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Konsekwencje koronawirusa dla polityki 
zagranicznej 

Kryzys wywołany epidemią Covid-19 pociąga za sobą skutki gospodarcze, społeczne, polityczne i geopolityczne, 
które nieuchronnie wpłyną na kluczowe aspekty polityki zagranicznej UE. Obejmują one stosunki z głównymi 
mocarstwami oraz różne aspekty pomocy humanitarnej, rozwoju i utrzymywania pokoju, a także walkę z 
dezinformacją i atakami cybernetycznymi. Kryzys uwydatnił również debatę na temat przyszłości 
multilateralizmu, która jest kwestią o pierwszorzędnym znaczeniu dla polityki zagranicznej UE. W trakcie 
czerwcowej sesji plenarnej Parlament ma wysłuchać oświadczenia wysokiego przedstawiciela na ten temat. 

Multilateralizm i ład światowy – rozpad czy odbudowa? 
Kształt świata po wygaśnięciu epidemii koronawirusa jest przedmiotem ożywionej debaty w kręgach akademickich i 
politycznych. Wydaje się, że większość zgadza się co do tego, że skutki pandemii mogą mieć wpływ na sam kształt 
globalnego ładu, chociażby tylko z tego powodu, że pandemia nasiliła tendencje w globalnym otoczeniu 
geopolitycznym, które już były widoczne. Poczucie pustki w światowym przywództwie, rosnąca rywalizacja między 
Stanami Zjednoczonymi a Chinami, powszechne i wielowymiarowe zagrożenia dla środowiska, relatywne osłabienie 
multilateralizmu oraz militaryzacja globalnej współzależności stają się cechami „nowej normalności”. Jednocześnie 
niektórzy eksperci uważają, że pandemia koronawirusa jest sygnałem alarmowym dla multilateralizmu i impulsem do 
jakże potrzebnej reformy i ożywienia współpracy wielostronnej – celu polityki zagranicznej UE, sformułowanego przez 
przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen w wytycznych politycznych z 2019 r. W komentarzu z 
kwietnia 2020 r. wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczący 
Komisji Josep Borrell przedstawił swoje poglądy na temat wyzwań, jakie przyniesie polityce zagranicznej UE świat po 
wygaśnięciu epidemii koronawirusa. Przyznając, że Covid-19 prawdopodobnie spotęguje istniejącą dynamikę 
geopolityczną i przetestuje siłę europejskich systemów demokratycznych, stwierdził on, że UE musi działać na rzecz 
nowej formy globalizacji, która będzie w stanie znaleźć równowagę między korzyściami płynącymi z otwartych rynków 
a współzależnością oraz między suwerennością a bezpieczeństwem państw. Idea ta znalazła odzwierciedlenie w 
licznych odniesieniach do strategicznej autonomii w zmienionych wnioskach w sprawie wieloletnich ram 
finansowych, m.in. w odniesieniu do otwartej autonomii strategicznej w handlu komisarza Phila Hogana w uwagach 
na temat jego partnerów z grupy G-20, a także w wystąpieniu komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona, 
w kontekście przemysłowym. Wysiłki na rzecz utrzymania i reformy porządku wielostronnego stanowią wieloletnie 
zobowiązanie polityki zagranicznej UE. Jednak eskalacja rywalizacji między USA a Chinami w następstwie pandemii 
Covid-19 oraz zwrot w polityce charakteryzujący się nowym strategicznym podejściem USA tworzą bardziej 
wymagające środowisko. Nasilenie konkurencji między USA a Chinami w dziedzinie handlu, technologii, wpływów 
finansowych i kontroli danych, określane niekiedy jako nowa „zimna wojna”, sugeruje, że UE – we współpracy z 
partnerami o podobnych poglądach – weźmie na siebie główną odpowiedzialność za utrzymanie ładu opartego na 
zasadach. W tym kontekście może zaistnieć potrzeba budowania z nowym dynamizmem partnerstw opartych na 
zaufaniu do multilateralizmu. Pokazał to na przykład wirtualny szczyt UE-Japonia w maju 2020 r. Jest to szczególnie 
prawdziwe w kontekście deklaracji prezydenta USA o zamiarze dalszego wycofywania Stanów Zjednoczonych z 
szeregu wielostronnych organizacji i reżimów, ostatnio z Traktatu o otwartych przestworzach i Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO). Ponowne przeanalizowanie stosunków z Chinami, w tym wzmocnionej strategii dotyczącej Chin 
według wysokiego przedstawiciela / wiceprzewodniczącego Komisji, będzie również istotnym aspektem dla UE, który 
powinna rozważyć nadchodząca prezydencja niemiecka w Radzie. 

