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Gdy Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, nie mówiąc o Izraelu, zaczynają „nowe”, 
postpandemiczne życie, Europa pogrąża się w trzeciej fali zarazy i wewnętrznych 
awanturach. Historia zmagań UE z pandemią jest istotna nie tylko dla zrozumienia 
obecnej społeczno-ekonomicznej zapaści, lecz także dla oceny tego, jaka przyszłość 
może czekać ten polityczny projekt. Największym problemem Unii są jej elity, które 
nie chcą żadnej zmiany. Nie przypadkiem trzech z ostatnich czterech premierów 
Luksemburga stało na czele Komisji Europejskiej. Nikomu nie przeszkadzały ich 
problemy alkoholowe, dziwne powiązania z wielkim biznesem czy przygody ero-
tyczne. Istotne było to, że przedstawiciele tego maleńkiego państewka nigdy nie 
zaproponowali nic, co mogłoby zwiększyć przejrzystość unijnych instytucji czy, 
nie daj Boże, je zdemokratyzować – pisze Tomasz Wróblewski w cyklu „Wolność 
w Remoncie – eseje”.

Pandemia – wróg z zewnątrz

Protekcjonizm, kunktatorstwo, ociężała biurokracja, brak przejrzystego procesu decyzyj-
nego i politycznej odpowiedzialności prześladują Unię Europejską od jej zarania. Jeżeli 
dotąd eurokratom uchodziło to płazem, to dlatego, że instytucja nigdy nie musiała zmie-
rzyć się ze śmiertelnym zagrożeniem swoich obywateli, a efekty ich działań trudno było 
porównać do skuteczności państw narodowych. Pandemia była pierwszym wyzwaniem 
dla unijnej odporności na realne zagrożenie z zewnątrz. Wszystko to, z czym musiała się 
zmagać do tej pory to problemy, które czy to poszczególne państwa, czy Komisja Europej-
ska sprowadzały same na siebie. Nawet kryzys migracyjny trudno nazwać wyzwaniem 
zewnętrznym, bo choć miliony ludzi przywędrowały tu spoza Europy, to przecież zrobiły 
to na zaproszenie niemieckiej kanclerz. Stąd też historia dotychczasowych zmagań Unii  
z pandemią jest istotna nie tylko dla zrozumienia źródeł obecnej społeczno-ekonomicznej 
zapaści, lecz także dla oceny tego, jaka przyszłość może czekać ten polityczny projekt, 
jakim jest Unia Europejska.



2

Oblany test eurokracji

Arnold Joseph Toynbee, jeden z najwybitniejszych historyków XX w., w swoim 12-to-
mowym „Studium historii” chciał nam przekazać kilka prostych prawd o narodzinach  
i upadkach cywilizacji. Jak choćby tę, że imperia umierają, kiedy elity porzucają „włók-
na moralne, z których utkana została ich cywilizacja”. Innymi słowy, kiedy porzucą to, 
co stanowiło o sile ich cywilizacji. Tym, co w pierwszych latach po II Wojnie Światowej 
stanowiło o przewagach Unii Europejskiej nad dawnymi paktami czy sojuszami, była uni-
kalna zdolność do współdziałania ponad historycznymi uprzedzeniami i partykularnymi 
interesami. Dziś pandemia obnaża mit jedności i uprzytamnia, jakim zagrożeniem dla 
Europy jest brukselska klasa polityczna – ten zamknięty krąg ludzi pozostawiony sobie 
bez demokratycznej kontroli i jakiejkolwiek odpowiedzialności politycznej.

