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Rzeczywiście czarne łabędzie nadleciały i wywarły wielki wpływ na wszystko, co 
składa się na nasze  życie. Nikt nie przewidział konsekwencji, chociaż wielu głosiło, 
że któregoś dnia współczesna wersja  hiszpanki nawiedzi świat.  

Ostatnio przeczytałam, że w świecie zwierząt funkcjonuje ponad 1,7 mln wirusów, 
które czekają na swoją pandemiczną szansę.  

W gospodarce konsekwencje tego wielkiego szoku widać gołym okiem, mają 
charakter globalny, dotknęły wszystkich, nie ma dokąd uciec ani gdzie się schować. 
Są one ciągle  oglądane przez mędrca szkiełko i oko, a to co już widać, to ogromny 
spadek stopy zatrudnienia, godzin pracy, odwrócenie trendu wzrostowego 
wschodzących gospodarek, 15% wzrost ekstremalnego ubóstwa. Niewiele natomiast 
wiemy o tym, jakie będą skutki dla edukacji i zdrowia, także psychicznego.  

Po stronie polityki widzimy niewyobrażalne w systemach demokratycznych 
zamykanie gospodarek, bezprecedensowe interwencje państwa  na rynku pracy, 
kapitału, zadłużenie państw sięgające niespotykanych poziomów.  

Unia Europejska bardzo szybko podjęła działania praktyczne,  w zasadzie obalając 
tabu wspólnego długu, bezterminowo zawieszając reguły dyscypliny fiskalnej. W 
wielu obszarach ma miejsce odchodzenie od rożnych dogmatów i paradygmatów.  

Oczekiwana tymczasowość wielu działań zrodziła dyskusję na temat negatywnych 
konsekwencji zbyt wczesnego odejścia od  szczególnych rozwiązań. Przed nami 
jeszcze wielka dyskusja, czy odwieszenie unijnych reguł dyscypliny budżetowej 
będzie oznaczało powrót do tych sprzed pandemii czy raczej stworzenie nowych.  

Wiele analiz prowadzi do wniosku, iż pandemia wzmocniła tendencje, które już 
trwały, wyzwolone przez nową rolę Chin w światowym systemie handlowym i 
gospodarczym, skutki wielkiego kryzysu finansowego, rewolucję technologiczną,  
wyzwania generowane przez administrację Donalda Trumpa, a także reakcję na 
samą pandemię. Mówimy więc  raczej o nowych procesach długiego trwania. 
Świadomość tego ma znaczenie dla procesu budowy odporności.  



 
 

Chciałabym w swoim wystąpieniu  zwrócić uwagę na pięć spraw. 

Po pierwsze,  widać wyraźnie, moim zdaniem, że wyzwaniem dla szukania drogi ku 
przyszłości staje się zdolność państwa do działania oraz szeroko rozumiane zaufanie 
społeczne. Myślę wręcz, że są to dzisiaj wyjściowe warunki dla budowania 
odporności, które otwierają ważne pytanie o relacje w procesach rozwojowych 
między czynnikiem efektywności a oparciem decyzji  na czymś, co nazwałabym racją 
kolektywnego wyboru.  

Zaufanie i społeczna odpowiedzialność konieczne są nie tylko dla ograniczenia 
agresywności wirusa, ale także dla akceptacji zamykania gospodarki. Mam wrażenie, 
że pandemia otworzyła przestrzeń dla rozwiązań akceptowanych przez 
funkcjonujące na rożnym poziomie społeczności. 

Ludzie akceptują rozwiązania, których skuteczność dla jednostek zależy  od 
zachowania społeczności. Te rozwiązania odbierane są jako dobra społeczne, czy 
tez wspólne dobra publiczne. Pandemia przyspieszyła proces wyłaniania się 
globalnych dóbr publicznych. Kryją się  za nimi jakieś  normy i wartości podzielane 
przez wspólnotę ludzką. Istnieje większe wspólne dobro, dla którego poświęcamy 
wolności indywidualne.  

Nie wiem, na ile te zachowania są doraźne. Na ile to społeczne zaufanie zostanie.  

Co stanie się z alternatywą wyboru między efektywnością a równością. Czy w 
demokracji można bez bodźców ekonomicznych wyzwolić określone zachowania 
jednostek. Czy mogą o tym decydować wartości i normy społeczne ?  

Wydaje się, że szczególną rolę odgrywa jako pośrednik w tym procesie państwo i 
zaufanie do jego działań.  