Bardziej wrażliwy i niestabilny świat  
W swoim komentarzu wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący Komisji podkreślił, że UE musi działać na rzecz 
zapobiegania negatywnym skutkom dla nowego środowiska geopolitycznego w niektórych regionach świata, 
zwłaszcza w Afryce. W istocie niektóre z najważniejszych skutków pandemii Covid-19 dla polityki zagranicznej dotyczą 
ich konsekwencji dla szczególnie narażonych części świata, w tym dla regionów objętych konfliktami i krajów 
najsłabiej rozwiniętych. Pandemia Covid-19 może mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na obszary objęte konfliktami, 
zwiększając podatność ludności dotkniętej konfliktami oraz przedłużając konflikty na obszarach takich jak Bliski 
Wschód. Pandemia stanowi czynnik wzmagający konflikty, ponieważ walka o zasoby rozszerza się, obejmując poza 
innymi elementami zapewnienie dostępu do podstawowych środków medycznych. Pomimo apelu o globalne 
zawieszenie broni, wystosowanego przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), liczba 
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osób przesiedlonych w wyniku konfliktów pozostaje wysoka – w okresie od marca do maja 2020 r. z powodu konfliktu 
wysiedlono 650 000 osób. W związku z tym, że pandemia dotyka społeczeństwa nierównomiernie, ubóstwo i brak 
bezpieczeństwa (zwłaszcza brak dostępu do opieki zdrowotnej i żywności) wzrosną dla najbardziej narażonych osób, 
które zostały przymusowo wysiedlone. Jednocześnie spodziewane są cięcia w dziedzinie obronności na całym świecie 
ze względu na spadek światowego wzrostu gospodarczego i zwiększenie wydatków krajowych w innych dziedzinach, 
co spowoduje odwrócenie tendencji w dziedzinie światowych wydatków wojskowych z 2019 r., kiedy odnotowano 
największy roczny wzrost wydatków od 2010 r. Eksperci wojskowi twierdzą, że siły wojskowe i sojusze wojskowe są 
najbardziej potrzebne w czasach globalnego kryzysu. W istocie siły pokojowe w niestabilnych regionach będą musiały 
dostosować się do skutków pandemii w przypadku konfliktu, co będzie wymagało zwiększenia zasobów.  
Skutki gospodarcze pandemii dla bardziej narażonych gospodarek 
mogą stanowić dodatkowe obciążenie dla rządów. Już ponad 90 
krajów zwróciło się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
(MFW) o pomoc nadzwyczajną. Wiele z najbardziej narażonych na 
ryzyko finansowe państw wykazuje również największą podatność na 
zagrożenia w swoich systemach opieki zdrowotnej i zależność od 
handlu, co potęguje zagrożenie dla ich stabilności (zob. rys. 1). W 
kwietniu 2020 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) ogłosiła, że w 
2020 r. światowy handel będzie narażony na bezprecedensowy 
spadek spowodowany pandemią, sięgający od 13 % do 32 %, przez co 
ryzyko dla tych krajów jeszcze wzrasta. Niektóre szacunki wskazują, że 
nawet 60 mln ludzi może znaleźć się w skrajnym ubóstwie, co 
mogłoby poważnie zagrozić równości płci i prawom kobiet. W 
niestabilnych krajach o niskich dochodach, zmagających się z 
problemem niedożywienia, może nasilić się brak bezpieczeństwa 
żywnościowego, co będzie stanowiło dodatkowe źródło konfliktu i 
niestabilności oraz spotęguje konieczność wsparcia humanitarnego.  

