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W obliczu ogromnego cierpienia ludzi w całej Europie kryzys COVID-19 jest bez wątpienia 

decydującym sprawdzianem solidarności dla Unii Europejskiej, a także dla świata. Po niedostatecznej 

reakcji polityki gospodarczej na światowy kryzys finansowy i gospodarczy w 2008 r. kolejny brak 

skutecznego i opartego na współpracy reagowania może zaostrzyć napięcia społeczne i polityczne 

między państwami członkowskimi. W takim przypadku dalsza stagnacja, jeśli nie upadek projektu 

integracji europejskiej, byłaby nieunikniona. 

Co więcej, epidemia COVID-19 tymczasowo zmusiła do odrzucenia fetysza polityki gospodarczej UE 

– to znaczy „oszczędności budżetowych”. W obliczu masowego bezrobocia i bezprecedensowego 

poziomu bankructw przedsiębiorstw wskutek czasowego zamknięcia działalności gospodarczej przez 

rząd, neoliberalne i konserwatywne elity polityczne szybko wprowadziły masowe programy wsparcia 

publicznego o łącznej wielkości 10 lub więcej procent PKB UE. Komisja Europejska zawiesiła kryteria 

zadłużenia paktu fiskalnego i skutecznie odłożyła na bok rygorystyczne zasady pomocy państwa,  

a EBC, po pewnym oporze, kontynuował politykę rozszerzenia kredytu dla systemu finansowego. 

Centralny dogmat ekonomiczny ostatniej dekady, który bardziej niż cokolwiek innego ponosi 

odpowiedzialność za problemy polityczne i gospodarcze, przed którymi stoi dziś UE, został szybko 

porzucony w celu ocalenia systemu kapitalistycznego przed potencjalnie egzystencjalnym kryzysem. 

Jednak niekoniecznie jest to zmiana paradygmatu, jak pokazał kryzys finansowy z lat 2008/09.  

Podobnie kryzys bezlitośnie odsłonił tragiczne polityczne fiasko trzech dekad prywatyzacji  

i niedofinansowania sektora publicznego, szczególnie w zakresie świadczenia usług zdrowotnych. 

Ciężar tego w przeważającej mierze ponoszą pozbawione środków finansowych i poważnie 

niedoposażone kadrowo systemy publicznej opieki zdrowotnej. Ten kryzys doskonale ukazuje 

zasadnicze znaczenie silnego sektora publicznego i kładzie kres neoliberalnej bajce o minimalnym 

państwie. To, że kryzys COVID-19 ujawnia straszne konsekwencje uduszonych przez budżet sektorów 

publicznych, szczególnie w krajach takich jak Włochy, Hiszpania i Grecja, które najbardziej ucierpiały 

na skutek polaryzacji gospodarczej i oszczędności budżetowych narzuconych im w ciągu ostatniej 

dekady, nie jest przypadkiem. 

Na tym tle brak solidarności wykazany przez Niemcy, Holandię, Austrię i innych członków UE wobec 

krajów najbardziej dotkniętych pandemią jest tragiczny. Zakazy wywozu sprzętu medycznego, 

zamykanie granic, a co najważniejsze, uparta odmowa wprowadzenia korona-obligacji, jeśli nawet nie 

dłuższych i bardziej trwałych form wspólnej odpowiedzialności za długi, powodują ogromne szkody 

dla spójności politycznej UE. To, że przywódcy polityczni, jak na przykład włoski premier Giuseppe 

Conte, wyraźnie podkreślają poparcie otrzymane od Chin, Rosji i innych krajów, świadczy   

o powszechnej frustracji sytuacją polityczną w UE. 



Co więcej, siły konserwatywne i nacjonalistyczne wykorzystują kryzys, aby zablokować wszelkie 

rozwiązanie przerażającej sytuacji humanitarnej uchodźców, którzy obecnie przebywają na granicach 

UE i na wyspach greckich. Na własne ryzyko UE ignoruje również zbliżający się kryzys humanitarny  

i gospodarczy na Globalnym Południu, a zwłaszcza na kontynencie afrykańskim. 

Kryzys COVID-19 zostanie zatem zapamiętany nie tylko jako katastrofa humanitarna polegająca na 

możliwej do uniknięcia śmierci tysięcy ludzi, ale prawdopodobnie też jako przełomowy moment dla 

projektu integracji europejskiej. Kryzys spowoduje duże koszty społeczne w postaci wysokiego 

poziomu bezrobocia, wzrostu poziomu ubóstwa i dalszego pogłębiania się nierówności. Biorąc pod 

uwagę podział kompetencji między Unią a państwami członkowskimi, główna rola rządów krajowych 

podczas krytycznej fazy epidemii była w dużej mierze nieunikniona. Jednak po ustąpieniu najgorszej 

fazy kryzysu uwidocznią się ograniczenia rządów krajowych w radzeniu sobie ze społecznymi i 

gospodarczymi konsekwencjami kryzysu. 

Wysoki stopień integracji finansowej i gospodarczej wymaga skoordynowanego i opartego na 

współpracy programu na szczeblu UE w celu odbudowy europejskiej gospodarki. Program ten musi 

zdecydowanie zerwać z trwającym przez ostatnie trzy dekady neoliberalnym ukierunkowaniem 

polityk UE. Musi przekształcić europejską gospodarkę w kierunku modelu produkcji i konsumpcji, 

który naprawdę sprzyja włączeniu społecznemu i jest odpowiedzialny za środowisko. W tym celu 

Europejski Zielony Ład musi zostać przekształcony W Europejski Zielony Nowy Ład. Wymiar 

społeczny musi być potraktowany priorytetowo w propozycjach politycznych na szczeblu UE, by 

stawić czoło masowemu bezrobociu, ubóstwu i nierówności. Szkody wyrządzone usługom publicznym 

przez neoliberalny dogmat muszą zostać naprawione poprzez ich dowartościowanie i modernizację. 

Wymiar ekologiczny musi przekształcić nasze systemy energetyczne, transportowe i żywnościowe,  

a także zdecydowanie zmniejszyć nasz ślad ekologiczny i poziomy emisji dwutlenku węgla. Wymiar 

demokratyczny musi angażować obywateli w proces współdecydowania o priorytetach 

inwestycyjnych, w szczególności na szczeblu regionalnym i lokalnym. 

Finansowanie inicjatyw rządowych nie tylko w celu przezwyciężenia obecnego kryzysu, ale także w 

celu zaradzenia dziedzictwu tego kryzysu i budowania trwałej przyszłości, nie może być 

dokonywane indywidualnie przez rządy krajowe. Trzeba wprowadzić wspólne środki, w tym emisję 

euroobligacji i pokaźny budżet UE. Opowiada się za tym już wiele krajów w UE. Kryzys COVID-19 

pokazał, że dostępne są środki finansowe na wdrożenie ogromnego ogólnoeuropejskiego 

programu transformacji społeczno-ekologicznej, jeśli istnieje wola polityczna do ich uruchomienia. 

Podobnie należy szybko opracować i wdrożyć międzynarodowe inicjatywy na rzecz redukcji 

zadłużenia i pomocy rozwojowej. 

Wzywamy postępowe siły polityczne do zjednoczenia się zjednoczenia się na rzecz realizacji tego 

programu i wspólnego nacisku na głęboką zmianę polityczną. 
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