Podatność gospodarki na szoki zewnętrzne wynikająca z otwarcia gospodarki nie jest 
niczym nowym. Na ogół wiązaliśmy ją z małymi otwartymi gospodarkami.  

Podatność tworzy ryzyko, a odporność musi być stworzona, gdy podatność tworzy 
straty i koszty  ekonomiczne, społeczne, polityczne. Odporność jest więc stworzoną 
czy wywołaną przez politykę zdolnością gospodarki do stawienia czoła tym 
zewnętrznym szokom, dostosowania się do nich, a także powinna to być zdolność do 
odzyskania równowagi po takim  szoku.  

Niekoniecznie musi to oznaczać zdolność powrotu do stanu sprzed szoku.  Raczej 
powinno chodzić o dynamiczne rozumienie odporności.  Zależy ona od polityki w 
wielu obszarach naszego funkcjonowania, kształtującej stabilność 
makroekonomiczną, mikroekonomiczną efektywność rynkową, dobre zarządzanie, 
praworządność i rozwój społeczny, w tym dialog społeczny i zdolność do 
współdziałania, a także polityki w obszarze edukacji, kultury i zdrowia. Istnieją próby 
budowania indeksów odporności. Myślę, że zawartość tych indeksów musi się 
zmieniać. Coraz ważniejsze stają się elementy związane z wyzwaniem klimatycznym 



i technologicznym. Ale też nie będzie odporności gospodarczej,  gdy nie będzie 
stabilności politycznej,  a system zarządzania państwem nie będzie posadowiony na 
głęboko zakorzenionych fundamentalnych wartościach, takich jak praworządność i 
transparentność. Nie osiągniemy również  odporności ostatecznej, czyli przetrwania  
ludzkości na ziemi, jeśli nie potraktujemy poważnie zmian klimatu. Szczególnie, że 
pandemiczne doświadczenia nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że pojęcie 
odporności trzeba też  rozciągnąć na sprawy zdrowia publicznego. 

Zimny prysznic wylał na tę potrzebę wzięcia sobie do serca wyzwania odporności 
Branco Milanovic, który stwierdził, iż w poprzedniej dekadzie mieliśmy dziesiątki 
dyskusji na temat odpornego społeczeństwa, a potem zaatakował wirus, a 
społeczeństwo okazało się bardzo, bardzo dalekie od bycia odpornym.  

Refleksja ta jest dość gorzka, ale przywołuję ją, bo musimy uważać, by pojęcie 
odporności nie stało się pewnym totemem myślowym, de facto ograniczającym 
naszą refleksję na temat stanu świata, mówiąc nieco górnolotnie.  

Myślę, że pojęcie odporności ma na pewno sens poznawczy, heurystyczny, ale tez 
pragmatyczny,  gdy jest rozumiane holistycznie i procesualnie w sensie konieczności 
uwzględnienia mechanizmu dokonywania wyborów. I na koniec tych rozważań na 
temat odporności, muszę powiedzieć, że nie ulega dla mnie wątpliwości, iż 
rzeczywista odporność tworzona jest przez decyzje podejmowane i realizowane na 
poziomie przedsiębiorstw.  

Po drugie, chciałabym wspomnieć o niektórych mechanizmach tworzących 
współzależności, które są szczególnie trudnym, „tu i teraz" wyzwaniem dla 
odporności naszych gospodarek. Myślę o łańcuchach wartości.  

Od połowy lat 80-ych współzależności z otoczeniem przybierają w bardzo wielu 
sektorach gospodarki i na skalę globalną formę łańcuchów wartości. Wejście Chin do 
WTO w 2001 roku doprowadziło w krótkim czasie do ogromnego wzrostu udziału 
Chin w światowym eksporcie poprzez dostawę wyspecjalizowanych części. 
Globalizacja przenosiła  tanie elementy produktów zachodnich do Chin.  

Praktycznie cały świat, chociaż zapewne w rożnym stopniu, znalazł się w tych 
łańcuchach zależności. Po naszym wejściu do Unii, także w zwiększonym wymiarze 
polskie firmy.  

Spowolnienie handlu po kryzysie 2008-10, a potem ekonomiczny nacjonalizm  
Donalda Trumpa trochę namieszał w tym obszarze. Ale dopiero Covid sprawił, że 
wiele państw, sektorów gospodarki i firm odczuło, jak bardzo ich łańcuchy podażowe 
zależały od Chin.  

