za zasiłek chorobowy 
od kwietnia do końca lipca następnie 
rekompensata pracodawcom wyższych kosztów 
zasiłków chorobowych z powodu pandemii 
COVID-19 oraz zwiększone środki na zasiłek 
chorobowy; Osoby prowadzące działalność 
na własny rachunek otrzymają tymczasowo 
standardowe świadczenia chorobowe za dni max 
14 - 23 mld SEK;

 � zwiększenie środków na nadzwyczajne wydatki 
gmin i regionów związanych z wirusem COVID-19 
- 5 mld SEK;

 � wsparcie agencji rządowych: Agencja Zdrowia 
Publicznego, Krajowa Rada Zdrowia i Opieki 
Społecznej, Szwedzka Agencja ds. Wzrostu 
Gospodarczego i Regionalnego, Szwedzka 
Agencja ds. Sytuacji Kryzysowych i Alarm SOS -  
1 mld SEK;

 � wsparcie dla sektora kultury, sportu 
i dziennikarstwa lokalnego - 2 mld SEK;

 � dodatkowe fundusze na zrekompensowanie 

strat w dochodach dla instytucji kulturalnych 
finansowanych przez państwo -  319 mln SEK;

 � zwiększenie akcji kredytowej poprzez szwedzką 
agencję ds. MŚP - 3 mld SEK;

 � obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne 
pracodawców oraz składek indywidualnych 
na okres od marca do czerwca - 33 mld SEK;

 � obniżenie kosztów wynajmu dla firm mających 
trudności finansowe z powodu COVID 19, takich 
jak trwałe hotele czy restauracje - 5 mld SEK;

 � tymczasowe złagodzenie wymogów 
kwalifikujących do ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia - 6,4 mld SEK;

 � więcej miejsc w instytucjach szkolnictwa 
wyższego, większe możliwości kształcenia 
i szkolenia zawodowego dla osób, które straciły 
pracę i muszą się przekwalifikować - 2,9 mld SEK;

 � pomoc dla firm, które utraciły przychody 
bezpośrednio w wyniku wybuchu COVID-19 
w wysokości co najmniej 30 procent 
w marcu i kwietniu 2020 roku w porównaniu 
z analogicznym okresem ubiegłego roku - 39 mld 
SEK;

 � zwiększony dodatkowy zasiłek mieszkaniowy 
dla rodzin z dziećmi, które już otrzymują zasiłek 
mieszkaniowy - 560 mln SEK.

53 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-convergence-programme-sweden_en.pdf
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9.2. Odroczenia:

 � odroczenie opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne płacone przez pracodawców - do  
315 miliardów SEK;

 � odroczenie podatku VAT - 7 mld SEK;

 � możliwość ubiegania się przez MŚP o zwrot 
podatku zapłaconego w 2019 roku i zapłatę 
później lub odliczenie od przyszłych strat - do  
13 mld SEK.

9.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � Gwarancja kredytu skierowana do MŚP - każda 
firma będzie mogła pożyczyć do 75 milionów SEK.

10. WIELKA BRYTANIA54

10.1. Bezpośredni impuls fiskalny:

 � program utrzymania pracy - 42 mld GBP;

 � programy dotacji dla małych firm - 15 mld GBP;

 � 12-miesięczny urlop od spłat kredytu dla 
wszystkich firm handlowych, hotelarskich, 
rekreacyjnych i żłobków - 13 mld GBP;

 � dodatkowe środki na NHS55 - 10 mld GBP;

 � program samozatrudnienia - 10 mld GBP;

 � środki socjalne, w tym zwiększenie 
standardowego limitu kredytu uniwersalnego -  
7 mld GBP;

 � zapewnienie ciągłości usług kolejowych - 3,5 mld 
GBP;

 � odroczenie wdrożenia reform w zakresie zasad 
pracy pozapłacowych dla sektora prywatnego -  
1,2 mld GBP;

 � rozszerzenie ustawowego zasiłku chorobowego 

i tymczasowe zniesienie minimalnego dochodu 
jako wymogu o kredyt - 1 mld GBP;

 � dodatkowe fundusze na organizacje charytatywne 
„pierwszej linii” walki z COVID-19 w całej Wielkiej 
Brytanii - 0,8 mld GBP;

 � wsparcie dla małych i średnich firm 
koncentrujących się na badaniach i rozwoju -  
0,8 mld GBP;

 � wsparcie osób w trudnej sytuacji - 0,5 mld GBP;

 � fundusz inwestycyjny dla start-upów dotkniętych 
kryzysem, składający się ze środków rządowych 
i sektora prywatnego - 0,3 mld GBP;

 � zerowe stawki VAT na sprzedaż środków ochrony 
indywidualnej (PPE) przeciwko Covid-19 do  
31 lipca 2020 r. - 0,1 mld GBP;

 � brak kosztorysu zwolnień z ceł przywozowych 
na produkty medyczne

10.2. Odroczenia:

 � odroczone płatności podatku VAT - 30 mld GBP;  � dodatkowe odroczenie podatkowe – 11 mld GBP;

10.3. Inne środki w zakresie płynności i gwarancji:

 � programy gwarancji kredytowych: Coronavirus 
Business Interruption Loan, Large Interruption 
Loan, Corporate Finance Facility i Bounce Back 
Loan - 330 mld GBP. 

 

54 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-convergence-programme-uk_en.pdf
55 Ang. National Health Service – Narodowa Służba Zdrowia, wspólna nazwa dla trzech z czterech systemów służby zdrowia w Wielkiej 

Brytanii, finansowanych ze środków publicznych.
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11. PODSUMOWANIE

Decyzje rządów wiązały się z ogromnymi 
bezpośrednimi kosztami fiskalnymi oraz pieniężnymi, 
które mocno uszczupliły budżety państw 
i spowodowały wzrost ich zadłużenia. Podjęte środki 
były konieczne i z pewnością pomogły w ograniczeniu 
długoterminowych szkód dla gospodarki i finansów 
publicznych. 

Najpopularniejszym rozwiązaniem było wsparcie 
przedsiębiorców preferencyjnymi kredytami 
i gwarancjami dla banków prywatnych. Większość 
państw skorzystała zarówno z tego modelu, jak 
i wsparcia za pomocą państwowych instytucji, 
takich jak np. hiszpański   Instituto de Crédito 
Oficial. W niektórych państwach, jak np. w Polsce, 
państwo wsparło przedsiębiorców kredytami jedynie 
w formie publicznej poprzez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Głównymi beneficjentami pomocy były 
zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby 
samozatrudnione. Wsparcie zazwyczaj racjonowano 
warunkując je stopniem utraty obrotów. Pojawiały się 
również programy specjalnie przeznaczone dla danych 
branż, jak np. pomoc dla sektora turystycznego 
i gastronomii czy grup, jak np. rolników (w tej 
kwestii wyróżniła się przede wszystkim Hiszpania). 
Często wprowadzano możliwość zawieszenia spłaty 
dotychczasowych kredytów. Rzadko natomiast 
państwa decydowały się na pomoc bezzwrotną. 
Z wybranych krajów były to Belgia, Niemcy i Francja, 
które oferowały takie środki jedynie niektórym 
niewielkim podmiotom, które musiały ograniczyć bądź 
zamknąć działalność ze względu na decyzje władz.

Organy administracyjne państw członkowskich 
przede wszystkim przeznaczały środki na utrzymanie 
ciągłości zatrudnienia. Wysokość wsparcia była 
uzależniona bądź nie od różnych czynników. 
Przykładowo Włochy zastosowały dopłaty 
do pensji w postaci ryczałtu maksymalnie do 600 
EUR, bez względu na wysokość pensji. W wielu 
krajach wprowadzono ułatwienia dla osób które 
straciły pracę poprzez rozszerzenie świadczeń 
o nowe kategorie osób (np. we Włoszech) czy też 
zastosowano konstrukcję tak zwanej krótkiej pracy56 

(np. w Niemczech), polegającą na współfinansowaniu 
pensji pracownika przez państwo. Niektóre państwa 
członkowskie (np. Belgia, Holandia, Hiszpania) 
wprowadziły mechanizmy przejściowe dla 
„tymczasowo bezrobotnych” osób pozostających bez 
pracy w czasie lockdownu. 

Wszystkie wybrane państwa członkowskie 
zastosowały wprowadzenie odroczeń płatności 
podatków oraz zeznań podatkowych przypadających 
na czas pandemii. Między innymi we Francji obniżono 
także niektóre podatki.

Trudno ocenić, które państwa wprowadziły lepsze 
bądź gorsze tarcze antykryzysowe. Na tę chwilę 
brak jest jeszcze całościowych raportów oraz 
porównań w tym zakresie. Natomiast z raportu dla 
Europy Środkowo-Wschodniej wynika57, że Polska 
wprowadziła w tym regionie jedne z najlepszych 
i najsilniejszych środków pomocy dla przedsiębiorstw 
i pracowników. 

W podziale na środki budżetowe oraz środki 
pozabudżetowe i zobowiązania warunkowe dane dla 
analizowanych państw członkowskich przedstawione 
zostały w poniższej tabeli (Tabela nr 3). Wprowadzone 
środki zostały podzielone na dwie kategorie: środki 
budżetowe oraz środki pozabudżetowe i zobowiązania 
warunkowe.

Patrząc na poniższe dane warto jednak wziąć 
pod uwagę, że wprowadzone środki różnią się 
w zależności od okoliczności specyficznych dla kraju, 
w tym wpływu pandemii. Krajem, który wprowadził 
zdecydowanie największą tarczę antykryzysową były 
Niemcy, zarówno pod względem nominalnym, jak 
i w stosunku do swojego PKB. Nie jest to zaskakujące, 
skoro jest to zdecydowanie największa gospodarka 
Unii Europejskiej. Pozytywną niespodzianką jest 
jednak drugie miejsce pod względem % PKB, które 
zajęła Polska. Mając na uwadze dane z Rysunku nr 4 
Polska jest dopiero siódmą pod względem wielkości 
PKB gospodarką Unii Europejskiej. 

56 niem. die Kurzarbeit
57 https://think.ing.com/articles/the-cee-fiscal-and-monetary-response-to-covid-19/
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Polski rząd stanął jednak na wysokości zadania 
i pomimo nominalnie niewielkich kwot w stosunku 
do reszty badanych państw bardzo dobrze jak 
na swoje możliwości wsparł przedsiębiorstwa oraz 
pracowników. Podium zamknęła Wielka Brytania, 
uruchamiając środki o wartości 125 miliardów funtów 
co stanowi 6,4% PKB tego kraju. Dziwi natomiast 
bardzo niska pomoc Francji, trzeciej co do wielkości 
gospodarki Unii Europejskiej (licząc razem z Wielką 
Brytanią). Wygląda na to, że obywatele Francji 
mogą mieć spore zastrzeżenia względem pomocy 
oferowanej przez rząd. 

Podsumowując, władze nie szczędziły pieniędzy 
wydawanych na walkę z wirusem, co jednak mocno 
nadwyrężyło i tak już niejednokrotnie zadłużone 
gospodarki europejskie. Choć nie wszystkie władze 
państwowe zareagowały w podobnej skali zgodnie 
ze swoimi możliwościami, wspólna ofensywa 
przeciwko wirusowi oraz wsparcie gospodarek, 
połączone z pomocą ze strony organów Unii 
Europejskiej, wsparły obywateli w najtrudniejszych 
chwilach i dały silny impuls dla rynków do odbudowy 
i powrotu do wzrostów. Skutki zarówno lockdownu, 
jak i krajowej odpowiedzi na pandemię zostały 
przedstawione w kolejnym rozdziale. 

TABELA 3. KRAJOWE ŚRODKI FISKALNE W ODPOWIEDZI NA PANDEMIĘ COVID-19 PODANE W MILIARDACH 
LOKALNEJ WALUTY (LC BN), MILIARDACH DOLARÓW (USD BN) ORAZ JAKO PROCENT PKB.