Tradycyjny brak reakcji, czyli chaos

Komisja Europejska zareagowała na wzmianki o szybko rosnącej skali zakażeń COVID-19 
tak, jak reagowała na każdy inny kryzys przez ostatnie 15 lat, czyli… nie zareagowała. Nie 
miała żadnego planu, żadnej strategii i żadnych kompetencji w kwestiach zdrowotnych. 
Kiedy przewodnicząca KE Ursula von der Leyen wreszcie przemówiła, większość Europy 
pogrążona była już w totalnym chaosie. Przewodnicząca pouczała, że rządy powinny 
sprawdzać stan zdrowia swoich obywateli i nie poddawać się panice. Mówiła to do rzą-
dów, z których każdy na swoją rękę zamykał szkoły, centra handlowe i słał emisariuszy 
w poszukiwaniu maseczek. Kiedy w pierwszych dniach kwietnia włoski rząd zaapelował 
o pomoc w zorganizowaniu środków medycznych w ramach europejskiego mechanizmu 
kryzysowego, żaden kraj UE nawet nie odpowiedział na błagania. Gorzej, Berlin wydał 
swoim służbom zakaz wywożenia z kraju masek i sprzętu ochronnego. Na wezwanie 
włoskiego ministra zdrowia, żeby zakłady 3M we włoskim mieście Marcallo skierowały 
część swojej produkcji do lokalnego centrum rezerw materiałowych, dyrekcja odmówiła, 
tłumacząc się zakazem z europejskiej centrali w Belgii. Kiedy Włosi wsiedli w samochody 
i ruszyli na poszukiwanie sprzętu medycznego, lokalne władze Bawarii zakazały sprze-
daży masek „obcokrajowcom”, a zaraz potem Austria zamknęła dla Włochów granice. 
Przewodnicząca KE próbowała udobruchać włoskich polityków, obiecując, że w zamian 
Bruksela nie będzie ich w pandemii gnębić za nadmierny deficyt budżetowy, ale wtedy 
odezwała się szefowa EBC – Christine Lagarde – przekonując, że obietnica była przed-
wczesna i problemy zdrowotne nie są usprawiedliwieniem dla psucia wspólnej waluty. 
Wycena ryzyka włoskich obligacji wzrosła natychmiast o 60 pkt. bazowych, co stanowiło 
największy dzienny skok w historii kraju. Z kolei indeks giełdowy w Mediolanie spadł 
o 17 procent, co było największym jednorazowym spadkiem na świecie. Wtedy Mateo 
Salvini, eurosceptyczny lider prawicowej Ligi Północnej, sarkastycznie podziękował 
Brukseli za „pomoc w załamaniu giełdy i zniweczenie 68 miliardów euro oszczędności 
rządu”. Krytykowana za nieustępliwość Lagarde natychmiast stwierdziła, że nikt nie 
trzyma Włoch w strefie euro na siłę. 

Przewodnicząca KE atakowana natomiast za bierne zachowanie jej urzędników, tłumaczy-
ła, że nie reagowała na wczesne doniesienia o pandemii, bo komisja nie ma kompetencji  
w kwestiach zdrowotnych. Może to i prawda, ale już w kwestii swobodnego przemieszcza-
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nia się po Europie i porozumienia z Schengen ma kompetencje, a nie zajmowała żadnego 
stanowiska w sprawie zamykanie granic. Dlaczego? W dużej mierze dlatego, że sama 
dowiedziała się o zamykaniu granic już po fakcie. 12 z 26 państw Schengen, w tym Polska, 
zamknęło granice, zanim jeszcze przewodnicząca miała tu cokolwiek do powiedzenia. 
Kiedy von der Leyen wreszcie przemówiła, ograniczyła się do słów: „To nie było koniecz-
ne”. Pytanie, co wtedy było konieczne? Na nie przewodnicząca też nie miała odpowiedzi. 
Kolejnym zaskoczeniem dla Komisji Europejskiej były arbitralne decyzje poszczególnych 
rządów o rozluźnianiu reguł przyznawania kredytów pomocowych. Komisja Europejska 
ogłosiła, że kraje mogą wykorzystać fundusze unijne na walkę z COVID-19 i wyjątkowo 
zadłużać się powyżej unijnych limitów, kiedy… wszystkie rządy i tak już to robiły. Jednym 
słowem UE wydała zgodę, na którą nikt już nie czekał.

Kiedy wreszcie Unia wykazała się inicjatywą i obiecała państwom miliardy natychmiasto-
wej pomocy, okazało się, że w przypadku Polski przyrzeczone nowe 7 mld euro pochodziło 
z budżetów wcześniej już nam oficjalnie przyznanego. Kiedy zaś kilka państw południa 
zwróciło się do EBC o obniżenie stóp procentowych dla ułatwienia akcji kredytowej, 
usłyszały, że EBC odpowiada za stabilność wspólnej waluty, a nie problemy kredytowe 
pojedynczych państw. Waszyngton patrząc na to, co się dzieje w Europie, bez wcześniej-
szego informowania Brukseli, zdecydował zamknąć swoje granice przed obywatelami 
państw europejskich.