Dla tego „odczucia" ważna stała się także rosnąca świadomość potrzeby 
uwzględniania w procesach gospodarczych  warunków zrównoważonego wzrostu, 
poważne traktowanie śladu środowiskowego czy standardów pracy.  

Covid jednakże był największym szokiem w tym obszarze. Pokazał na przykład 
uzależnienie systemów ochrony zdrowia od międzynarodowej wymiany handlowej. 



Stąd dążenie do zmniejszenia zależności od Chin szczególnie szybko dało się 
zauważyć w sektorze farmaceutycznym i wyposażenia medycznego. 

W Unii Europejskiej nie wygrała mimo wszystko logika zamykania gospodarek 
europejskich i polityka dążenia do radykalnego skrócenia łańcuchów wartości. 
Łańcuchy podażowe działają, firmy szybko dostosowują się, nie chcą repatriacji 
produkcji. Nie chcą odejść od inwestycji transgranicznych. Nikt się z Chin nie 
wyprowadza. EU skończyła negocjacje umowy inwestycyjnej z Chinami. 

Oczywiście robotyzacja zmienia sytuację, coraz więcej elementów łańcuchów 
podażowych okazało się możliwe do wytwarzania  lokalnie w krajach o wysokich 
kosztach pracy. Przykładem może być wyposażenie w środki ochrony medycznej.  

Covid przeniósł też nasze życie  w obszar usług cyfrowych. Oczywiście handel 
usługami jest trudny do liberalizacji, wymaga harmonizacji standardów. Dotyczy to 
wielu obszarów usług, od cyfrowych przez edukację, zdrowie, rachunkowość, na 
finansach skończywszy. Dziś to w ramach regionalnych bloków pracujemy nad 
stosownymi normami i standardami. Groźba funkcjonowania firm w rożnych 
obszarach regulacyjnych, szczególnie gdy chodzi o usługi cyfrowe jest wielkim 
wyzwaniem, obniżającym efektywność działania przedsiębiorstw skazanych na 
funkcjonowanie w rożnych standardach.  

Po trzecie, słów parę o tym, jak działa na rzecz odporności Unia Europejska. Unia 
podjęła w ubiegłym  roku wiele decyzji, które wpłyną na odporność naszej części 
świata na po pandemiczne wstrząsy. Ten rok przetestuje wiele  z tych decyzji. 

Europa wybrała jako swój model coś, co nazwała open strategic autonomy, czyli 
otwartą strategiczną autonomię. Słowo otwarta pojawiło się z pewnym opóźnieniem, 
w reakcji na koncepcje dążenia do samowystarczalności.   

Strategiczna autonomia pojawiła się jako ścieżka polityk europejskich  nie tylko ze 
względu na pandemię. To rownież wynik  geopolitycznych okoliczności , konfliktu 
chińsko-amerykańskiego, czy zwiększonej dysfunkcjonalności relacji z administracją 
amerykańską. Covid postawił kropkę nad „i".  Było oczywiste, iż uzasadnione stało 
się przejęcie odpowiedzialności za własne interesy  i walkę o równe szanse. 

Strategiczna  autonomia kiedyś dotyczyła jedynie bezpieczeństwa i obrony. Rok 
2020 rozszerzył myślenie w tych kategoriach o obszar zdrowia oraz ekonomicznego i 
technologicznego uzależnienia. 

Lekarstwa, urządzenia medyczne postrzegane w izolacji od wyzwania 
pandemicznego czy w ogóle takie sprawy jak rzadkie metale czy technologia 5G na 
pierwszy rzut oka nie wyglądają strategicznie. Kiedy jednak ich wytwarzanie jest 
skoncentrowane w małej liczbie miejsc, zaczyna nabierać charakteru strategicznego.  

Stąd EU zintensyfikowała działania w tym zakresie, rozwinęła zestaw instrumentów 
polityki,  takich jak screening inwestycji, rozpoczęła rewizje strategii sektora 
farmaceutycznego, strategii przemysłowej, wprowadzanie środków  ochronnych w 
handlu zagranicznym, monitorowanie rożnych procesów handlowych czy stosowanie 



zasady należytej staranności, szczególnie w obszarze przestrzegania praw 
człowieka. 

