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PODSUMOWANIE

WSZYSTKICH ETAPÓW
ZAMROŻENIA GOSPODARKI

Pierwszy przypadek koronawirusa
został zdiagnozowany w grudniu 2019 r.
Trzynaście miesięcy później
odnotowano prawie 100 milionów
przypadków zachorowania na
koronawirusa oraz ponad 2 miliony
zgonów. W Polsce odnotowano prawie
1,5 miliona przypadków oraz niemal
35 tysięcy zgonów.
Chcąc powstrzymać rozprzestrzenianie
się wirusa Covid-19, rządy na całym
świecie wprowadziły szereg ograniczeń
związanych z działalnością
gospodarczą i aktywnością społeczną.
Poniżej przedstawiamy podsumowanie
wszystkich etapów zamykania
gospodarki w Polsce w roku 2020.

W 2020 ROKU
100 MILIONÓW PRZYPADKÓW
2 MILIONY ZGONÓW

PIERWSZA FALA PANDEMII
1. 12 marca 2020 roku wprowadzony został stan zagrożenia
epidemicznego

12 marca 2020 roku zostały zawieszone
zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach
13 marca 2020 roku zostały wprowadzone
pierwsze ograniczenia działalności
gospodarczej:
ograniczenie funkcjonowania galerii
handlowych,
zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób
o charakterze publicznym, państwowym
i religijnym,
restauracje mogą dostarczać jedynie
jedzenie na wynos,
zamknięte zostają siłownie, baseny, kluby
taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki
i kina.

2. 23 marca 2020 roku został wprowadzony stan epidemii w Polsce

Od 24 marca do 11 kwietnia obowiązywało
ograniczenie w przemieszczaniu się poza
celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi.
Ograniczono ilość udostępnianych miejsc
w transporcie publicznym.
Wprowadzono całkowity zakaz zgromadzeń.
Pozostałe ograniczenia zostały utrzymane
w mocy.

3. 31 marca 2020 roku wprowadzono kolejne ograniczenia

Ograniczono liczbę klientów w sklepach do
3 osób na kasę.
Zamknięto budowlane sklepy
wielkopowierzchniowe w weekendy.
Wprowadzono godziny dla seniora.
Zamknięte zostały hotele i miejsca wynajmu
krótkoterminowego.
Zamknięto wszystkie zakłady fryzjerskie,
kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu.
Wprowadzono także zakaz przebywania na
plażach i terenach zielonych - do odwołania.

4. 9 kwietnia wprowadzono nakaz zasłaniania nosa i ust oraz przedłużono
obowiązujące ograniczenia

5. 16 kwietnia rząd ogłosił plan znoszenia restrykcji oraz pierwszy etap
znoszenia obostrzeń od 20 kwietnia

Zwiększono liczbę osób, która mogła
jednocześnie robić zakupy:
do sklepów o powierzchni mniejszej
niż 100 m2 mogło wejść maksymalnie tyle
osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub
punktów płatniczych pomnożona przez 4.
w sklepach o powierzchni większej
niż 100 m2 na 1 osobę musiało przypadać
co najmniej 15 m2 powierzchni.
Umożliwiono przemieszczanie się w celach
rekreacyjnych i wejście na tereny zielone.

6. 24 kwietnia przedłużono zamknięcie szkół do 24 maja 2020 r.

7. 25 kwietnia ogłoszono zniesienie pewnych ograniczeń na aktywność
sportową

Od 4 maja otworzono niektóre obiekty
sportowe.
Została określona data wznowienia
rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy (29 maja)
oraz żużlowej ekstraligi (12 czerwca).