Jakby się tu zcentralizować?

Co na to dyplomacja unijna i jej „wysoki reprezentant” Josep Borrell? Na swojej stronie 
powiesił informację o poparciu udzielonym przez KE kobietom z Czarnogóry walczącym  
o swoje prawa. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że opieka medyczna nigdy nie le-
żała w kompetencjach UE. Nikt też nie spodziewał się, że Komisja z dnia na dzień przejmie 
pełną odpowiedzialność za walkę z COVID-19, zapewni wszystkim maseczki, respiratory 
i wyśle na miejsce doświadczonych lekarzy. Rządy zresztą natychmiast wzięły sprawy  
w swoje ręce, co najwyżej licząc, że UE zaproponuje rozwiązania tam, gdzie ma kompe-
tencje, tj. ureguluje kwestie wewnętrznych granic, szybko i jasno określi zasady, na jakich 
w pandemii może być przyznawana pomoc publiczna i uruchomi coś, co zapowiada od 
dawna, a mianowicie mechanizm wzajemnego wsparcia dla najbardziej potrzebujących 
państw. A jednak na zgodę udzielenia wsparcia publicznego, rządy musiały czekać tygo-
dniami. To, co natomiast najbardziej zajmowało szefostwo Komisji Europejskiej to mone-
towski koncept wykorzystania kryzysu do większej centralizacji i dalszej federalizacji UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen już w marcu 2020 roku 
przekonywała państwa członkowskie, że jak najszybciej powinny przekazać nadzór 
nad redystrybucją szczepionek Komisji. Według portalu Politico, von der Leyen miała 
powiedzieć swoim współpracownikom, że pandemia to niepowtarzalna okazja do zwięk-
szenia kompetencji Komisji Europejskiej poprzez powołanie oddzielnej agencji, która na 
początek miałaby dokonywać jedynie zakupów szczepionek na COVID-19, a z czasem, kto 
wie, może wszystkich leków.



4

Oblany test eurokracji

Rządy Niemiec, Włoch i Holandii dość długo opierały się inicjatywie przewodniczącej. 
Zwracano uwagę, że Komisja nie ma żadnych doświadczeń z zakupem i redystrybucją 
leków, a toporna unijna biurokracja nie gwarantuje pośpiechu. Rządy zaczęły natychmiast 
prowadzić własne negocjacje z firmami farmaceutycznymi. I kiedy wszyscy oswoili się  
z myślą, że odpowiedzialność za walkę z pandemią i zakup szczepionek pozostanie w ich 
rękach, von der Leyen dokonała czegoś, czego jeszcze rok temu nikt by się po niej nie spo-
dziewał. Zagrała na antyamerykańskich sentymentach i niemieckiej dumie przemysłowej. 
Pretekstem był mało znaczący tekst w „Die Welt” o rozmowach na temat połączenia nie-
mieckiej firmy farmaceutycznej CureVac z amerykańskim konsorcjum farmaceutycznym. 
Redakcja wybiła informacje, że administracja Trumpa zaoferowała swoje pośrednictwo. 
Ursula von der Leyen natychmiast spotkała się z zarządem CureVac i na konferencji pra-
sowej podniosła larum, że Trump chce pozbawić Europejczyków leku i zabrać produkcję 
szczepionki do Ameryki. Na kolejny dzień zaplanowane było posiedzenie Rady Europy, 
na którym von der Leyen powtórzyła swoje oskarżenia. Zażądała od Rady Europy, żeby 
przywódcy czym prędzej upoważnili KE do negocjacji z firmami farmaceutycznymi. Czas 
naglił. Na spotkaniu z grupą dziennikarzy wprost oświadczyła, że to ona przekonała „li-
dera w produkcji szczepionek” do pozostania w Europie. Mniejsza o to, że zarówno Biały 
Dom, jak i zarząd CureVac oświadczyły, że nigdy nie było mowy o przeniesieniu firmy do 
Ameryki, a jedynie o połączeniu doświadczeń badawczych. Mniejsza, że CureVac nie był 
liderem w badaniach. Ba!, pozostawał daleko w tyle za amerykańskimi czy brytyjskimi 
firmami badawczymi. Nie to było najgorsze. Podczas gdy rządy USA i Wielkiej Brytanii 
podpisywały już kontrakty z firmami farmaceutycznymi, KE zajmowała się urabianiem 
państw członkowskich i lobbowaniem za powołaniem nowej unijnej instytucji.