Argumentem sprzyjającym myśleniu w kategoriach strategicznej autonomii, w tym 
także wzmocnieniu międzynarodowej roli euro, stały się także coraz silniej 
odczuwane ekstraterytorialne efekty sankcji amerykańskich dotykające  inwestorów 
europejskich. Nie mogą na przykład prowadzić biznesu ze znajdującymi się na 
czarnej liście firmami chińskimi. Ponieważ nasze firmy są uzależnione od własności 
intelektualnej firm  amerykańskich zostają odcięte od biznesu z Chinami czy Iranem, 
podczas gdy firmy amerykańskie są nierzadko objęte wyłączeniem spod ich 
własnych sankcji.  

Stąd tendencja do szukania rozwiązań zmniejszających uzależnienie europejskich 
firm of amerykańskiej technologii, banków, systemu rozliczeń, posługiwania się 
dolarem w określaniu cen czy wystawianiu faktur. Takie zmiany wymagają jednak 
czasu.  

Od lat w umowach o wolnym handlu Unia Europejska dąży do określa wymogi 
rozwoju zrównoważonego, obecnie też podejmuje decyzje legislacyjne dotyczące 
należytej staranności firm w odniesieniu do praw człowieka, siły roboczej dzieci, 
pracy przymusowej . Istnieją już regulacje międzynarodowe i europejskie 
wprowadzające sankcjonowanie zachowania  partnerów handlowych, którzy nie 
respektują tych zasad. Poza przykładem przymusowej pracy czy pracy dzieci, na 
takich listach znajduje się też nielegalne wycinanie drzew.  

W rezultacie, Rada Europejska w październiku 2020 wprowadziła jako cel 
wprowadzenie elementów strategicznej autonomii do wspólnych polityk europejskich. 
W tym kontekście na przykład legislacja w obszarze sektora farmaceutycznego, 
zanim nastąpią jej zmiany w 2022 roku, podlega przeglądowi.  

Ten sektor jest dobrym przykładem działań na rzecz zmniejszenia ryzyka braku 
dostępu do pewnych produktów. Mogą to być przykładowo zmiany w systemie 
notyfikacji ograniczeń, przejrzystość polityki zapasów, bardziej 
skuteczna koordynacja działań w tym zakresie, monitorowanie zachodzących zmian i 
ryzyk, zarządzanie i unikanie niedostatków, by nigdy nie powtórzyła się sytuacja 
braków niezbędnych dla zdrowia i życia środków medycznych, sterowanie w kierunku 
ograniczenia nadmiernego uzależnienia od jednego dostawcy, a także poprawa 
efektywności funkcjonowanie Europejskiej Agencji Medycznej. 

Budowanie odporności gospodarek odbywa się także poprzez współpracę 
międzynarodową. Zmiana polityczna w Stanach Zjednoczonych stwarza także 
szanse na wspólne zmierzenie się z po covidowym światem. Unia Europejska 
przedstawiła projekt takiej współpracy.  

Warto zauważyć, iż pomysł cyfrowej suwerenności jest realizowany po obu stronach 
Atlantyku. Szczególnie ryzykowne dla obu stron jest odrębne podejście do cyfrowej 
suwerenności prowadzące do  powstania oddzielnych obszarów regulacyjnych dla 
funkcjonowania firm.  



Lepiej byłoby przejść przez ten proces we współpracy. Być może włączając do tego 
aliansu także Zjednoczone Królestwo.  

Po obu stronach Atlantyku miliardy pomocy publicznej pompowane są do 
gospodarek.  Będzie to miało wpływ na warunki konkurencji. Zrozumiałe jest też, że 
wsparcie dla firm trafia zarówno do tych, które mają szanse na przetrwanie i firm 
„zombie", które nie mają takich szans. W tych ostatnich jednak nie pracują „zombie", 
wiec generują one efekt popytowy.   

Wyzwaniem jest przywrócenie działania  mechanizmów rynkowych opartych na 
otwarciu, odporności i uczciwej konkurencji. Interwencja publiczna tworzy dwa 
ryzyka. Po pierwsze, w rożnych sektorach mogą powstawać nadmierne moce 
wytwórcze. Rozwiązaniem może  być wykorzystanie tych nadmiernych mocy do 
eksportu kosztem innych krajów przez konkurowanie oparte na subsydiach. Po 
drugie, z czasem możemy znaleźć się w sytuacji, gdy niektóre państwa wycofają 
wsparcie publiczne, inne nie.  Wyzwaniem jest więc wyrównywanie pola konkurencji, 
budowanie wsparcia dla zachowań i praktyk rynkowych. Kwestia przywracania 
uczciwej konkurencji wymaga współpracy rządów. Silny element współpracy rządów 
potrzebny jest także dla przywrócenia zasad wielostronnej współpracy 
międzynarodowej opartej na wspólnych zasadach.   