Belgium Germany Spain
LC bn USD bn % GDP LC bn USD bn % GDP LC bn USD bn % GDP

Total on-budget 
(above-the line measures) 14 16 3,4 304 332 9,4 36 40 3,4

Total off-budget (below the line 
measures and contingent liabil-
ities)

52 57 12,1 1 020 1 115 31,5 115 126 10,6

France Italy Netherlands
LC bn USD bn % GDP LC bn USD bn % GDP LC bn USD bn % GDP

Total on-budget 
(above-the line measures) 57 63 2,7 55 60 3,5 31 34 4,1

Total off-budget (below the line 
measures and contingent liabil-
ities)

348 380 16,2 533 583 34 30,6 33,4 4,1

Poland Sweden United Kingdom
LC bn USD bn % GDP LC bn USD bn % GDP LC bn USD bn % GDP

Total on-budget 
(above-the line measures) 166 43 7,4 247 25 5,2 125 155 6,2

Total off-budget (below the line 
measures and contingent liabil-
ities)

112 29 5 230 23 4,8 341 423 16,9

ŹRÓDŁO:  OPRACOWANIE NA PODSTAWIE SZACUNKÓW WŁADZ KRAJOWYCH ORAZ  IMF - NA PODSTAWIE  IMF FISCAL MONITOR.

Notatka: LC -  ang. local currency, waluta lokalna. W przypadku Szwecji będzie to SEK, Polski – PLN, Wielkiej 
Brytanii – GBP. Pozostałe kraje oraz Unia Europejska – EUR
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SKUTKI GOSPODARCZE  
WE WSKAŹNIKACH

V

Nowy nieznany wirus był bezprecedensowym 
szokiem dla świata dwudziestego pierwszego 
wieku. Jednak poza aspektem zdrowotnym 

i społecznym, wywołał on także szok gospodarczy. 
W celu zahamowania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-CoV-2 rządy państw 
członkowskich podjęły szereg środków ograniczających 
przemieszczanie się i kontakt międzyludzki. 
Administracyjne ograniczenia działalności firm oraz 
mobilności osób spowodowały jednak gwałtowne 
wyhamowanie aktywności gospodarczej i załamanie 
dotychczasowych trendów większości kategorii 
makroekonomicznych. Spowodowało to pogorszenie 
sytuacji na rynku pracy, a przez to finansów 
publicznych, oraz zmianę zachowań gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw pod względem 
ekonomicznym. W efekcie pandemia wymusiła przestój 
wśród przedsiębiorstw z wielu branż. 

Firmy, które nie były zmuszone do zawieszenia 
działalności, zazwyczaj postanawiały odłożyć 
gotówkę i zawiesić inwestycje, by móc utrzymać 
płynność w warunkach niepewnej przyszłości, 
szczególnie przy ograniczonych dochodach lub ich 
całkowitym braku. Mówiąc o recesji przede wszystkim 
wskazuje się właśnie na ten nagły spadek aktywności 
gospodarczej wraz z nadejściem pandemii, który 
utrzymywał się w kolejnych miesiącach lockdownu. 
Niższe zatrudnienie wynikające z zawieszenia bądź 
zamknięcia wielu działalności oraz brak inwestycji 
zmniejszyły produkcję. Utrudniona sprzedaż wynikała 
ze znacznego spadku popytu na większość produktów 
i usług, który dotknął większość segmentów rynku, 
z wyjątkiem konsumpcji rządowej oraz inwestycji 
publicznych. 

ŹRÓDŁO: MICROSOFT OFFICE
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Mniejsza ilość gotówki wśród obywateli oraz 
niepewność co do daty wyjścia z lockdownu sprawiły, 
że ludzie zaczęli wydawać mniej, ograniczając swoje 
zakupy do podstawowych artykułów takich jak 
jedzenie czy środki higieny. Ocenia się, że konsumpcja 
prywatna może spaść w 2020 roku o około 9% 
w Unii Europejskiej58. Część przedsiębiorstw 
przy ograniczonych możliwościach sprzedaży 
i utrzymujących się kosztach poczęło tracić płynność 
finansową. W konsekwencji pojawiło się wzrastające 
bezrobocie i silnie ograniczona produkcja i usługi. 
Całą sytuację zaistniałą na rynkach opisuje się 
jako szok podażowo-popytowy: podażowy - ze 
względu na zakłócenie łańcuchów dostaw oraz 
nagłą nieobecność milionów ludzi w miejscu pracy; 
popytowy – będący efektem mniejszego popytu 
konsumentów oraz niepewnością w kontekście 
planów inwestycyjnych.

Zamrożenie gospodarki i zatrzymanie milionów 
ludzi w domach przy zwiększających się problemach 
pieniężnych społeczeństw mogły prowadzić 
do brzemiennych w skutki rozruchów. W pierwszych 
tygodniach nie odczuwano tak dużego dyskomfortu, 
gdyż obywatele w dużej części rozumieli 
wagę problemu, jednak z czasem zrozumiano, 
że kryzys będzie trwał dłużej, a zmuszenie obywateli 
do radykalnej zmiany codziennego życia miało 
w efekcie wysokie koszty społeczne i ekonomiczne. 
Reakcja władz unijnych i krajowych w państwach 
członkowskich polegała na wdrożeniu środków 
pieniężnych i fiskalnych na niespotykaną dotąd skalę, 
które ograniczyły w pewnym stopniu negatywne skutki 
makroekonomiczne i złagodziły presję płynności. 

Mimo podjętych czynności wsparcia instytucjonalnego 
wyjście gospodarek z recesji zajmie sporo czasu. 
Prawdopodobny scenariusz na najbliższe miesiące 
przewiduje dane informujące o silnym spadku 
aktywności gospodarczej w drugim kwartale 
w stosunku do pierwszego w większości sektorów 
gospodarki. Najbardziej stratne mogą być branże 
gastronomiczne, hotelarskie, a także związane 
z kulturą, rozrywką i rekreacją, transport oraz 
handel, gdyż rządowe restrykcje w znacznej mierze 
wpłynęły na utratę dochodów w tych dziedzinach. 
Trzeci kwartał prawdopodobnie przyniesie wzrost 
aktywności gospodarczej, choć nie do tego poziomu, 
co w okresie przed pandemią. Co więcej, w przypadku 
wielu krajów o niższych dochodach, które mają 
ograniczoną zdolność do radzenia sobie z kryzysem 
o tej skali, przewiduje się, że szok gospodarczy będzie 
bardziej trwały, ponieważ dodatkowo pogarszają go 
słabe perspektywy dla cen towarów i zaostrzonych 
warunków finansowych59. Niewykluczone, że odwilż 
w gospodarce nastąpi już po okresie maja i czerwca, 
kiedy to zniesiono większość ograniczeń w państwach 
członkowskich, jest jednak jeszcze za wcześnie, by 
to oszacować. Warto zauważyć, że stawianie prognoz 
dotyczących krótkiego terminu jest niezwykle trudne 
i obarczone dużym ryzykiem błędu. Nawet teraz, gdy 
wiele krajów porzuciło już ograniczenia, na rynkach 
nadal gości niepewność co do niedalekiej przyszłości. 
Wynika to w dużej mierze z prognoz mówiących 
o możliwym nawrocie choroby w jesiennych 
miesiącach60 oraz brakiem solidnych danych 
za ostatni okres.

 

1. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

Głównym makroekonomicznym agregatem służącym 
do liczbowego zilustrowania procesów zachodzących 
w gospodarce jest Produkt Krajowy Brutto (dalej 
PKB lub GDP - ang. Gross Domestic Product). Ze 
względu jednak na jego specyfikę dane gromadzone 
do obliczenia PKB nie są dostępne w odstępie 
czasowym na tyle krótkim, by móc zaprezentować 
jego wartości w skali miesięcznej. Natomiast warto 
przytoczyć prognozy, które wykonywane są przez 
Komisję Europejską z wyprzedzeniem na kolejne lata 
co jesień oraz wiosnę. 

W poniższej tabeli (zob. Tabela 4) przedstawione 
zostały wartości PKB w 2019 roku wraz z prognozą 
na rok 2020 i 2021. Prognoza pochodzi z dwóch 
źródeł: jesiennego 2019 oraz wiosennego 2020 
aneksu statystycznego dla europejskiej ekonomii. 
Przewidywania różnią się między obydwoma 
dokumentami przede wszystkim korektą, która 
w nowszej publikacji uwzględnia już pandemię 
koronawirusa. 

58 Prognoza Komisji Europejskiej dla europejskiej gospodarki na wiosnę 2020
59 Prognoza Komisji Europejskiej dla europejskiej gospodarki na wiosnę 2020
60 https://news.cgtn.com/news/2020-06-01/Experts-warn-of-second-wave-of-coronavirus-in-autumn-QXO5p0K1SU/index.html
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TABELA 4. WARTOŚĆ REALNEGO PKB W STOSUNKU DO PKB W ROKU POPRZEDZAJĄCYM DLA UNII EUROPEJ-
SKIEJ I WYBRANYCH KRAJÓW W LATACH 2019 - 2021

Real GDP

2019
2020* 2021*

as of 2019 as of 2020 as of 2019 as of 2020

Belgium 1,4 1 -7,2 1 6,7

Germany 0,6 1 -6,5 1 5,9

Spain 2 1,5 -9,4 1,4 7

France 1,3 1,3 -8,2 1,2 7,4

Italy 0,3 0,4 -9,5 0,7 6,5

Netherlands 1,8 1,3 -6,8 1,3 5

Poland 4,1 3,3 -4,3 3,3 4,1

Sweden 1,2 1,4 -6,1 1 4,3

United Kingdom 1,4 1,4 -8,3 1,4 6

EU-27 1,5 1,4 -7,4 1,4 6,1

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ORAZ EUROPEJSKIEJ PROGNOZY EKONOMICZNEJ.

* - oznacza okres, dla którego dane są prognozowane

Zaprezentowane dane zostały obliczone przy 
założeniach, że:

1. środki ograniczające będą stopniowo znoszone,

2. po ich rozluźnieniu pandemia pozostaje 
pod kontrolą,

3. środki pieniężne i fiskalne wdrożone przez 
państwa członkowskie i Unię Europejską 
skutecznie złagodzą bezpośredni wpływ kryzysu 
na gospodarkę, a także ograniczą możliwe jego 
trwałe efekty.

Na tę chwilę wiadomo już, że wszystkie te założenia 
zostały w jakimś stopniu spełnione. Można więc 
przypuszczać, że ryzyko błędu jest w miarę 
niewielkie. Trzeba mieć jednak na uwadze potencjalną 
drugą falę zachorowań, która może pojawić się 
jesienią. Przypuszczenia z 2019 roku zobrazowane 
na poniższym wykresie (zob. Rysunek 19), zakładały 
„normalny”, niezaburzony pandemią rozwój 
gospodarek. 

Różnica między tymi prognozami pokazuje, jak 
ogromna przepaść powstała w wyniku uderzenia 
wirusa w europejskie gospodarki. Prognozy 
na kolejny rok okazują się jednak znacznie wyższe 
w stosunku do roku 2020. Polska, która do tej pory 
osiągała najwyższy poziom wzrostu wśród badanych 
krajów, zgodnie z przewidywaniami ma się znaleźć 
na drugim biegunie. Wynika to z faktu, że wskaźnik 
przedstawiany jest jako wzrost w stosunku 
do roku poprzedniego. Skoro PKB danego kraju, 
przykładowo Francji, ma spaść w 2020 roku o 8,2 
p.p., to nawet mniejszy niż prognozowany w zeszłym 
roku wzrost nominalny będzie jednak procentowo 
znacznie wyższy. W efekcie im bardziej dana 
gospodarka odczuła kryzys gospodarczy wywołany 
koronawirusem, tym wyższy procent wzrostu 
będzie jej towarzyszył w roku kolejnym oczywiście 
pod warunkiem, że poradzi sobie z recesją i będzie 
w stanie wyjść z upadku.
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RYSUNEK 19. RÓŻNICA PROGNOZY PKB NA ROK 2020 PRZED WYBUCHEM I PO WYBUCHU PANDEMII

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ORAZ EUROPEJSKIEJ PROGNOZY EKONOMICZNEJ.