Niemcy, widząc na co się zanosi, podjęli własne rozmowy z firmami farmaceutycznymi. 
To wtedy właśnie Berlin złożył pierwsze zamówienia szczepionek, niezależnie od Brukseli. 
Później wytykano Merkel, że załatwiła sobie „dojście bez kolejki”. W rzeczywistości, kiedy 
Merkel składała pierwsze zamówienia, żaden urzędnik Komisji jeszcze nie skontaktował 
się z firmą farmaceutyczną, o podjęciu negocjacji nawet nie mówiąc. Von der Leyen 
jednak ostatecznie przekonała Merkel i Macrona do uwspólnienia polityki zakupowej. 
Argument, że jest to niepowtarzalna szansa na stworzenie „Europejskiej Unii Zdrowia”, 
okazał się decydujący. To miał być historyczny krok na drodze do dalszej federalizacji.

Puste pozdrowienia

COVID-19 miał być pokazem skuteczności i europejskiej solidarności. Zanim jeszcze 
podpisano umowę z pierwszą firmą farmaceutyczną, w Komisji Europejskiej rozpoczęto 
przygotowania do facebookowego happeningu, w ramach którego szczepiący się tego 
samego dnia Europejczycy z różnych państw pozdrawiają się wzajemnie. Nikt nie śmiał 
głośno powiedzieć, że Unia jest zupełnie nieprzygotowana do stworzenia infrastruktury 
i szybkiego zbudowania kompetencji zakupowych, nie mówiąc już nawet o dystrybucji 
szczepionek. Pół roku później okaże się, że największe wrażenie zrobią jednak zdjęcia 
pustych punktów szczepień. Samymi szczepieniami zajmowały się rządy narodowe 
i tu, trzeba przyznać, sprawdziły się doskonale. Rozstawiono namioty, błyskawicznie 
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otwierano nowoczesne punkty szczepień, niemal skoszarowano lekarzy. Tyle tylko, że 
brakowało szczepionek.

Miesiąc zanim Komisja Europejska siadła do stołu z firmami farmaceutycznymi, Izrael, 
Australia, Japonia, Wielka Brytania były już po negocjacjach. To istotny fakt dla zrozu-
mienia późniejszej awantury, jaką Komisja będzie wszczynała o wprowadzenie zakazu 
eksportu szczepionek poza terytorium Unii.

Wiele rzeczy złożyło się na to, że UE została w tyle z zakupem szczepionek. Po pierwsze 
transakcję wartą 2,9 mld euro powierzono agencji na co dzień zajmującej się bezpiecznym 
odżywianiem i metkowaniem produktów unijnych. Rozpiętość zainteresowań agencji 
była co prawda szeroka – od nauczania zasad zdrowego odżywiania przez badania wete-
rynaryjne zwierząt, po eksplorowanie żywności przyszłości – a teraz miała się poszerzyć 
jeszcze bardziej: agencja miała dodatkowo kierować zamówieniami szczepionek dla pół 
miliarda ludzi. 

Negocjacje z firmami farmaceutycznymi wzięli na siebie pracownicy z działu etykieto-
wania towarów. Urzędnicy unijni już na dzień dobry postawili sobie zupełnie inne cele 
od Amerykanów czy izraelskich negocjatorów. Komisja Europejska z dumą ogłosiła, że 
wynegocjowano najlepszą cenę i że wszyscy otrzymają szczepionkę w tym samym czasie. 
Wszyscy na tych samych warunkach. Przedstawiciele Izraela na pierwszym spotkaniu 
stwierdzili, że cena jest dla nich wtórna, bo walczą o życie swoich obywateli. Dla Izraela 
kluczowe znaczenie miał czas. Dla Brukseli nie.