Po czwarte warto zwrócić uwagę na fakt, iż wydarzenia minionego roku wywarły 
wpływ na przygotowania nowej polityki handlowej Unii. Covid pokazał uzależnienie 
gospodarki  i przedsiębiorstw od świata, które w specyficznej sytuacji pandemii stało 
się dodatkowym obciążeniem.  

Stąd  pojawiło się myślenie w kategoriach wzrostu autonomii jednocześnie bez 
zamknięcia gospodarki unijnej, która jest z istoty swojej gospodarką bardzo otwartą.  

Dwa nurty działania w tym zakresie zasługują na uwagę. Prace nad nową  strategią 
handlową Unii, która ujrzy światło dzienne najprawdopodobniej w marcu  oraz 
ochrona rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją.  

Skoro, jak wspominałam, cały bogaty świat wpompował ogromne środki publiczne w 
gospodarkę, można oczekiwać, iż będą utrzymywały się zakłócenia  dla konkurencji 
także na rynku wewnętrznym Unii.  

Powstaje raczej bogaty zestaw instrumentów ochrony naszych producentów przed 
nieuczciwą konkurencją nie tylko ze strony Chin, a nawet utworzono w Komisji 
Europejskiej specjalne stanowisko i zespół ludzi, pilnujących wdrażania zawieranych 
umów i ich przestrzegania. Ten pomysł realizowany był już przed wybuchem 
pandemii. Od lat bowiem dostrzegaliśmy rosnące napięcia geostrategiczne, miały 
także miejsce jednostronne działania uczestników globalnej gospodarki wpływające 
na gospodarkę Unii oraz wykorzystywanie handlu dla realizacji celów politycznych, a 
także działania osłabiające  wielostronność współpracy międzynarodowej, w tym 
WTO.  

Jednocześnie właśnie zakończone przez Komisję  Europejską konsultacje publiczne 
pokazały poparcie dla polityki otwarcia i oczekiwanie zaangażowania Europy w 
sprawy świata, ale także potrzebę ochrony przed globalnymi zagrożeniami.  



Z konsultacji dotyczących nowej strategii handlowej Unii wynika  oczekiwanie przez 
obywateli asertywności Unii w polityce handlowej i jej lepszej integracji z innymi 
politykami europejskimi. 

W odniesieniu  do łańcuchów podażowych preferencją jest dywersyfikacja produkcji 
dla wzmocnienia odporności raczej niż skracanie tych łańcuchów. Dobrą 
wiadomością jest poparcie dla dialogu ze światem, a także dla wykorzystania umów 
handlowych dla wsparcia praw człowieka i zrównoważonego rozwoju.  

Po piąte, warto zwrócić uwagę na priorytety sektora przedsiębiorstw europejskich w 
ich dążeniu do wzmocnienia odporności ekonomicznej Europy. Mam przyjemność 
przewodniczyć partnerstwu sektora przemysłu przetwórczego z Parlamentem 
Europejskim. Jest to Europejskie Forum Przemysłu Przetwórczego (EFM).   

W dyskusjach 2020 roku z bardzo różnymi przedstawicielami przemysłu w ramach 
EFM widziałam ich wsparcie dla potrzeby budowania odporności gospodarki 
europejskiej. I wiele pomysłów na to, jak to robić. 

Po pierwsze,  strategiczna autonomia nie może oznaczać protekcjonizmu, a 
technologiczne przywództwo w świecie.  

Unijny przemysł 4.0 ma silną pozycję globalną w świecie, szczególnie w czystych 
technologiach. W tych obszarach w naszym interesie jest otwarty i konkurencyjny 
rynek światowy. 

Przedsiębiorcy zgłaszają obawy, iż Europa wykazuje pewne inklinacje do 
protekcjonizmu. To zagraża naszej przewadze w konkurencji  technologicznej. 

W odniesieniu do łańcuchów podażowych dostrzegają wiele wrażliwości, szczególnie 
w sektorze środków medycznych oraz osobistego wyposażenia ochronnego. Ale 
generalną receptą nie może być skracanie łańcuchów,  a ich dywersyfikacja.  