Prognozy na 2020 rok wskazują na wspomnianą 
wcześniej recesję, która pojawiła się w wyniku 
zamrożenia gospodarki. Dla wszystkich badanych 
państw, jak i dla całej Unii Europejskiej, PKB w 2020 
roku najprawdopodobniej spadnie rok do roku (r/r) 
o znaczne wartości. Według najnowszych danych 
Polska gospodarka utrzyma pozycję lidera „wzrostów” 
osiągając spadek PKB na poziomie -4,3%, który wśród 
badanych państw jest najlepszym wynikiem. Niższe 
wartości zostały ukazane malejąco za pomocą coraz 
jaśniejszej barwy. Znacznie gorsze wyniki osiągną 
Włochy i Hiszpania, których przewidywany spadek 
PKB w stosunku do roku 2019 może wynieść nawet 

odpowiednio -9,5% i -9,4%. Mimo tak ogromnego 
pogorszenia się koniunktury gospodarczej 
niespotykanego do tej pory w Unii Europejskiej 
nawet w czasach kryzysu w latach 2008 – 2010, 
prognozy na kolejny rok zakładają powrót gospodarek 
do wzrostów, których możliwym liderem zostanie 
Francja, osiągając przyrost PKB na poziomie 7,4%. 
W tym okresie PKB całej Unii Europejskiej miałoby 
osiągnąć ponad sześcioprocentowy wzrost. Trzeba 
mieć jednak na uwadze, że będą to wzrosty r/r, które 
w efekcie dadzą znacznie niższy poziom PKB w 2021 
roku, niż byłoby to możliwe, gdyby koronawirus nie 
uderzył w europejskie gospodarki. 

2. DŁUG PUBLICZNY

Wśród makroekonomicznych wskaźników bardzo 
dobrze oddaje obecną i przyszłą sytuację wysokość 
długu publicznego, czyli długu instytucji sektora 
rządowego i samorządowego, służący jako 
współczynnik zadłużenia państw. Zgodnie z definicją 
unijnego urzędu statystycznego dług publiczny 
definiuje się jako sumę państwowych zobowiązań 
brutto w gotówce i depozytach, dłużnych papierów 

wartościowych oraz niespłaconych kredytów sektora 
instytucji rządowych i samorządowych na koniec roku.  
Poniżej (zob. Tabela 5), oprócz danych za 2018 i 2019 
rok, przedstawione zostały prognozy na lata 2020 
oraz 2021 opublikowane przez Komisję Europejską 
jedna w 2019 roku, a druga w roku 2020, już 
po pojawieniu się wirusa SARS CoV 2 w Europie.
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TABELA 5. DŁUG PUBLICZNY W UE, STREFIE EURO ORAZ WYBRANYCH KRAJACH W LATACH 2017 – 2021 

General government gross debt

2017 2018 2019
2020* 2021*

as of 2019 as of 2020 as of 2019 as of 2020

EU 82,1 80,4 79,4 79,4 95,1 78,4 92

Euro area 87,8 85,8 84,1 85,1 102,7 84,1 98,8

Belgium 101,7 99,8 98,6 99,6 113,8 100 110

Germany 65,3 61,9 59,8 56,8 75,6 55 71,8

Spain 98,6 97,6 95,5 96,6 115,6 96 113,7

France 98,3 98,1 98,1 98,9 116,5 99,2 111,9

Greece 176,2 181,2 176,6 169,3 196,4 163,1 182,6

Italy 134,1 134,8 134,8 136,8 158,9 137,4 153,6

Netherlands 56,9 52,4 48,6 47,1 62,1 45,6 57,6

Poland 50,6 48,8 46 45,5 58,5 44,3 58,3

Sweden 40,8 38,8 35,1 33,4 42,6 32 42,5

United Kingdom 86,2 85,7 85,4 84,7 102,1 84,2 101,5

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ORAZ EUROPEJSKIEJ PROGNOZY EKONOMICZNEJ.

* - oznacza okres, dla którego dane są prognozowane

Dotychczas we wszystkich analizowanych krajach 
saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych 
w stosunku do PKB poprawiało się lub, jak 
w przypadku Włoch, utrzymywało się na stałym 
poziomie. W prognozach z 2019 roku dało się 
zauważyć przewidywane spowolnienie gospodarcze 
na rok 2020 oraz kontynuację spadków w niewielkim 
stopniu w większości wybranych krajów, utrzymanie 
się średniego poziomu zadłużenia Unii Europejskiej 
czy nawet lekki wzrost w przypadku Francji (0,6 
p.p.), Belgii (1 p.p.), Hiszpanii (1,1 p.p.) oraz Włoch (2 
p.p.). W 2021 roku oprócz Hiszpanii prognozowano 
kontynuację trendów w wybranych państwach. 
Natomiast średnia relacja długu publicznego do PKB 
dla państw Unii Europejskiej miała być coraz mniejsza, 
przy spadku w strefie euro również o 1 p.p. 

Warto podkreślić, że unijne normy wymagają, 
by dług publiczny nie był większy niż 60 % PKB. 
W przypadku, gdy państwo członkowskie nie 
przestrzega tego limitu, wszczyna się wobec niego 
procedurę nadmiernego deficytu, która obejmuje 
również możliwość nałożenia sankcji, aby skłonić 
dane państwo członkowskie do podjęcia stosownych 
działań w celu poprawy sytuacji. Limity te są 
jednocześnie kryteriami przystąpienia do strefy euro. 

Mimo że niektóre państwa będące już w strefie euro 
nie przestrzegają tych zaleceń, wydaje się, że nie 
zostaną wyciągnięte konsekwencje z tego tytułu, ze 
względu na szczególne okoliczności zadłużenia się 
państw członkowskich.

W niektórych krajach Unii do tej pory wzrost udziału 
długu publicznego w PKB był hamowany przez 
szybki wzrost PKB. Jednak wraz z nadejściem 
recesji te liczby zdecydowanie wzrosną. Dodatkowo 
państwa, w których eksport ma wysoki udział 
w PKB, są szczególnie wrażliwe na globalne 
kryzysy. Te informacje potwierdzają tylko, 
że lockdown spowoduje ogromny wzrost zadłużenia 
w europejskich gospodarkach.

Po wybuchu pandemii prognozowane liczby 
drastycznie wzrosły. Dla niniejszego wskaźnika 
wyjątkowo został dodany przykład Grecji, która 
jako pierwsze państwo członkowskie osiągnęła 
poziom długu publicznego zaledwie parę punktów 
procentowych poniżej progu 200% w relacji do PKB. 
Oznacza to, że przewidywany dług sektora rządowego 
i samorządowego w tym kraju osiągnie poziom bliski 
dwukrotności łącznej wartości wszystkich dóbr i usług 
wytworzonych w tym kraju w ciągu roku. 



Maciej Śmigiel, Jakub Łyjak

51newdirection.online     @europeanreform

W efekcie obsługa greckiego zadłużenia będzie 
z roku na rok zabierać nieprawdopobnie dużą 
część państwowego budżetu. W tym scenariuszu 
z przedstawionych państw zaledwie dwa: Polska 
(58,5%) oraz Szwecja (42,6%) przypuszczalnie nie 
przekroczą wymaganego progu zadłużenia 60% 
w stosunku do PKB. Przyjmuje się, że saldo sektora 
instytucji rządowych i samorządowych w stosunku 
do PKB może być pozytywnie związane ze wzrostem 
gospodarczym, gdy sięga maksimum ok. 90–100%. 
W przypadku, gdy relacja ta przekracza wspomniane 
maksimum, wiąże się to ze spowolnieniem ekonomii 
danego państwa61. W 2020 zaledwie cztery 
z wybranych państw pozostaną w tym „bezpiecznym” 
pułapie: poza wspomnianymi dwoma dotyczy 
to jeszcze Niemiec (75,6%) oraz Holandii (62,1%). 
Przewiduje się, że łączny wskaźnik zadłużenia do PKB 
w strefie euro osiągnie nowy szczyt ponad 95% 
w 2020 roku, po czym zmniejszy się o około 3 p.p. 

w 2021 roku, przy założeniu braku zmiany polityki. 
Wpływ na gospodarkę w wyniku COVID-19 oraz 
niezbędna reakcja władz państwowych i unijnych 
doprowadzą do znacznego wzrostu zadłużenia w tym 
roku. Mimo to prognozy wskazują na prawdopodobny 
spadek długu publicznego w kolejnym roku, gdy 
powzięte w ramach ratowania przedsiębiorstw środki 
przestaną obowiązywać, a gospodarka się odrodzi. 

Poniżej (zob. Rysunek 20) zaprezentowano wersję 
graficzną powyższej tabeli, razem z nieaktualnymi 
już prognozami opublikowanymi w 2019 roku, 
zaznaczonymi na wykresie za pomocą przerywanych 
linii. Porównując przewidywane w zeszłym roku 
poziomy z ich obecnymi odpowiednikami otrzymuje 
się rzeczywisty obraz zmian ekonomicznych oraz 
ciężaru, który poniosły państwa europejskie w walce 
z wirusem SARS-CoV-2.

RYSUNEK 20. DŁUG PUBLICZNY JAKO PROCENT PKB W LATACH 2018 – 2021 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ORAZ EUROPEJSKIEJ PROGNOZY EKONOMICZNEJ.

* - oznacza okres, dla którego dane są prognozowane
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61 C. Checherita-Westphal, P. Rother, The impact of high and growing government debt on economic growth: an empirical investigation for 
the euro area, European Central Bank, 2010
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3. INFLACJA

Dla powyższych wskaźników makroekonomicznych 
brak jest danych miesięcznych, które oddawałyby 
bezpośrednio skalę zapaści gospodarczej 
wywołanej epidemią koronawirusa. Z tego względu 
warto spojrzeć na te agregaty, dla których dane 
udostępniane są z miesiąca na miesiąc, a więc 
na inflację i bezrobocie. Pierwszy z nich oznacza 
proces wzrostu przeciętnego poziomu cen 
w gospodarce. Jego miarą jest między innymi 
wskaźnik HICP (ang. Harmonised Index of Consumer 
Proces czyli zharmonizowany wskaźnik cen 

konsumpcyjnych), stosowany według ujednoliconej 
metodologii Unii Europejskiej. Podstawą do jego 
obliczenia są:

 � obserwacja zmian cen reprezentantów towarów 
i usług konsumpcyjnych;

 � system wag oparty na strukturze spożycia 
indywidualnego w sektorze gospodarstw 
domowych ze statystyki rachunków narodowych 
sprzed dwóch lat.

TABELA 6. INFLACJA MIERZONA WSKAŹNIKIEM HICP W SKALI MIESIĘCZNEJ DLA UNII EUROPEJSKIEJ I WYBRA-
NYCH KRAJÓW W OKRESIE STYCZEŃ - MAJ 2020 R.

HICP

01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020*

Belgium 1,4 1 0,4 0 -0,2 0,2

Germany 1,6 1,7 1,3 0,8 0,5 0,8

Spain 1,1 0,9 0,1 -0,7 -0,9 -0,3

France 1,7 1,6 0,8 0,4 0,4 0,1

Italy 0,4 0,2 0,1 0,1 -0,3 -0,4

Netherlands 1,7 1,3 1,1 1 1,1 1,7

Poland 3,8 4,1 3,9 2,9 3,4 :

Sweden 1,5 1,3 0,8 -0,2 0,1 :

United Kingdom 1,8 1,7 1,5 0,8 0,5 :

EU-27 1,7 1,6 1,1 0,6 0,5 :

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ORAZ BAZY STATYSTYCZNEJ EUROPEJSKIEGO BANKU 
CENTRALNEGO.

: - oznacza brak danych 
* - oznacza okres, dla którego dane są prognozowane

Mimo że kryzys wywołał wiele negatywnych skutków 
gospodarczych, wysoka inflacja nie jest jednym 
z nich. Wydaje się, że w większości analizowanych 
krajów władze państwowe nie muszą obawiać 
się przyspieszenia inflacji. Początkowo pandemia 
przybierała formę szoku podażowego, jednak 
z czasem pojawił się przeważający szok popytowy: 
niższy popyt wywołany lockdownem przeważył 
wzrost cen związany z zakłóceniami łańcucha dostaw. 