W miarę jak przybywało głosów krytyki, przewodnicząca von der Leyen wykonywała coraz 
dziwniejsze ruchy. Niespodziewanie zażądała zakazu eksportu szczepionek z europejskich 
fabryk. Dla pewności, że nawet mysz się nie wyślizgnie ze szczepionką, leki miały być 
oznakowane i numerowane. Im bardziej przewodnicząca straszyła firmy farmaceutycz-
ne, tym trudniej było pozyskać szczepionki. W lutym 2021 r. oskarżyła brytyjski koncern 
AstraZeneca, że przechwytuje on produkcje ze swojej fabryki w Holandii i „przemyca” leki 
do Anglii. Przewodnicząca całkiem na poważnie zaczęła mówić o blokowaniu eksportu 
szczepionek. A w odniesieniu do Wielkiej Brytanii zapowiedziała uruchomienie tzw. 
atomowej klauzuli zapisanej w umowie brexitowej, czyli przywrócenie granicy między 
Irlandią a Irlandią Północną.

Groźny, dyplomatyczny pomruk przetoczył się przez cały świat. Od Sydney po Ottawę. 
Kanada zażądała gwarancji zamówionych dostaw, grożąc bliżej niesprecyzowanymi 
konsekwencjami. Politycy w Dublinie, Londynie i Belfaście wyrywali sobie włosy z głowy 
i zaczęli bombardować KE telefonami. Boris Johnson rozmawiał z von der Leyen o – jak 
się wyraził – „swoich śmiertelnych obawach”. Rząd w Tokio, już po odwołaniu blokady 
szczepionek, oskarżył Brukselę, że sama zapowiedź sankcji spowodowała zmniejszone 
dostawy i wywołała niepokój społeczny w Azji. Wracały obrazy z chaotycznie podejmo-
wanych decyzji w pierwszych dniach pandemii. Wracał chaos, który pogłębił napięcia 
między Polską, Niemcami, potem Włochami a Austrią i Niemcami. KE z każdą kolejną 
wypowiedzią wprowadzała tylko więcej niepokoju.
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Blame game

W pierwszej chwili von der Leyen insynuowała, że nic o zakazach eksportu nie wiedziała 
i przerzucała odpowiedzialność na zastępców. Potem musiała się najwyraźniej zreflekto-
wać i choć nie wzięła na siebie winy, to powiedziała, że czuje się odpowiedzialna. Usiłując 
wybrnąć z tego dowcipem, w wywiadzie dla irlandzkich mediów powiedziała: „Tylko 
papież jest nieomylny”. W katolickim kraju nie zostało to najlepiej odebrane.

O unijnym chaosie, arogancji, brukselskiej spychologii i braku odpowiedzialności napi-
sano już sporo tekstów i książek. Ale w tej opowieści jest coś jeszcze, co przy tej okazji 
warto sobie powtórzyć. Zarówno sposób wyłaniania przywódców w Unii Europejskiej, jej 
bizantyjska konstrukcja, jak i czołobitność obowiązująca w Komisji Europejskiej, powo-
dują, że błędy wyłapywane i naprawiane są tu z ogromnym opóźnieniem, a najczęściej 
są zamiatane pod dywan.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen – zanim stała się twarzą unijnej porażki szczepion-
kowej i przewodniczącą Komisji – była ministrem obrony Niemiec na wylocie. Trochę 
jak Donaldowi Tuskowi w trudnym dla niego momencie politycznym, Merkel rzuciła von 
der Leyen koło ratunkowe, licząc na rewanż i posłuszeństwo. Von der Leyen nie była 
jedynym kandydatem na przewodniczącą Komisji, ale miała silne wsparcie od Merkel 
i nie stawiała żadnych warunków. Nie zapowiadała żadnych gruntownych zmian w KE, 
a to dla brukselskich urzędników jest zawsze atutem. Urzędnicy w każdej demokracji 
potrafią być przekleństwem świeżo wybranych, zbyt ambitnych polityków i w każdej 
administracji próbują chłodzić zapał polityków do reform. Ale w UE to od urzędników 
zależy czy program nowych decydentów się powiedzie, czy nie. Większość urzędników 
jest nieusuwalna. Często sami niegdyś byli politykami delegowanymi do Unii i doskonale 
wiedzą, że nic tak nie dyscyplinuje polityka, jak obietnica dobrze płatnej, nieopodat-
kowanej posady w UE. Mało tego, agenda unijna nowej komisji ustalana jest jeszcze za 
poprzedniej i to urzędnicy wprowadzają nowe władze w to, czym mają się zajmować  
i jaki ma być harmonogram. Karierę robi tu głównie pokora i uległość. Ambicja i wizja 
zostają za drzwiami.