W najbardziej zaawansowanych technologicznie produktach jesteśmy zorientowani 
na eksport i łańcuchy podażowe są nastawione  na obsługiwanie rynków 
zewnętrznych. Są ważne dla eksportu. Stąd sprzeciw wobec idei 
samowystarczalności i popychania przemysłu w tę stronę.   

Najważniejsze jednak, by firmy same decydowały  o swoich łańcuchach podażowych. 
Polityka europejska czy narodowa może jedynie tworzyć dla firm bodźce dla 
inwestowania w Europie i wsparcie dla dywersyfikacji. Mają wiele obaw w związku z 
Brexitem. Stworzył on dla łańcuchów wartości szczególne zagrożenia.  

Po drugie, uważają, że w europejskiej strategii przemysłowej, ważna jest rola 
ekosystemów. Poprzez powiązania zaawansowany przemysł przetwórczy 4.0 może 
działać jako  siła napędowa europejskiej konkurencyjności.  

Po trzecie, przedsiębiorcy uważają, iż innowacje pozostają najważniejszą siłą 
napędową konkurencyjności. Z tym wiąże się konieczność  dostatecznych wydatków 
na badania i rozwój. W tym obszarze dostrzegają plany europejskie jako mało 
ambitne. 



Wyraźnie  popierając budowanie odporności gospodarki europejskiej, mówią wręcz o 
potrzebie kreowania kultury odporności. Winna być oparta na dywersyfikacji źródeł , 
także energii, wzmocnieniu łańcuchów podażowych i ochronie strategicznych 
technologii w obszarze czystego transportu, autonomicznych pojazdów, nisko 
emisyjnego przemysłu, technologii  hydrogenowej, internecie rzeczy,  
bezpieczeństwie cyfrowym. Za konieczne uważają bardziej efektywne wykorzystanie 
środków publicznych, a zamówienia publiczne powinny być instrumentem  
stymulowania dla przemysłu. Dla odporności skupienie się na przemysłach 
przyszłości jest szczególnie istotne, uwzględniające inwestycje w nowe  kwalifikacje i 
umiejętności.  

Istnieją badania pokazujące, iż jedynie minimalny odsetek firm chce przenosić  
produkcję w ramach racjonalizacji łańcuchów podażowych. Na ogół firmy preferują 
dywersyfikację a także efektywną  politykę zapasów.  

EU musi być w awangardzie ochrony wolnego handlu, podwójnej transformacji 
zielono-cyfrowej. I musi znaleźć sposób na traktowanie gospodarek, które nie 
przestrzegają reguł. Interesem wspólnym świata powinien być jednak wielostronny 
system globalnego handlu.  

Handel nie jest już niestety tylko handlem. To także kwestia bezpieczeństwa, 
geopolityki, uczciwej konkurencji, praw człowieka.  

10 marca 2020, gdy ogłoszono lockdown wielu gospodarek, Komisja Europejska 
ogłosiła nową  strategię przemysłową dla Europy, opartą na horyzontalnej rewolucji 
cyfrowo-zielonej. Ta podwójna transformacja ma dać długookresową zrównoważoną 
konkurencyjność. 

Już dziś wiadomo, że ta strategia wymaga rewizji. Pandemia, kryzys, pogarszający 
się porządek globalny, nowy budżet i fundusz odbudowy i wyzwanie odporności, to 
nowe elementy wyznaczające potrzebę  nowych kroków.  

Potrzebne będzie pokonanie kryzysu w sposób, który chroni gospodarkę, 
społeczeństwo i środowisko, ale konieczne jest także  lepsze przygotowanie do 
przyszłych szoków. Lepsze przygotowanie gospodarki do zrównoważonej 
konkurencyjności w przyszłości. Budowa dynamicznej odporności powinna być 
wkomponowana we wszystkie obszary polityk europejskich.  

Dyskutując o odporności, Unia zadaje sobie pytanie, dokąd w długim okresie chce 
iść.  

Istnieją prawdopodobnie dwie ścieżki ku odporności. Pierwsza to zwiększenie 
ochrony przed nieuczciwą konkurencją, ale utrzymanie otwarcia na świat i 
współpracę oraz budowanie globalnej zrównoważonej konkurencyjności. Druga to 
raczej pójście w stronę ograniczonego otwarcia, narodowych opcji, mniej otwartego 
rynku wewnętrznego Unii i wyższych kosztów. Tylko jedna z nich ma szanse na 
poprawę naszej odporności.  

 