Efektem tego jest dominacja „sił deflacyjnych” 
co oznacza, że w krajach europejskich widoczna 
jest presja na obniżenie cen. W marcu dodatkowo 
wskaźnik inflacji HICP spadł przez gwałtowną 
obniżkę cen energii. Połączenie niższej aktywności 
gospodarczej oraz pogarszające się perspektywy 
rynku pracy ograniczające przyszłe podwyżki 
wynagrodzeń przełożyły się na niższą presję cenową 
w wybranych krajach. 
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62 S. Marciniak, Makro- i Mikroekonomia. Podstawowe problemy., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 417

Przedstawione dane (zob. Tabela 6) pokazują 
ogromny spadek inflacji w marcu tego roku, gdy 
europejska gospodarka zaczęła odczuwać realne 
skutki pojawienia się wirusa. Zarówno w całej Unii 
Europejskiej, jak i w poszczególnych krajach, wartości 
wzrostu cen poszybowały w dół, osiągając w kwietniu 

nawet wartości ujemne: Szwecja (-0,2) oraz Hiszpania 
(-0,7). W maju poziom 0 przekroczyły także Włochy 
oraz Belgia. Poniżej (zob. Rysunek 21) zilustrowane 
zostały miesięczne zmiany inflacji liczonej za pomocą 
wskaźnika HICP. Przerywaną linią oznaczone są 
prognozowane wartości na czerwiec.

RYSUNEK 21. INFLACJA MIERZONA WSKAŹNIKIEM HICP W SKALI MIESIĘCZNEJ DLA WYBRANYCH KRAJÓW 
W OKRESIE KWIECIEŃ 2019 – CZERWIEC 2020 R.

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ORAZ BAZY STATYSTYCZNEJ EUROPEJSKIEGO BANKU 
CENTRALNEGO.

. . . - przerywana linia oznacza prognozowane wartości w czerwcu 2020 r.

Mająca miejsce w niektórych krajach ujemna inflacja 
(czyli deflacja) oznacza, że ceny konsumpcyjne 
zaczynają spadać, a w efekcie za taką samą 
ilość pieniędzy można kupić więcej dóbr i usług. 
W dłuższej perspektywie, jak wskazują ekonomiści62, 
jest to jednak zjawisko niekorzystne, gdyż może 
spowodować ograniczenie produkcji i wzrost 
bezrobocia w wyniku masowych zwolnień, 
co w efekcie prowadziłoby do dalszego spadku 
popytu oraz upadłości przedsiębiorstw. Namiastkę 
takiej sytuacji gospodarczej odczuły Włochy, 
Hiszpania, Belgia oraz Szwecja po wprowadzeniu 
rządowych restrykcji. Deflacja wywoływana jest 
między innymi przez nieproporcjonalną w stosunku 
do wzrostu gospodarczego emisję pieniądza, która 
z kolei wpływa na jego podaż. 

Taka sytuacja miała miejsce w ostatnich miesiącach 
i była związana z zadłużaniem się państw 
członkowskich w celu pozyskania pieniędzy do walki 
z koronawirusem. Mimo spadku popytu na wiele 
dóbr i usług na wysokim poziomie utrzymały się 
ceny żywności i środków higieny, które były jednymi 
z najistotniejszych produktów podczas pandemii. 
To między innymi drożejąca żywność nie pozwoliła 
na jeszcze większe spadki wskaźnika inflacji. By 
walczyć z niebezpiecznie spadającą inflacją, banki 
centralne zaczęły decydować się na obniżanie stóp 
procentowych. Efektem tego są tańsze kredyty, 
tani pieniądz oraz możliwe rozruszanie gospodarki. 
Z drugiej strony banki, które zarabiają na kredytach, 
będą traciły dużą część dochodu, co przełoży się 
na ich słabość.
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Wyniki z maja oraz prognozy na czerwiec pokazały, 
że część krajów nie musi obawiać się deflacji ani 
nadmiernej inflacji. Z kolei sytuacja innych może 
rodzić spore problemy, jeśli będzie się przedłużać. 
Największy kłopot mają władze Włoch, które powinny 
podjąć zdecydowane kroki w kierunku wyjścia 
z ujemnej inflacji. Na dobrej drodze jest natomiast 
Hiszpania. Choć osiągnęła najniższy z badanych 
krajów wynik w maju, czerwcowe prognozy wskazują 
na szybki powrót do dodatnich wartości. 

Natomiast zupełnie inny problem ma Polska. Mimo 
ogromnych wydatków rządowych, zwiększonej 
podaży pieniądza oraz bardzo niskich (bliskich 
zeru) stóp procentowych wzrost cen w tym kraju 
członkowskim zaczął powracać do poziomu sprzed 
kryzysu – jednego z najwyższych w Unii Europejskiej. 
Związany z inflacją spadek siły nabywczej PLN może 
rodzić w przyszłości negatywne skutki, jeśli wzrost 
cen będzie utrzymywać wyższe wartości w dłuższym 
okresie.

TABELA 7. INFLACJA MIERZONA WSKAŹNIKIEM HICP W SKALI ROCZNEJ DLA UNII EUROPEJSKIEJ I WYBRA-
NYCH KRAJÓW W LATACH 2019 – 2021

HICP

2019 2020* 2021*

Belgium 1,2 0,2 1,3

Germany 1,4 0,3 1,4

Spain 0,8 0 1

France 1,3 0,4 0,9

Italy 0,6 -0,3 0,7

Netherlands 2,7 0,8 1,3

Poland 2,1 2,5 2,8

Sweden 1,7 0,4 1,1

United Kingdom 1,8 1,2 2,1

EU-27 1,4 0,6 1,3

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO.

* - oznacza okres, dla którego dane są prognozowane

Okazuje się jednak, że prognozy całoroczne (zob. 
Tabela 7) na 2020 oraz 2021 rok zakładają lepsze 
wyniki, niż można byłoby się tego spodziewać 
po danych miesięcznych. Co prawda na rok 2020 
przewidywana jest ujemna stopa inflacji we Włoszech 
(-0,3), jednak kolejny rok ma już przynieść dodatnie 
wartości tego wskaźnika we wszystkich analizowanych 
państwach, a także na poziomie całej Unii. 
Liderem zarówno miesięcznych wzrostów cen, jak 
i prognozowanych rocznych wartości HICP jest Polska, 

która już wcześniej osiągała wyższe poziomy inflacji, 
co rodziło pewne niepokoje. W pewien sposób kryzys 
„pomógł” więc Polsce utrzymać relatywnie wysoki 
poziom inflacji. Podsumowując, wzrost cen dóbr 
konsumpcyjnych realnie nie powinien być problemem 
dla Unii Europejskiej w 2020 roku, choć w przypadku 
utrzymującej się deflacji może powstać ryzyko 
przeciągającej się recesji gospodarczej, na którą 
w obecnej chwili najbardziej narażone są Włochy.
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4. BEZROBOCIE

Obok inflacji wskaźnikiem ukazującym skalę 
miesięcznych zmian gospodarczych jest bezrobocie, 
mierzone jako procent aktywnej części obywateli 
danego kraju. Wirus całkowicie zmienił perspektywy 
europejskich rynków pracy. 

Wspomniane wyraźne osłabienie aktywności 
gospodarczej przełoży się na pogorszenie sytuacji 
na rynku pracy. Na poniższym wykresie przedstawione 
zostały dane za pierwsze pięć miesięcy 2020 roku.

RYSUNEK 22. WSKAŹNIK BEZROBOCIA LICZONY JAKO PROCENT AKTYWNEJ POPULACJI DLA UNII EUROPEJ-
SKIEJ I WYBRANYCH KRAJÓW W OKRESIE STYCZEŃ – MAJ 2020 R.

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO ORAZ TRADINGECONOMICS.COM.

Nagły spadek popytu spowodowany wybuchem 
epidemii wywrze znaczący wpływ na rynek 
pracy. Pierwsze prognozy mówiły, że zatrudnienie 
gwałtownie spadnie w 2020 roku ze względu 
na masowe zwolnienia w okresie lockdownu 
oraz spadek aktywności gospodarczej i mocy 
produkcyjnych w państwach członkowskich. 
Jednakże środki podjęte przez władze państwowe, 
takie jak programy pracy krótkoterminowej, dopłaty 
do wynagrodzeń dla osób prowadzących działalność 
na własny rachunek, a także środki w zakresie 
płynności dla firm w celu ograniczenia strat 
w zatrudnieniu, wydają się przynosić spodziewany 
efekt, łagodząc skutki kryzysu i sprzyjając zachowaniu 
miejsc pracy. W analizowanych krajach trudno 
jednak dopatrzeć się wspólnego mianownika (zob. 
Rysunek 22). Część krajów (Belgia, Hiszpania, Francja, 
Holandia, Wielka Brytania) oraz średnia unijna 
zanotowały wzrost bezrobocia w kolejnych miesiącach 
poczynając od lutego, gdyż początek roku pozostawał 
bez wpływu koronawirusa. Niechlubnym liderem 
pozostała Hiszpania, utrzymując najwyższy poziom 
tego wskaźnika wśród badanych państw (13,6% 

w lutym   14,3% w maju). Wśród tej grupy państw 
znalazły się jednak takie, gdzie poziom bezrobocia 
w relacji miesiąc do miesiąca się nie zmienił: Niemcy 
(0 p.p. w kwietniu), Francja (0 p.p. w marcu) oraz 
średnia dla Unii Europejskiej (0 p.p.) w marcu. Może 
to wskazywać na:

1. niewielki wpływ koronawirusa na rynek pracy 
(co jednak wydaje się mało prawdopodobne),

2. realne uderzenie w gospodarkę dopiero 
w kwietniu i kolejnych miesiącach,

3. efektywność podjętych środków antykryzysowych 
(co wydaje się bardzo prawdopodobne ze 
względu na ogromne pieniądze „wpompowane” 
w europejskie gospodarki). 

Zaskakujący jest jednak fakt, że niektóre kraje 
zaliczyły spadek bezrobocia w analizowanym okresie. 
Mimo wszystko można zrozumieć sytuację w Polsce 
oraz Szwecji, które nie zostały w tak dużym stopniu 
dotknięte kryzysem jak pozostałe państwa, choć 
wydaje się, że pandemia dotarła „w końcu” do Szwecji 
w kwietniu, powodując wzrost bezrobocia do poziomu 
7,9%, a w maju aż do 9%. 
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coronavirus-crisis-idUSKBN22C17P

Dopiero w tym czasie Szwecja zaczęła odnotowywać 
największą ilość zakażeń wirusem. Majowy przyrost 
bezrobocia w tym kraju był jednocześnie największą 
zmianą tego wskaźnika wśród wszystkich badanych 
krajów w stosunku do stycznia – aż o 1,8 p.p. Majowy 
spadek bezrobocia w niektórych państwach może 
wynikać z otwarcia gospodarek po pandemii. 
Jednakże najbardziej zdumiewają dane płynące 
z Włoch, które wskazują na wyjątkowy spadek 
bezrobocia w tym kraju w miesiącach, na które 
przypadł przecież największy kryzys gospodarczy 
ostatnich lat. Odpowiedź jest jednak dość 
trywialna: Włosi przestali szukać pracy ze względu 
na zamrożenie gospodarki63. Na jaw wychodzi więc 
niedoskonałość wskaźnika bezrobocia, do którego 
nie zalicza się osób nieposzukujących pracy 
lub nieposiadających statusu bezrobotnego. Ze 
względu na wadę wskaźnika w ujęciu miesięcznym 
warto zwrócić uwagę na skalę roczną. Jeśli wiele 
osób przebywających w domach nie szukało pracy 
ze względu na lockdown, nie były one liczone jako 
bezrobotne. Potwierdzenie tej tezy widać w danych 
z maja, które wykazały wzrost m/m o 1,4 p.p. Można 
to zrozumieć jako początek poszukiwań pracy 
przez obywateli, którzy dotąd oczekiwali w domach 
na koniec pandemii.