Nie przypadkiem trzech z ostatnich czterech premierów Luksemburga stało na czele 
Komisji Europejskiej. Nikomu nie przeszkadzały ich problemy alkoholowe, dziwne 
powiązania z wielkim biznesem czy przygody erotyczne. Istotne było to, że przedstawi-
ciele tego maleńkiego państewka nigdy nie zaproponowali nic, co mogłoby zwiększyć 
przejrzystość unijnych instytucji czy, nie daj Boże, je zdemokratyzować. Luksemburg ma 
mniej obywateli, niż większość europejskich stolic ma mieszkańców. Ma za to najwyższe 
PKB na głowę mieszkańca w Europie, a 25 proc. PKB kraju wytwarzają instytucje finan-
sowe, będące kanałem transferowym dla większości europejskich biznesów, w tym dla 
firm uciekających przed podatkami. Mała więc szansa, żeby Luksemburczyk nalegał na 
głębokie reformy. Podobnie rzecz miała się z von der Leyen, której główną kwalifikacją 
była pewność eurourzędników, że jej osobiste ambicje będą wtórne do lojalności wobec 
swojej byłej szefowej i brukselskiego establishmentu.
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W normalnym państwie, po tak poważnej wpadce rządu opozycja otwierałaby już szam-
pana, a media podnosiłyby larum. Ale nie w Brukseli – tam opozycja jest tylko z nazwy. 
Nigdy nie zachowuje się jak zwykła opozycja znana z państw narodowych. Atmosfera  
w unijnych instytucjach przypomina dwór Ludwika XIV, słynnego Króla Słońce. Wszyscy 
wszystkich chwalą niezależnie od tego, jak bardzo spaprał ktoś robotę. Wszelkie uwagi 
przemycane są niby niechcący między słowami zachwytu i rozległych podziękowań. 
Awanse i kariery robi się tu na przymilaniu się do urzędników, a nie na robieniu wraże-
nia na wyborcach.

Maszynka do ucierania kompromisów

Teoretycznie Komisję można odwołać, jeśli posłowie się znarowią, ale Parlament Euro-
pejski – jedyny demokratyczny organ Unii – jest słaby, oderwany od własnych wyborców,  
a chwała buntownika nie zrekompensuje utraconych dochodów, diet, kilometrówek, kosz-
tów dojazdu do lotniska czy zwrotu za czekanie na przesiadkę. Plany przekształcenia tego 
sympatycznego klubu światowców w coś, co przypominałoby demokrację, z prawem do 
własnej agendy legislacyjnej, zgłaszaniem projektów ustaw, z demokratycznymi wyborami 
na przewodniczącego Komisji – jak to napisał tygodnik „The Economist” – „utonęły w per-
sonalnych rozgrywkach, a na koniec maszynka do ucierania kompromisów wypluła von 
der Leyen”. I nikt tu teraz nie będzie zaczynał na nowo wojny o jakąś głupią szczepionkę. 
Tym bardziej że nowa osoba musiałaby być, jak wszystkie poprzednie, lojalna i układna.