 (Jeszcze) bardziej wymagające środowisko online 
Pandemia doprowadziła do napiętej sytuacji w stosunkach społecznych i w stosunkach między państwem a 
społeczeństwem, co skłoniło rządy autorytarne do wprowadzenia coraz bardziej niedemokratycznych środków. W 
wielu krajach wskutek pandemii ucierpiała wolność mediów. Coraz bardziej cyfrowy świat daje większe możliwości 
rozpowszechniania wprowadzających w błąd i fałszywych informacji. Faktycznie od początku pandemii zarówno 
Rosja, jak i Chiny zaangażowały się w intensywną komunikację z opinią publiczną na temat Covid-19, stosując własne 
metody i kampanie wprowadzające w błąd. Kryzys zdrowotny wzbudził obawę, że połączenie dezinformacji i szeroko 
propagowanej dyplomacji zdrowotnej z wykorzystaniem lokalnych popleczników w Europie mogłoby zostać 
wykorzystane do wywarcia większego wpływu geopolitycznego. Eksperci są również zgodni co do tego, że środowisko 
cybernetyczne stanie się bardziej ryzykowne: Europol informuje, że wzrośnie przestępczość w internecie, a wraz ze 
wzrostem konkurencji geopolitycznej zwiększy się ewentualność wystąpienia poważnych ataków cybernetycznych, w 
tym na infrastrukturę krytyczną. 

Przykłady działań UE i perspektywy dla unijnej polityki zagranicznej  
W dniu 8 kwietnia 2020 r. UE uruchomiła pakiet „Drużyna Europy”, skierowany głównie do krajów podatnych na 
zagrożenia. Większość funduszy tego pakietu przeznaczono na złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków 
epidemii. Dotychczas uruchomiono kwotę 36 mld EUR. W międzyczasie Komisja kontynuuje prace nad planem 
działania w sprawie równości płci i planem działania dotyczącym demokracji i praw człowieka w stosunkach 
zewnętrznych. Misje i operacje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) zostały dostosowane w 
ramach ich środków i mandatów, tak aby zapewnić krajom przyjmującym wsparcie w radzeniu sobie z kryzysem 
zdrowotnym i utrzymaniem funkcjonowania. UE podjęła starania z myślą o wielostronnej reakcji na skutki kryzysu 
zdrowotnego, w koordynacji m.in. z grupą G-7, G-20, ONZ, WHO i Światowym Programem Żywnościowym. Wysoki 
przedstawiciel / wiceprzewodniczący Komisji zobowiązał się również do wsparcia krajów objętych sankcjami, mimo 
że sankcje nie zostały zniesione. W dniu 30 maja wysoki przedstawiciel / wiceprzewodniczący Komisji oraz 
przewodnicząca Komisji wezwali USA, aby nie zrywały stosunków z WHO. Co prawda wysoki przedstawiciel / 
wiceprzewodniczący Komisji dostrzega pojawiające się zagrożenia, upatruje jednak w obecnym kryzysie szansę, by UE 
stała się bardziej odpowiedzialnym podmiotem w sprawach zagranicznych. 

W swojej rezolucji przyjętej dnia 17 kwietnia 2020 r. Parlament Europejski wezwał do aktualizacji globalnej strategii UE w świetle 
globalnego wpływu kryzysu oraz do bardziej strategicznych działań UE, w tym komunikacji strategicznej w kontekście epidemii 
informacyjnej. Parlament wezwał do wielostronnej współpracy w zakresie działań humanitarnych i odbudowy za pośrednictwem 
ONZ, a także podkreślił znaczenie współpracy i wsparcia dla krajów Bałkanów Zachodnich oraz dla krajów sąsiadujących i 
rozwijających się, zwłaszcza dla Afryki i Ameryki Łacińskiej.  
 

Rysunek 1 – Rozkład geograficzny 
jednoczesnego narażenia na ryzyko dla 
zdrowia, zadłużenia i handlu spowodowanego 
pandemią Covid-19 

 
Źródło: Eurodad na podstawie Światowego Obserwatorium 
Zdrowia WHO, analizy zdolności obsługi zadłużenia MFW, 
wskaźników rozwoju na świecie Banku Światowego, 
danych statystycznych UNCTADStat. 
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