W czerwcu wiele gospodarek pozbyło się już 
ograniczeń związanych z koronawirusem. W efekcie 
dopiero teraz wiele osób, które utraciły pracę, zacznie 
jej szukać lub rejestrować się jako bezrobotne, gdy 
nie będą mogły jej znaleźć. Najbardziej ucierpią 
z pewnością bardziej niepewni pracownicy, którzy 
zazwyczaj tracą pracę jako pierwsi, oraz ludzie młodzi, 
którzy nie będą mogli znaleźć swojej pierwszej pracy. 
Prognozy mówią, że popyt w gospodarce wzrośnie 
w drugiej połowie 2020 roku i będzie rósł dalej, 
także w 2021 roku. Może to pozytywnie wpłynąć 
na rynek pracowniczy, co w efekcie da spadek 
bezrobocia w przyszłym roku. Ożywienie to nastąpić 
może jednak z pewnym opóźnieniem, co wynika 
z czasu potrzebnego na wznowienie działalności 
przez przedsiębiorstwa oraz powolny powrót 
gospodarki „do życia”. Zanim jednak gospodarka 
podniesie się z recesji i „stanie na nogi”, wiele 
osób pozostanie bez pracy, częstokroć korzystając 
z pomocy państwa, co z pewnością nadwyręży i tak 
już obciążone europejskie budżety państwowe. 

Z tego względu na obecny rok prognozuje się (zob. 
Tabela 8) znaczny wzrost bezrobocia, po którym 
nastąpi spadek w kolejnym roku. Zakłada się, 
że najwyższy poziom wśród wybranych krajów 
nadal utrzyma Hiszpania, osiągając kolejno 18,9% 
i 17% bezrobocie w latach 2020 i 2021. Oznacza 
to, że w 2020 roku w Hiszpanii prawie co piąty 
„aktywny” obywatel będzie bezrobotny. W skali całej 
gospodarki niesie to za sobą przerażające skutki. 
Na drugim końcu widnieją Niemcy z niewielkim 0,8 
p.p. wzrostem do 4% stopy bezrobocia. Po analizie 
kolejnych wskaźników dają się postrzegać jako kraj, 
który bardzo dobrze poradził sobie gospodarczo 
z kryzysem koronawirusa. Zaskakują za to Polska, 
Wielka Brytania oraz Szwecja, które według 
prognoz mają borykać się z kilkuprocentowym 
wzrostem. Wydaje się, że tak duże wzrosty z jednych 
z najniższych poziomów w Europie mogą wynikać 
z oparcia swoich gospodarek o pracę imigrantów 
zarobkowych. Gdy koronawirus uderzył w Europę, 
wiele obywateli zdecydowało się na powrót do swoich 
ojczyzn, pozostawiając przedsiębiorstwa bez kapitału 
ludzkiego i możliwości kontynuowania działalności, 
co mogło powodować „reakcję łańcuchową” i utratę 
pracy przez wiele osób. Stopa bezrobocia w całej 
Unii Europejskiej wzrośnie r/r o 2,3 p.p. z najniższego 
poziomu w swojej historii do stanu sprzed 4-5 lat, 
niwelując kilkuletnie starania organów unijnych 
i władz państwowych. Porównując dane z 2016 
rokiem poszczególne kraje dotknie nawet jeszcze 
większy spadek w zatrudnieniu. Prawdopodobne 
9% „aktywnych” obywateli Unii Europejskiej bez 
pracy w 2020 roku odbije się istotnie na mocach 
produkcyjnych poszczególnych państw oraz 
spowoduje, że powrót gospodarki do poziomów 
sprzed kryzysu z pewnością zajmie więcej czasu. 
Optymizmem napawa jednak prognoza dość 
szybkiego spadku bezrobocia w kolejnym roku. 
W oparciu o te dane można ocenić, że kryzys 
wywołany koronawirusem nie odciśnie aż tak dużego 
piętna na unijnej gospodarce.
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TABELA 8. STOPA BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ I WYBRANYCH KRAJACH W LATACH 2016-2021 

Unemployment rate
2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

Belgium 7,8 7,1 6 5,4 7 6,6

Germany 4,1 3,8 3,4 3,2 4 3,5

Spain 19,6 17,2 15,3 14,1 18,9 17

France 10 9,4 9 8,5 10,1 9,7

Italy 11,7 11,2 10,6 10 11,8 10,7

Netherlands 6 4,9 3,8 3,4 5,9 5,3

Poland 6,2 4,9 3,9 3,3 7,5 5,3

Sweden 7 6,7 6,4 6,8 9,7 9,3

United Kingdom 4,8 4,3 4 3,8 6,7 6

EU-27 9,1 8,1 7,2 6,7 9 7,9

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO.

5. RYNKI FINANSOWE

Szok spowodowany COVID-19 odbił się szerokim 
echem na globalnych i europejskich rynkach 
finansowych. Zasadniczo giełdy są w pewien 
sposób zwierciadłem gospodarki państwowej, 
często oddając szybkie i gwałtowne pogorszenie 
perspektyw gospodarczych i perspektyw rentowności 
w postaci spadków notowań. Rynki finansowe mają 
to do siebie, że najbardziej boją się niepewności. Gdy 
nieznany dotąd wirus uderzył nagle w europejską 
gospodarkę, zarówno zwykli obywatele, jak 
i inwestorzy, nie wiedzieli jaka przyszłość ich czeka. 
Wiadome było natomiast, że ograniczenia są 
realne i nie wiadomo, jak długo potrwają. Giełdy 
w Europie doznały niespodziewanych i bardzo 
silnych spadków, szczególnie w połowie marca, gdy 
weszły w życie rządowe restrykcje i wirus uderzył 
najmocniej. Była to najszybsza wyprzedaż rynkowa 
od czasu światowego kryzysu finansowego w latach 
2008–2009, a wielkość spadków porównuje się 
nawet do wielkiego kryzysu na rynkach finansowych 
w latach 20 XX wieku. 

Z czasem jednak zapowiedzi polityczne o tarczach 
antykryzysowych, których szeroki zakres będzie 
w dużej mierze skuteczny w ochronie sektora 
przedsiębiorstw przed powszechnymi bankructwami, 
przyczyniły się do stabilizacji rynków finansowych.

Na poniższych wykresach przedstawione zostały 
indeksy trzech największych giełd Unii Europejskiej 
(w jej dotychczasowej formie): niemiecka (indeks 
DAX), brytyjska (indeks FTSE 250) oraz francuska 
(indeks CAC 40). Mimo tak różnych gospodarek 
wykres rysuje się prawie identycznie. Wynika 
to z podobnych warunków rynkowych, które 
sprowadzają się do lockdownu, niepewności 
na giełdach światowych, które są dla siebie niejako 
naczyniami połączonymi, w efekcie obrazując 
panikę na rynkach finansowych, która w tym 
czasie miała miejsce. Widać również, że późniejsze 
wprowadzenie restrykcji w Wielkiej Brytanii odbiło się 
na późniejszym dołku notowań na tamtej giełdzie.
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RYSUNEK 23. NOTOWANIA NAJWIĘKSZYCH EUROPEJSKICH INDEKSÓW W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 
2020, KOLEJNO OD GÓRY: DAX, FTSE 250, CAC 40.

ŹRÓDŁO: STOOQ.PL

6. WYMIANA HANDLOWA

Wirus wywarł skutki na wszystkie dziedziny 
gospodarki, w tym również na handel zagraniczny. 
Początkowo na rynkach wystąpił wspomniany szok 
podażowy, wywołany między innymi zerwaniem 
łańcuchów dostaw z Chin. Państwo Środka było 
pierwszym krajem, którego gospodarka została 
zamrożona, by uporać się z wirusem. Skutkowało 
to brakiem produkcji i dostaw dla kontrahentów 
z całego świata. Dla Europy był to pierwszy 
sygnał nadchodzących problemów, który już 
na początku roku zaczął powoli mieszać na rynkach 

międzynarodowych. Wiele europejskich firm 
zostało pozbawionych dostaw komponentów, które 
stanowiły istotną część ich działalności. Czasem 
skutkowało to upadłością, innym razem udawało się 
znaleźć dostawców na lokalnym rynku. Z czasem 
nadeszła właściwa fala pandemii, która spowodowała 
lockdown w europejskich krajach. Zamknięte granice 
państw i zmniejszony popyt oraz niższa aktywność 
inwestycyjna zdecydowanie wpłynęły na ograniczoną 
wymianę międzynarodową.
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64  https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

RYSUNEK 24. ŚWIATOWY OBRÓT TOWARAMI

ŹRÓDŁO: SEKRETARIAT WTO

W ubiegłym roku handel zagraniczny Unii Europejskiej 
był w słabej kondycji z  powodu osłabienia popytu 
zagranicznego, w dużej mierze odzwierciedlającego 
napięcia handlowe (między innymi wojnę cenową 
Chiny – USA) i podwyższoną niepewność polityki 
handlowej oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego. 
Prognozuje się dwa scenariusze co do dalszej 
sytuacji na rynkach globalnych (zob. Rysunek 24). 
Pierwszy, optymistyczny, zakłada gwałtowne spadki 
w 2020 roku, które jednak w kolejnym roku zostaną 
zrównoważone spokojniejszym ożywieniem. Może 
mieć ono miejsce już nawet w drugiej połowie 
tego roku. Mniej pozytywny scenariusz przewiduje 
dużo silniejsze spadki oraz znacznie powolniejszy 
powrót do wzrostów, które jednak długo jeszcze 
nie osiągną poziomów sprzed kryzysu. Ze względu 
na niejasną przyszłość trudno traktować to jako 
prognozę opartą na silnych fundamentach, a lepiej 
jako próbę oszacowania możliwego rozwoju sytuacji. 
Rzeczywistość może okazać się całkiem inna, zarówno 
w pozytywną, jak i negatywną stronę. Z perspektywy 
czerwcowej, gdy wiele krajów zniosło już znaczną 

część ograniczeń, wydawałoby się, że światowy 
handel czeka optymistyczny scenariusz. Warto jednak 
przypomnieć, że każdego dnia nadal pojawiają się 
setki nowych chorych, a jesienią może nadejść kolejna 
silna fala zachorowań. Co więcej, na niekorzyść 
może świadczyć fakt, że po kryzysie finansowym 
z poprzedniej dekady światowy handel nie wrócił już 
do poprzedniego trendu, oznaczonego na wykresie 
przerywaną szarą linią. Mając świadomość, 
że już poprzedni rok przyniósł osłabienie wymiany 
handlowej, zanim świat poznał wirusa COVID-19, 
powrót do trendu ostatnich lat, symbolizowanego 
na powyższym wykresie żółtą przerywaną linią, 
wcale nie jest w tym momencie najbardziej 
oczywistym scenariuszem. Wpływ pandemii na handel 
międzynarodowy może nie być jeszcze widoczny 
w większości danych dotyczących handlu, szczególnie 
ze względu na brak danych za ostatnie miesiące, ale 
niektóre aktualne i wyprzedzające wskaźniki dają już 
wskazówki co do zakresu spowolnienia i porównania 
go z wcześniejszymi kryzysami64. 
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TABELA 9. STOPA WZROSTU EKSPORTU W RELACJI MIESIĄC DO MIESIĄCA POPRZEDNIEGO ROKU (M/M-12) 
DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE (INTRA-EU27) ORAZ DO PAŃSTW SPOZA UE (EXTRA-EU27)  
W WYBRANYCH KRAJACH UE W OKRESIE STYCZEŃ – MARZEC 2020R.

Export (m/m-12)
Intra-EU27 Extra-EU27

2020M01 2020M02 2020M3 2020M01 2020M02 2020M3
Belgium -1,3 -2 -12,9 1,1 9,2 -5

Germany -0,2 0,7 0,8 -3,7 0 -17,6

Spain 4 2,5 -17,9 -2,1 3,7 -12,6

France -2,7 1,3 -16,5 -7,1 -5,3 -15,8

Italy 0,7 8 -12,2 4 5,9 -14,7

Netherlands 3,6 -0,8 -6,3 6,5 4,7 -8,6

Poland 2,7 5,2 -11,5 7,9 9 -0,7

Sweden -0,5 1,2 -10,8 3 6,4 0,8

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO.