A jeżeli chodzi o naciski z zewnątrz, głosy oburzenia płynące z austriackiego czy ho-
lenderskiego parlamentu, to traktowane są one tu, jak ataki na całą Unię i natychmiast 
kwitowane słowami szczerego żalu z powodu odradzającego się populizmu. Nie spodzie-
wajmy się więc, że ze strony KE usłyszymy słowa przeprosin. Przeciwnie, oficjalna linia 
Komisji została rozpisana na głosy. W Polsce tym głosem był Komisarz ds. Rolnictwa Janusz 
Wojciechowski, który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powtarzał tę samą mantrę, co 
inni komisarze w swoich krajach. „Komisja nie poszła na skróty”, „poważnie traktowała 
bezpieczeństwo”, a tak w ogóle to producenci mieli problemy z komponentami. Dziwne, 
że nie mieli problemów z produkcją dla Wielkiej Brytanii, Izraela, Arabii Saudyjskiej. Od 
siebie von der Leyen – w charakterystycznym unijno-protekcjonalnym stylu – dodała, że 
„może pojedyncze państwa działają jak ścigacze na morzu, a UE jak tankowiec, ale dzięki 
roztropności urzędników, biedniejsze kraje, które same pewnie nie zapewniłyby sobie 
szczepionek, w ten sposób korzystają”. Czyli dobra, stara Europa poświęciła się dla tych 
biednych, źle zorganizowanych państewek na wschodzie i na południu Europy. 

W tym wszystkim Komisja zdążyła rozesłać członkom europarlamentu, swoim urzędni-
kom, wszystkim pracownikom unijnych agencji, ciał, delegatur i co tam jeszcze zaprosze-
nia do szczepienia. Ta specjalna pula dla sympatycznego klubu brukselczyków, zamiast 
uspakajać nastroje, jedynie rozsierdziła Niemców, Holendrów, Francuzów. Najbogatsze 
państwa świata, z olbrzymim zapleczem naukowo-badawczym i najpotężniejszymi fir-
mami farmaceutycznymi na świecie nie mogą zapewnić szczepień swoim obywatelom, 
ale nie przeszkadza to Komisji Europejskiej zadbać o samą siebie…
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Nie mniej żałośnie wygląda kwestia programu odbudowy po pandemii. Niemal rok temu, 
18 maja 2020 r., Komisja pierwszy raz ogłosiła, że planuje zaciągnąć dług w imieniu wszyst-
kich państw członkowskich i przeznaczyć go na pomoc państwom dotkniętym pandemią. 
Dziś już wiemy, że pieniądze nie trafią do poszczególnych państw wcześniej niż na jesieni, 
bo wymaga to wewnętrznych uzgodnień, planów narodowych, ratyfikowania ich przez 
każdy parlament, a potem aprobaty wszystkich rządów. Pomijam fakt, że sam program 
odbudowy niewiele ma wspólnego z odbudową, bo nie jest przeznaczony na pomaganie 
ludziom i firmom poharatanym w pandemii, ale na innowacyjne rozwiązania cyfrowe, 
klimatyczne i naprawę służby zdrowia. Wszystko to jest oczywiście niezmiernie potrzeb-
ne i ważne, ale wesprze firmy i instytucje, które akurat w pandemii najmniej ucierpiały 
(pomijając, oczywiście, ochronę zdrowia). Projekt jest zastrzykiem pieniędzy głównie dla 
koncernów technologicznych, które mają zgodnie z nadziejami KE budować za to swoje 
globalne przewagi konkurencyjne. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale porównując euro-
pejski pakiet stymulacyjny wart 0,9 proc. PKB całej Unii i amerykański wart blisko 6 proc. 
PKB USA, szanse na wielki technologiczny reset Europy wydają się mocno wyolbrzymione.
W rok od pandemii nie widać nie tylko końca zarazy, lecz także szans, żeby Europa od-
zyskała dawną pozycję na świecie. Przepaść między Stanami Zjednoczonymi a Europą 
pod względem zamożności, wzrostu gospodarczego, nowych miejsc pracy czy innowa-
cyjności jest największa od końca II Wojny Światowej. Tym, co najbardziej przykułoby 
jednak uwagę Toynbee’ego, jest dziwna protekcjonistyczna wojna, jaką von der Leyen 
wytoczyła Wielkiej Brytanii: zakaz wywozu do Wielkiej Brytanii brytyjskiej szczepionki 
produkowanej w holenderskich zakładach AstraZeneca. I nawet nie chodzi o to, że jeszcze 
tydzień wcześniej szereg europejskich rządów nie dopuszczał tej szczepionki do użytku. 
Uderzające jest to, że ten wielki europejski projekt wyrosły z idei wolności rynkowych 
teraz upatruje swojej przyszłości w tworzeniu absurdalnych i destruktywnych barier 
protekcjonistycznych.


