Warszawa, 05.02.2021r.

Komentarz ZPP w sprawie zapowiedzi rządu na temat otwarcia kolejnych sektorów
gospodarki

W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki; minister kultury
i dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński; minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin
oraz minister zdrowia Adam Niedzielski zakomunikowali, że od 12 lutego ponownie otwarte zostaną
hotele i miejsca noclegowe, kina, teatry, filharmonie i opery, a także stoki narciarskie i baseny –
z zastrzeżeniem określonych reżimów sanitarnych.
Powyższa decyzja na temat luzowań ma obowiązywać do 26. lutego. Ponadto, premier podkreślił, że
w dalszym ciągu przedmiotowe decyzje rządu będą podejmowane w formie dwutygodniowych planów
tymczasowych. Jednocześnie, post factum, po każdym takim okresie rząd będzie ustalał, czy luzowanie
było prawidłową decyzją - dlatego też premier i minister zdrowia zastrzegają możliwość ponownego
przywrócenia obostrzeń dla poszczególnych sektorów.
Zasadniczo, podjętą przez rząd decyzję ZPP uznaje za krok w dobrą stronę. Od kilku tygodni postulujemy
szybkie otwarcie gospodarki. Zainicjowane luzowanie umożliwi branży noclegowej, kulturalnej oraz
sportowo-rekreacyjnej choćby częściowe działanie, co wpłynie na poprawę ich sytuacji, choć oczywiście
rygory, jak i obniżony popyt, będą stanowić istotną dokuczliwość niezależnie od możliwości powrotu do
działania.
Jednocześnie rozczarowuje brak analogicznych decyzji w odniesieniu do gastronomii i branży fitness.
Wciąż nie wiemy również, jakie obiektywne cele i warunki muszą zostać spełnione, aby przedsiębiorcy
tychże branż mogli powrócić do prowadzenia bieżącej działalności.
Dodatkowe trudności wynikają z przyjętego przez rząd dwutygodniowego cyklu zmian
w obostrzeniach. Rozumiejąc potrzebę zachowania elastyczności i dostosowania środków do sytuacji
epidemicznej, musimy zwrócić uwagę na negatywne konsekwencje przyjętego trybu podejmowania
decyzji. Model ten wprowadza chaos w otoczeniu biznesowym, gdyż przedsiębiorcy w obawie o plany
rządu nie są w stanie podejmować zdecydowanych działań, mających na celu odbudowanie ich sytuacji
finansowej do stanu sprzed pandemii.
Nie mając świadomości, jakie decyzje rządu czekają nas za dwa tygodnie, firmy nie będą zawierać
nowych kontaktów, dokonywać bieżących zakupów, czy też podejmować długofalowych inwestycji.
Ponadto, nieskrępowana obiektywnymi miernikami i przesłankami dyskrecjonalność rządu
w podejmowaniu decyzji, doprowadza do niedorzeczności, w ramach której np. mimo ponownego
otwarcia basenów, utrzymuje się w mocy zamknięcie m.in. aquaparków – w sytuacji, gdy przy
zachowaniu określonych rygorów - również i te obiekty mogłyby zostać otwarte.
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W związku z powyższym, ZPP apeluje do Rady Ministrów o natychmiastowe otwarcie pozostałych
sektorów gospodarki z zastosowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych. Rekomendujemy także
wprowadzenie obiektywnych algorytmów podejmowania przez rząd decyzji, które będą spójne
i zrozumiałe dla wszystkich przedsiębiorców. Naszym zdaniem, stworzona w listopadzie ub. r. mapa
drogowa w dalszym ciągu pozostaje odpowiednim instrumentem kształtowania polityki
antyepidemicznej państwa.
Podtrzymujemy również swoje stanowisko, że należy wprowadzić czasową obniżkę VAT-u dla branż
najbardziej dotkniętych przez pandemię. ZPP konsekwentnie apeluje o wprowadzenie stawki 5% VAT na
wszystkie usługi gastronomiczne. Z żalem uznajemy, że rola przedsiębiorców w odbudowie gospodarki
po pandemii jest przez rząd istotnie niedoceniana. Dlatego zachęcamy do szybkiego podjęcia wyżej
wymienionych kroków, które zapewnią wszystkim branżom odpowiednią stymulację do działania
i dalszego rozwoju.
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