Powyższa tabela (zob. Tabela 9)przedstawia, jak 
kształtował się eksport do krajów Unii oraz poza 
Unię w wybranych państwach członkowskich przez 
pierwsze trzy miesiące 2020 roku. Komórki tabeli 
zostały oznaczone skalą odcieni czerwonego dla 
ujemnych wartości oraz zielonego dla dodatnich 
wartości. W ogólnym rozrachunku styczeń był w miarę 
dobrym miesiącem dla handlu wewnątrzunijnego, 
mimo niewielkich spadków we Francji (2,7 p.p.), Belgii 
(1,3 p.p.), Szwecji (0,5 p.p.) oraz Niemczech (0,2 p.p.). 
Z perspektywy handlu na globalnych rynkach dały się 
odczuć wstrząsy spowodowane wybuchem epidemii 
w Chinach. Część krajów ich nie odczuła, jednak 
w Niemczech, które są największym europejskim 
eksporterem, eksport poza Unię spadł aż o 3,7 
p.p. m/m-12. Co ciekawe, największe pozytywne 
wartości dały się zauważyć w Polsce, której eksport 
zarówno do państw członkowskich, jak i poza Unię, 
bardzo silnie wzrósł w pierwszych dwóch miesiącach 
2020 roku. Może to wynikać między innymi z faktu, 
że wartość polskiej złotówki, spadła w stosunku 
do innych walut, szczególnie do euro i dolara. Im 
słabsza waluta danego kraju, tym jego produkty są 
bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowym. 

Inną kwestią jest to, że Polska aż do połowy marca 
nie była poważnie dotknięta skutkami pandemii, 
w związku z czym mogła nadal rozwijać swą wymianę 
handlową, podczas gdy inne kraje zmagały się już 
z problemami związanymi z wirusem. Podobny 
scenariusz wydarzył się w Szwecji, która jako 
jedyna z wybranych krajów zaliczyła wzrost m/m-
12 w marcu w eksporcie extra-EU. Oprócz niej 
wszystkie analizowane państwa zgodnie odnotowały 
spadek eksportu poza Unię Europejską, a poza 
Niemcami także wewnątrz Unii. Jest to oczywiście 
spowodowane wprowadzanym już od początku 
miesiąca lockdownem, który oprócz ograniczenia 
produkcji spowodował również przerwanie kanałów 
transportowych ze względu na zamknięcie granic. 
Dodatkowo, poza Europą wirus dotykał również rynki 
zbytu dla badanych państw. W marcu Hiszpania 
zaliczyła największy spadek m/m-12 w wymianie 
handlowej wewnątrz Unii, a Niemcy poza Unią. Jednak 
największym przegranym w kwestii eksportu jest 
zdecydowanie Francja. W prawie każdym badanym 
miesiącu eksport tego kraju zarówno do innych 
państw Unii, jak i na globalne rynki, był ujemny. 
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TABELA 10. STOPA WZROSTU IMPORTU W RELACJI MIESIĄC DO MIESIĄCA POPRZEDNIEGO ROKU (M/M-12) 
DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE (INTRA-EU27) ORAZ DO PAŃSTW SPOZA UE (EXTRA-EU27)  
W WYBRANYCH KRAJACH UE W OKRESIE STYCZEŃ – MARZEC 2020R. 

Import
Intra-EU27 Extra-EU27

2020M01 2020M02 2020M3 2020M01 2020M02 2020M3
Belgium -4,2 -4,3 -15,8 2,4 1,9 -7

Germany -2,3 -0,1 -0,9 -0,2 -7,3 -10,8

Spain -1,1 5,4 -14,7 -2,4 -4,4 -18,8

France -0,7 -1,7 -16,9 -4,1 4,1 -18,8

Italy 1,8 1,8 -15,5 1,6 -4 -21,7

Netherlands 1,5 -2 -6,3 1,5 -0,6 -9,8

Poland -0,2 2,8 -6,3 11,5 -5,8 -4,3

Sweden -6,4 -3,2 -3,7 -8 -2,8 -7

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO.

Podobna sytuacja miała miejsce we Francji 
w odniesieniu do importu (zob. Tabela 10). Komórki 
tabeli zostały oznaczone skalą odcieni czerwonego 
dla ujemnych wartości oraz zielonego dla dodatnich 
wartości. Poza wzrostem importu na zewnątrz Unii 
w lutym 2020 roku w relacji m/m-12 pozostałe dane 
mają ujemne wartości dla tego kraju. W przypadku 
importu dóbr niewiele krajów w paru miesiącach 
zaliczyło wzrosty w relacji do tego samego miesiąca 
w roku poprzednim. Liderem wzrostu w stosunku 
rocznym znów okazała się Polska, osiągając 11,5 
p.p. zwyżki w styczniu dla importu pozaunijnego, 

co oczywiście osiągnęła zanim pandemia rozwinęła 
się na dobre. Jednak poza pojedynczymi przypadkami 
„zieleni” import w badanych krajach zarówno 
Intra- jak i Extra-EU był w większości niższy niż 
rok wcześniej w danym okresie. Dwucyfrowe zniżki 
dotknęły przede wszystkim na obu płaszczyznach 
Hiszpanię, Francję i Włochy, które najsilniej zostały 
dotknięte kryzysem, a także Belgię w relacjach 
wewnątrzunijnych oraz Niemcy w przypadku 
globalnego importu.

TABELA 11. SALDO BILANSU HANDLOWEGO (W MILIONACH EURO) W RELACJI Z PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI 
UE (INTRA-EU27) ORAZ PAŃSTWAMI SPOZA UE (EXTRA-EU27) W WYBRANYCH KRAJACH UE  
W OKRESIE STYCZEŃ – MARZEC 2020R.

Trade balance (in million EUR)
Intra-EU27 Extra-EU27

2020M01 2020M02 2020M3 2020M01 2020M02 2020M3

Belgium 2992,6 2513,7 2182,1 -1677,9 108,9 -443,3

Germany 2461,4 688,9 2415,3 11813,7 20303,9 15201,7

Spain 637,5 -336,2 -1199,9 -4092 -1685,9 -1223,1

France -8845,5 -7994,3 -7591,5 16,3 1604,8 3298,4

Italy -394,1 1018,3 602,7 939,4 5068,2 5082,4

Netherlands 16674,3 14683,5 14930,9 -11530,5 -7623,7 -7603,2

Poland 2189 1670,2 729,4 -1967,9 -951,6 -846,6

Sweden -868,7 -962,8 -1624,7 1955,5 2172,3 2024,6

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO.
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Mimo spadków w relacji m/m-12 w większości krajów, 
bilans handlowy w niektórych krajach okazał się 
dodatni (zob. Tabela 11). Wynika to ze specyfiki tego 
wskaźnika, który jest obliczany jako różnica eksportu 
i importu. Tam, gdzie eksport był większy niż import, 
bilans handlowy przyjął wartości dodatnie, czyli 
wystąpiła nadwyżka handlowa (ang. trade surplus). 
Dodatnie saldo jest pozytywne, gdyż oznacza 
popyt na towary danego kraju za granicą, który 
przewyższa produkty kupowane przez to państwo 
z innych rynków. Ujemne wartości mogą wskazywać 
na problem ze sprzedażą krajowych produktów 
poza granicami. Nadwyżka eksportu nad importem 
to dowód na stabilność i konkurencyjność danej 
gospodarki, podczas gdy dłużej utrzymująca się 
ujemna różnica między importem, a eksportem 
może prowadzić do problemów ze wzrostem 
gospodarczym i wartością waluty. Choć holenderski 
bilans na zewnątrz Unii Europejskiej wykazał sporą 
przewagę importu nad eksportem, to zdecydowanie 
wyższe dodatnie wartości tego wskaźnika wewnątrz 
wspólnoty dają temu krajowi sporą nadwyżkę 
handlową. Bardzo dużą nadwyżkę importu nad 
eksportem wewnątrz Unii wykazała Francja, osiągając 
ujemne wartości na poziomie od 8,8 mld EUR 
w styczniu do 7,5 mld EUR w marcu, których jednak 
nie zrównoważyła wymiana handlowa z krajami spoza 
Unii. Pozostałe kraje, mimo trudnego okresu, pokazały 
dość dobre wartości dla tego wskaźnika. Bilans 
handlowy w ujęciu globalnym (a więc jako suma Intra-
EU oraz Extra-EU) został ukazany w poniższej tabeli 
(zob. Tabela 12). Komórki tabeli zostały oznaczone 
skalą odcieni czerwonego dla ujemnych wartości oraz 
zielonego dla dodatnich wartości

TABELA 12. SALDO BILANSU HANDLOWEGO  
(W MILIONACH EURO) W UJĘCIU GLOBALNYM  
W WYBRANYCH KRAJACH UE W OKRESIE  
STYCZEŃ – MARZEC 2020R.

Trade balance (in million EUR)
Global

2020M01 2020M02 2020M3
Belgium 1314,7 2622,6 1738,8

Germany 14275,1 20992,8 17617

Spain -3454,5 -2022,1 -2423

France -8829,2 -6389,5 -4293,1

Italy 545,3 6086,5 5685,1

Netherlands 5143,8 7059,8 7327,7

Poland 221,1 718,6 -117,2

Sweden 1086,8 1209,5 399,9

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE NA PODSTAWIE DANYCH  
EUROPEJSKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO.

Suma obydwu kwot dopiero pokazuje, w jak dobrej 
sytuacji pozostają Niemcy, Włochy oraz Holandia, 
których nadwyżka eksportu nad importem sięga kilku 
(Włochy, Holandia) czy nawet dwudziestu (Niemcy) 
miliardów euro. Pod kątem salda bilansu handlowego 
wydaje się, że w pewnej mierze Hiszpania i znacznie 
bardziej Francja ucierpiały na kryzysie wywołanym 
przez wirusa SARS-CoV-2.

W związku ze znoszeniem restrykcji w wielu krajach 
przewiduje się ożywienie globalnego popytu, 
w efekcie czego wymiana międzynarodowa zacznie 
się odradzać w drugiej połowie roku. Nie są to jednak 
prognozy zakładające silniejsze odbicie, które jest 
mało prawdopodobne, ze względu na wciąż aktualną 
niepewność na rynkach oraz powolne odradzanie się 
łańcuchów dostaw, między innymi w skutek upadłości 
wielu przedsiębiorstw.
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OCENA SKUTKÓW

VI

Pandemia COVID-19 to szok dla całego świata, w 
tym dla Europy. Jeszcze niedawno europejskie 
społeczeństwa przejmowały się Brexitem, 

snując plany na przyszłość w przekonaniu, że nic 
poważniejszego nie zachwieje ich poukładanym 
światem. Początek 2020 roku przyniósł jednak nową 
rzeczywistość. Po pełnych napięcia wydarzeniach na 
linii USA – Iran, trzęsieniu ziemi w Turcji, pożarach 
w Australii oraz podpisaniu umowy wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przyszedł 
czas na pandemię, która przez wiele państw była 
bagatelizowana jeszcze w marcu tego roku. SARS-
Cov-2 dotarł jednak do każdego europejskiego 
państwa, wystawiając na próbę służbę zdrowia, władze 
państwowe i wszystkich obywateli. Ludzie tracili 
swoich bliskich i pracę, a plany i przyszłość pogrążały 
się w niepewności. Nadszedł kryzys niepodobny do 
żadnego znanego współczesnej Europie. 

Zaczął się od informacji o pierwszych zarażeniach w 
chińskim mieście Wuhan, a z czasem spowodował 
paraliż systemów zdrowia na całym świecie.

W odpowiedzi na pojawienie się koronawirusa w 
Europie, państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
a potem także organy unijne, podjęły działania 
na niespotykaną dotąd skalę, by powstrzymać 
rozprzestrzenianie się choroby. Miejsca pracy, szkoły, 
uniwersytety i usługi zostały zamknięte. Wprowadzono 
zakazy dotyczące spotkań publicznych i podróży, a 
ludzie musieli pozostać w domach. Życie zamarło, a 
wraz z nim gospodarka. Państwa Unii poradziły sobie 
z wirusem w różnym stopniu. Niektóre, jak Włochy i 
Hiszpania, mimo wprowadzenia ograniczeń nie były w 
stanie powstrzymać rozprzestrzeniania się choroby ze 
względu na zbagatelizowanie problemu oraz restrykcji 
przez ich społeczeństwa. 

ŹRÓDŁO: FLICKR.COM
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W późniejszym czasie podobna sytuacja spotkała 
Wielką Brytanię oraz Francję. Niemcy, Holandia i Belgia, 
mimo właściwej reakcji, podjęły decyzje zbyt późno, 
co skutkowało osiągnięciem liczby zakażeń podawanej 
w sześciu cyfrach. Całkiem dobrze poradziła sobie 
Polska bardzo wcześnie wprowadzając ograniczenia i 
restrykcje oraz system kwarantanny dla osób mogących 
mieć kontakt z chorym od razu po potwierdzeniu 
informacji o pierwszym chorym65. Szwecja natomiast 
nie wprowadziła restrykcji prawie w ogóle, dopóki 
wirus nie stał się istotnym problemem. W odpowiednim 
czasie jednak sobie z nim poradzono, w czym zapewne 
pomogła niewielka gęstość zaludnienia Szwecji.

Lockdown spowodował ogromne straty w budżetach 
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz 
całych państw. By jak najbardziej ograniczyć skutki 
gospodarcze, władze państwowe oraz organy unijne 
podjęły decyzje o zastosowaniu wielomiliardowych 
środków fiskalnych i pieniężnych. Tak ogromne 
kwoty wpompowane na rynek przyniosły 
oczekiwane rezultaty, choć nie zatrzymały recesji. 
W międzyczasie wprowadzone restrykcje przyniosły 
rezultaty i znacząco spowolniły rozwój wirusa, 
spłaszczając krzywą zachorowań na tyle, by systemy 
opieki były w stanie unieść jego ciężar. W rezultacie 
okres maja i czerwca przyniósł znoszenie ograniczeń 
przez władze wielu państw, mimo że każdego dnia 
wciąż przybywa chorych. Jest to jednak znacznie 
inna sytuacja niż ta, w której Europa była jeszcze pod 
koniec lutego.

Można więc powiedzieć, że czerwiec 2020 roku jest 
już w pewien sposób okresem po koronawirusie, 
gdy państwa, ich gospodarki, przedsiębiorcy i zwykli 
obywatele wracają do „normalności”. Mając przed 
oczami obraz ostatnich paru miesięcy, początków 
kryzysu, pierwszych obostrzeń, twardego zderzenia 
europejskiej rzeczywistości z jej nową, wirusową 
odmianą, codziennej walki lekarzy i życia zwykłych 
ludzi, którzy budzili się w nowym świecie, wszystkich 
chorych, zmarłych i ich rodzin, strachu, który 
dawał się we znaki każdemu z nas, mozolnej drogi 
do zwalczenia pandemii, aż w końcu powolnego 
wychodzenia z ograniczeń i powrotu do codzienności, 
warto zastanowić się, jak wyglądać będzie ten nowy 
świat post pandemiczny.

Próbując ocenić skutki COVID-19 należy cofnąć się na 
chwilę do 2018 roku, kiedy w światowej i europejskiej 
gospodarce odnotowano spowolnienie, kontynuowane w 
następnym roku. Nasilające się napięcia między Stanami 
Zjednoczonymi a Chinami oraz niepewność związana 
z Brexitem wpłynęły negatywnie na gospodarkę 
europejską i wywołały spowolnienie handlu, szczególnie 
w krajach zorientowanych na eksport, takich jak Niemcy 
czy Francja. W takich okolicznościach rozpoczął się rok 
2020. Mimo trudnych warunków panujących już przed 
wybuchem pandemii ocenia się, że doznane załamanie 
gospodarcze, choć solidne, jest zasadniczo przejściowe 
i nadchodzące lata powinny przynieść wzrosty. Kolejne 
państwa znoszą większość ograniczeń, dzięki czemu ich 
gospodarki budzą się do życia. Według tego scenariusza 
kryzys nie będzie początkiem ogólnego trendu, 
który przyniesie recesję na kolejne lata. Z pewnością 
europejska gospodarka zawdzięcza ten fakt ogromnym 
wysiłkom zarówno w perspektywie zdrowotnej, 
jak i makroekonomicznej. Zapoczątkowany bardzo 
gwałtownymi spadkami kryzys wywołany pandemią 
koronawirusa i lockdownem powinien następnie 
przejść do powolnego powrotu do wzrostów. Rozwój 
gospodarczy, który nastąpi po pandemii, będzie jednak 
znacznie wolniejszy, niż w ostatnich latach. Ta prognoza 
opiera się też na założeniu, że najgorsze już było i 
jesienią nie dojdzie do kolejnej fali. 

Wyraźne osłabienie aktywności gospodarczej wciąż 
jednak prawdopodobnie przełoży się na pogorszenie 
sytuacji na rynku pracy. Zmniejszy się liczba pracujących, 
spadnie dynamika nominalnych wynagrodzeń i 
wzrośnie bezrobocie, choć z pewnością środki podjęte 
w celu ochrony zatrudnienia i dochodów pracowników 
wspomogły rynek pracy ograniczając te negatywne 
skutki. Przede wszystkim w bieżącym roku mniejsze 
dochody obywateli wiążą się ze spadkiem siły nabywczej 
gospodarstw domowych. Spowoduje to spadek 
konsumpcji i utrzymujący się niższy poziom popytu, 
co w rezultacie nie pozwoli na szybszy rozwój handlu i 
gospodarek. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej 
konsumpcja prywatna, która była przez ostatnie lata 
kręgosłupem wzrostu gospodarczego w Europie, 
spadnie o ok. 9% zarówno w strefie euro, jak i w całej 
Unii w tym roku66. Wolumen światowego handlu, który 
przed wybuchem wirusa wykazywał już najsłabszy 
wzrost od czasu kryzysu finansowego w 2008 i 2009 
roku, jeszcze się pogorszy. 
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Osłabienie międzynarodowego handlu skutkować 
będzie także bezprecedensowymi spadkami PKB 
państw członkowskich, choć to oczywiście tylko jedna 
z przyczyn. Poza tak zwanym szokiem popytowym 
istnieje również problem szoku podażowego, który 
- choć zdominowany przez ten pierwszy - wywarł 
spory wpływ na całokształt zmian gospodarczych. 
Wielkość produkcji zmniejszyła się, gdy zakłady pracy 
były zamykane z powodu państwowych restrykcji, 
nieobecności pracowników z powodu choroby bądź 
nieotrzymania potrzebnych komponentów. Wiele 
przedsiębiorstw upadło lub zmniejszyło możliwości 
produkcyjne. Firmy, tracąc dostawców oraz klientów, 
zaczęły mieć problemy z utrzymaniem płynności. 
Niejednokrotnie decydowały się też na droższych 
lokalnych producentów, by wznowić wstrzymaną 
przez pandemię produkcję i odnowić łańcuchy dostaw. 
Wyższe koszty przy zmniejszonym popycie to krok w 
kierunku ograniczenia możliwości przedsiębiorstwa. 
Ze względu na powyższe czynniki powrót produkcji do 
poziomu sprzed kryzysu będzie wymagał czasu.

Problemy z płynnością zarówno w gospodarstwach 
domowych, jak i przedsiębiorstwach, prowadzą 
także do ograniczenia inwestycji prywatnych. Bardzo 
uszczupliły się zapasy gotówki w firmach, co naraziło 
szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa na utratę 
płynności i niejednokrotnie zamknięcie działalności. 
Wiele przedsiębiorstw ogłosiło upadłość i jeszcze 
więcej osób straciło pracę, której mogą nie znaleźć 
w kolejnych miesiącach. Wypełnienie luki na rynku 
spowodowanej zniknięciem z niego znacznej liczby 
miejsc pracy nie będzie natychmiastowe i może zająć 
sporo czasu, prawdopodobnie aż do 2021 roku. 

Prawdopodobne rozciągnięcie się skutków kryzysu 
w aspekcie finansów państwowych będzie wynikać z 
faktu, że ogromne środki wydane na walkę z wirusem 
oraz ochronę rynku pracy i przedsiębiorstw zostały 
pozyskane poprzez zadłużanie się państw. 

Dodatkowo zamrożenie gospodarek, ograniczenia w 
handlu, przemieszczaniu się oraz rekreacji wywierają 
negatywny wpływ na poziom konsumpcji oraz na 
dochody firm i pracowników, a więc podatników. 
Oznacza to mniejsze wpływy do budżetów państw. 
Wysokie zadłużenie, zarówno w sektorze prywatnym, 
jak i publicznym, może prowadzić do problemów 
pod względem stabilności finansowej oraz wyników 
makroekonomicznych.

By skoordynować państwa Unii oraz wspomóc powrót 
gospodarek unijnych do wzrostów, Komisja Europejska 
zaproponowała program nazwany „Nowe Pokolenie 
UE” (ang. Next Generation EU). Zakłada on utworzenie 
funduszu odbudowy, w ramach którego planuje 
się przeznaczenie 750 mld euro na pomoc krajom, 
które najbardziej ucierpiały przez kryzys, niwelując 
jednocześnie wspomniane wcześniej różnice. Pieniądze 
na ten cel mają być pozyskane poprzez emisję 
euroobligacji. Realizacja wsparcia miałaby wyglądać 
w ten sposób, że 500 mld euro kraje otrzymają jako 
bezzwrotne dotacje, a 250 mld w ramach pożyczek67. 
Jest to kompromis wobec ostrego konfliktu, jaki w 
ostatnich miesiącach narodził się między krajami 
najbardziej poszkodowanymi (Włochy, Francja, Belgia, 
Grecja, Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Słowenia i 
Luksemburg), których grupę można określić jako 
Europę Południową i Zachodnią, oraz krajami „Europy 
Północnej” (Niemcy, Austria, Finlandia i Holandia). 
Pierwsza grupa nalegała na dotacje bezzwrotne, co 
może być motywowane między innymi znacznie gorszą 
sytuacją ekonomiczną tych państw. Natomiast kraje 
północne nalegały na udzielenie pomocy w formie 
pożyczek, bojąc się o niebezpieczny wzrost zadłużenia, 
które kilka państw południowych miało już i tak na 
wysokim poziomie68. Ostatecznie środki przeznaczone 
na pomoc zostaną spłacone przez społeczeństwa 
dopiero w przyszłości, co wpłynie na życie kolejnych 
pokoleń.
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PRÓBA PROGNOZY

VII

Zanim podejmie się próbę odpowiedzi na pytanie 
„co dalej” należy wskazać, że w obecnym 
czasie występuje ogromna niepewność 

co do najbliższej przyszłości. Wobec tego istnieje duże 
ryzyko w prognozowaniu. Co prawda przewidywania 
i szacowanie skutków kryzysu, szczególnie dokładne, 
są niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym 
na podejmowanie decyzji, zarówno na szczeblu 
rządowym i ponadrządowym, jak również handlowym 
oraz tym najmniejszym, lecz tak samo ważnym – 
życiowym. Niemniej należy podkreślić, że gospodarka 
jest niezwykle złożonym zjawiskiem, której ścieżkę 
determinuje ogromna ilość czynników – decyzje 
milionów ludzi na ogromnym obszarze, globalna 
polityka, ale także czynniki zewnętrzne takie jak 
pogoda, ekologia czy aktywność sejsmiczna. 
Oczywiście istnieją przedstawione już w niniejszym 
raporcie wskaźniki, które próbują opisać gospodarkę 
w najlepszy możliwy sposób, jednak i one obarczone 
są ryzykiem błędu tym większym, że liczone są 
w warunkach ogromnej niepewności. 

Nie oznacza to rezygnacji z próby oceny sytuacji, 
należy jednak pozostać ostrożnym przy opieraniu 
o nią swoich decyzji, szczególnie że taka pandemia nie 
zdarzyła się jeszcze we współczesnej, tak globalnie 
powiązanej gospodarce.

Niepewność wynika z kilku kwestii. Przede wszystkim 
nie ma pewności co do skuteczności wielu środków, 
które zostały podjęte w ramach polityki fiskalnej 
i monetarnej. Wiele danych będzie spływać dopiero 
w kolejnych miesiącach i z czasem, może nawet dopiero 
w przyszłym roku, będzie można ocenić, na ile trafne 
były podjęte działania tym bardziej, że koszty tego 
przedsięwzięcia będą jeszcze długo kształtowały 
politykę i życie w Europie. Trudno określić też jak 
szybko gospodarka wróci na dobre tory. Prognozy, 
które zakładały wyjście z lockdownu w ostatnim czasie 
i koniec pandemii bez jej nawrotu jesienią, przewidują 
silny spadek aktywności gospodarczej we wszystkich 
sektorach gospodarki w drugim kwartale 2020 roku, 
w którym kraje były najbardziej dotknięte pandemią. 

ŹRÓDŁO: MICROSOFT OFFICE
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W takich przewidywaniach druga połowa roku ma 
przynieść powolną odbudowę aktywności gospodarczej, 
choć nie będzie to ten sam tryb funkcjonowania, jaki 
pamiętamy sprzed uderzenia wirusa. W 2021 roku 
oczekuje się ożywienia gospodarczego i dalszych 
wzrostów, jednakże ich wielkość różni się znacznie 
w zależności od prognozy.

Jednocześnie należy pamiętać, że przewiduje 
się nawrót choroby jesienią 2020 roku. Pomimo 
faktu, że naukowcy dostarczyli już sporej wiedzy 
na temat koronawirusa, nadal brakuje wielu istotnych 
informacji. Przede wszystkim brak jest danych o jego 
sezonowości, skłonności do mutacji oraz tym, na ile 
prawdopodobne jest zarażenie się nim ponownie. 
Taka niepewność jest przyczyną trudności w zbadaniu 
wirusa pod kątem epidemiologicznym, które jest 
niezbędne, by ocenić przyszłość gospodarki. Bez 
tych informacji niezwykle trudno jest też przewidzieć 
długoterminowe rozprzestrzenianie się wirusa.

Przede wszystkim kryzys wywołany pandemią 
koronawirusa prawdopodobnie podkreśli 
różnice gospodarcze między krajami Unii, 
których powrót na ścieżkę rozwoju odbędzie się 
na niejednakowym poziomie. Wynika to między innymi 
z nasilenia pandemii w danym państwie, warunków 
gospodarczych przed kryzysem czy adekwatności 
i skuteczności środków podjętych w celu zniwelowania 
skutków lockdownu. Istotna jest także różna 
specjalizacja unijnych gospodarek, w których jedne 
są bardziej uprzemysłowione, inne czerpią dochód 
głównie z handlu, a jeszcze inne nastawione przede 
wszystkim na turystykę. Kraje i regiony, w których 
gospodarka jest zależna od usług skierowanych 
do klientów, eksportu lub dużej liczby małych firm, 
ucierpią znacznie bardziej niż inne części Europy. Jeśli 
decyzje rządów krajowych będą nieskoordynowane 
oraz nastawione jedynie na własne korzyści, 
rozbieżności między krajami mogą się zakorzenić. Ze 
względu na silne współzależności między państwami 
członkowskimi niepełne ożywienie w jednym kraju 
może dotknąć wszystkie pozostałe państwa i w efekcie 
tłumić będzie wspólny wzrost gospodarczy. Dodatkowo 
na koniec stycznia tego roku Wielka Brytania 
wystąpiła z Unii Europejskiej, choć przez pewien czas 
znajduje się jeszcze w okresie przejściowym. Koniec 
tego okresu spowolni wzrost gospodarczy zarówno 
w Zjednoczonym Królestwie, jak i państwach Unii.

Nie wszystkie kraje poradziły też sobie całkowicie 
z pandemią. W niektórych państwach każdego 
dnia nadal przybywa kilkuset chorych. Informacje 
z Hiszpanii i Francji mówią nawet o nowych 
ogniskach wirusa. Na świecie SARS-CoV-2 również 
rozprzestrzenia się dość intensywnie. Istnieją obawy, 
że państwa Unii Europejskiej zbytnio przyzwyczają 
się do obecności wirusa, przez co COVID-19 może 
ponownie wywołać kryzys w Europie.

Powstał też inny problem związany z naturą wirusa. 
SARS-CoV-2 mutuje. Istnieje prawdopodobieństwo, 
że może przenosić się przez powietrze. Do tej pory 
dotyczyło to jedynie kropli, w których wirus był 
obecny, rozprzestrzenianych w powietrzu. Jeśli jednak 
byłoby to możliwe bez takiego „nośnika” zmutowana 
wersja byłaby dużo bardziej niebezpieczna ze względu 
na łatwość rozprzestrzeniania choroby69. 

Jedną z konsekwencji pandemii może być wzrost 
eurosceptycyzmu wśród europejskich społeczeństw. 
Wynika to z faktu, że Unia Europejska nie 
zareagowała na czas, gdy narastał kryzys wywołany 
koronawirusem SARS-CoV-2. W efekcie państwa 
członkowskie musiały radzić sobie same. W wyniku 
gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa wystąpił 
brak dostępności niezbędnego medycznego sprzętu 
ochronnego. Wśród państw członkowskich pojawił 
się brak solidarności i dbanie o własne interesy. Ten 
pierwszy dał się zauważyć szczególnie w stosunku 
do Włoch, których wezwanie do pomocy pozostało 
bez odpowiedzi. Gdy społeczeństwo włoskie 
pozostawało same w walce z pandemią, narosły 
antyunijne nastroje, które przy kolejnych kryzysach 
lub przy podsumowaniu wydarzeń ostatnich miesięcy 
mogą zachwiać relacjami w Unii Europejskiej, czy 
nawet spowodować kolejny „exit”. Przeprowadzane 
w omawianym czasie badania wskazywały, że coraz 
większa część społeczeństwa włoskiego pragnie 
wyjść z Unii Europejskiej, uważa ją za niepotrzebną 
czy niektórych jej członków za wrogów (np. Francję, 
Niemcy). Niemcy zakazały eksportu środków ochrony 
osobistej, zatrzymując na terenie kraju duży transport 
dla Włoch, a Francja ograniczyła eksport sprzętu 
medycznego, krytykując urzędników UE, którzy 
wzywali do solidarności70.
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72 https://www.criteo.com/insights/coronavirus-remote-work-trends/
73 S. Strongin, D. Mirabal, The Great Reset, A Framework for Investing After COVID-19, The Goldman Sachs Group, Global Portfolio Analysis, 

27.05.2020, https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/the-great-reset/report.pdf

Natomiast sprzęt ochronny i lekarze wojskowi przybyli 
z nieoczekiwanej strony: Chin i Rosji, zaskarbiając 
sobie przyjaźń Włochów i zwiększając eurosceptyczne 
nastroje. W połowie kwietnia przewodnicząca 
Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przeprosiła 
Włochów i przyznała, że UE nie doceniła skali 
oddziaływania pandemii koronawirusa. Dopiero 
z czasem Unia Europejska pokazała swoją siłę, a także 
pojawiły się akty solidarności ze strony państw 
członkowskich. Francja ofiarowała Włochom milion 
masek, Czechy dostarczyły 10 tysięcy kombinezonów 
ochronnych i respiratorów wydrukowanych w technice 
3D, Austria, Niemcy i Luksemburg przejmowały 
pacjentów od Włoch i Francji, a Polska i Rumunia 
wysłały do Włoch zespoły lekarzy, którzy mieli pomóc 
w leczeniu pacjentów w tamtejszych szpitalach. 
Wydaje się, że choć te zabiegi mogły osłabić 
negatywne nastroje, to jednak brak pomocy Włochom, 
gdy były w największej potrzebie, z pewnością odbił 
swoje piętno na unijno-włoskich relacjach i może 
kiedyś zaważyć na dalszych losach tej współpracy, 
a przynajmniej z niektórymi jej członkami. Wśród 
plusów warto jednak wspomnieć o sytuacjach 
pozytywnych takich jak ta, gdy Polska pomogła 
Słowenii w repatriacji swoich obywateli Polskimi 
Liniami Lotniczymi LOT, gdy słoweńscy obywatele nie 
mogli wrócić do kraju71. 

Pandemia wywarła też wpływ na zmiany społeczne, 
o których warto krótko wspomnieć. Zamknięcie 
milionów ludzi w domach na ponad miesiąc sprawiło, 
że wiele krajów rozwinęło się cyfrowo. Praca zdalna, 
która stała się podstawą przeżycia ogromnej liczby 
przedsiębiorstw, okazała się niemniej wydajna, niż 
praca w biurze. Takie wnioski mogą z czasem w istotny 
sposób wpłynąć na zmianę trendów na rynku pracy72. 
Również systemy szkolnictwa i urzędy zmuszone 
przejść na zdalne działanie, przebiły niewidzialną 
ścianę wejścia w XXI wiek w postaci cyfryzacji, która 
do tej pory wydawała się w dużej części Europy 
niemożliwa do zrealizowania. Okazało się także, że nie 
wychodząc z domu można poprowadzić zajęcia 
czy wykład na uczelni bądź zarejestrować auto. 
Wydaje się, że zniesienie ograniczeń nie odwróci już 
tych zmian, jeśli okażą się one bardziej efektywne 
i lepsze zarówno dla społeczeństwa, jak i państwa, 
zmniejszając choćby niepotrzebną biurokrację. 

Jednym ze skutków kryzysu jest też strata zaufania 
co do możliwości jednostki. Koronawirus pokazał, 
że w przypadku nagłych zmian w tak dużej skali 
sektor prywatny nie jest w stanie sobie sam poradzić. 
Może to prowadzić do zmian społeczno-kulturowych 
oraz być może prawnych, powodujących wzrost roli 
państwa. Zmieni się także podejście społeczeństwa 
do ryzyka. Ludzie, mając świadomość możliwości 
nadejścia nieoczekiwanych sytuacji, mogą być bardziej 
skłonni do oszczędzania pieniędzy, co wpłynie 
na mniejszą ilość pieniądza krążącą w gospodarce. 
Przez okres kryzysu dały się także słyszeć głosy 
mówiące o ograniczeniu chęci społeczeństwa 
do latania, unikaniu zatłoczonych miejsc i imprez 
sportowych, a nawet niechęci do mieszkania 
w miastach. Kolejne lata pokażą, czy doprowadzi 
to do zmiany związanych z tym trendów73. 

Wydaje się, że wirus w pewnej mierze nauczył ludzi 
społecznej odpowiedzialności. Obywatele, choć 
w części, pokazali solidarność pomagając starszym 
z rodziny bądź sąsiedztwa, nosząc maski by nie zarazić 
innych, produkując sprzęt medyczny i środki higieny 
czy oddając pieniądze na pomoc służbie zdrowia. 
Ludzie nabyli także pewne nawyki, które być może 
na dłużej zagoszczą w codziennej rutynie, szczególnie 
jeśli chodzi o higienę. Patrząc z  perspektywy 
zakładów pracy, wiele może w najbliższym czasie 
zmienić się w kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pandemia wywołała także niepokoje społeczne. 
W Stanach Zjednoczonych lockdown połączony 
z kwestiami światopoglądowymi wywołał liczne 
protesty, rozruchy i zamieszki. W Unii Europejskiej 
dało się zauważyć takie sytuacje, jednak w znacznie 
mniejszej skali. Choć wydaje się, że kraje są już 
zdecydowanie lepiej przygotowane do ewentualnej 
walki z wirusem, do tej pory nie istnieje lek, ani 
szczepionka na SARS-CoV-2. W związku z tym 
najlepszym sposobem walki z wirusem jest wciąż 
lockdown oraz przestrzeganie procedur sanitarnych. 
Co prawda państwa członkowskie poradziły sobie 
z pierwszą falą koronawirusa, jednak kolejne 
uderzenie może przynieść znacznie większe społeczne 
niezadowolenie i brak akceptacji dla środków 
podejmowanych przez władze. 
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Do tej pory nie podsumowano, czy decyzje podjęte 
podczas epidemii były właściwe. Nikt też nie 
został z tego rozliczony. Kumulacja tych kwestii 
w przypadku ponownego wzrostu zachorowań może 
spowodować rozruchy społeczne, zamieszki, a nawet 
chaos i destabilizację państw.

Podsumowując, koronawirus był dla Europy i świata 
trudnym doświadczeniem. Spowodował śmierć 
ogromnej liczby osób, wywołał gospodarczą 
katastrofę i wpłynął bezpośrednio na życie 
codzienne miliardów ludzi. 

Dla Unii Europejskiej był z pewnością ogromnym 
wstrząsem i próbą najwyższego stopnia. Choć 
pierwsze tygodnie mocno zachwiały wiarą w sens jej 
istnienia, kolejne miesiące pokazały, że solidarność 
i współpraca państw członkowskich są w stanie 
przezwyciężyć nawet tak nagły i nieoczekiwany 
kryzys, jak wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2, 
a Unia Europejska wyjdzie z niego jeszcze silniejsza.
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