8. 29 kwietnia ogłoszono drugi etap znoszenia obostrzeń, który wszedł
w życie 4 maja

Otworzone zostały centra handlowe i sklepy
wielkopowierzchniowe przy zachowaniu limitu
1 osoby na 15 m2.
Uchylony został zakaz handlu w weekendy
dla wielkopowierzchniowych sklepów
budowlanych.
Działalność mogły wznowić hotele i miejsca
noclegowe, z wyjątkiem przestrzeni
rekreacyjnych takich jak baseny i centra fitness.
Z ostała wznowiona działalność bibliotek,
archiwów, muzeów oraz pozostała działalność
związana z kulturą.
Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe
mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji
leczniczej, ale salony masażu pozostały
zamknięte.
Od 6 maja otwarte zostały również żłobki
i przedszkola.

9. 13 maja ogłoszono wprowadzenie trzeciego etapu luzowania
obostrzeń od 18 maja

Została wznowiona działalność zakładów
fryzjerskich i kosmetycznych.
Otworzone zostały restauracje i kawiarnie
przy zachowaniu rygoru sanitarnego.
Podwyższony został limit pasażerów
w transporcie miejskim.

10. 27 maja ogłoszono wprowadzenie czwartego i ostatniego etapu
znoszenia restrykcji z dniem 30 maja

Zniesiony został nakaz zasłaniania nosa i ust
w otwartej przestrzeni publicznej.
Zniesiony został limit osób w sklepach,
na targach, na poczcie oraz w restauracjach.
Został zniesiony zakaz organizacji wydarzeń
do 150 osób.
Restauracje oraz bary hotele zostały otwarte.
Przywrócono funkcjonowanie - przy
zachowaniu rygoru sanitarnego - placówek
kultury: kin, teatrów, opery, baletu.
Otwarte zostały również baseny, siłownie,
kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki.
Umożliwiona została organizacja targów,
wystaw i kongresów.

11. 29 maja ogłoszono częściowe otwarcie stadionów piłkarskich

Fani piłki nożnej od 29 maja mogli zająć
do 25 proc. miejsc na stadionach przy
zachowaniu reżimu sanitarnego.

12. 24 lipca ogłoszono zwiększenie limitów osób na trybunach, basenach,
targach i konferencjach

DRUGA FALA PANDEMII
1. 17 października został wprowadzony reżim sanitarny z podziałem
na strefy żółte i czerwone

OGRANICZENIA

STREFA ŻÓŁTA

lokale gastronomiczne mogą być
otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty
może być co drugi stolik. Po godz.
21:00 wyłącznie możliwość
zamówienia posiłków na wynos;
ograniczenie liczby osób
w transporcie publicznym – zajętych
może być 50 proc. miejsc siedzących
lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
od 19.10 – ograniczona liczba osób
na weselach i innych uroczystościach
– max. 20 osób, bez możliwości
zabawy tanecznej;
w uroczystościach religijnych może
uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
w zgromadzeniach publicznych może
uczestniczyć max. 25 osób;
w szkołach wyższych oraz
ponadpodstawowych obowiązuje
nauczanie hybrydowe;
wydarzenia sportowe bez udziału
publiczności;
w wydarzeniach kulturalnych max.
25 proc. miejsc zajętych przez
publiczność;
zawieszona działalność basenów,
aquaparków i siłowni.

STREFA CZERWONA

Takie same zasady bezpieczeństwa
jak w strefie żółtej oraz dodatkowo:
ograniczenie liczby osób
w placówkach handlowych
uzależnione od wielkości sklepu:
dla sklepów o powierzchni
do 100 m2 - 5 os. na kasę,
a dla sklepów powyżej 100 m2
powierzchni - 1 os. na 15 m2;
od 19.10 - zakaz organizacji imprez
okolicznościowych
(wesela, konsolacje i inne);
podczas uroczystości religijnych
nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
w zgromadzeniach publicznych
może uczestniczyć max. 10 osób;
w szkołach wyższych oraz
ponadpodstawowych obowiązuje
nauczanie w trybie zdalnym
(z wyłączeniem zajęć
praktycznych).

2. Zaledwie 23 października cała Polska została ogłoszona strefą
czerwoną i wprowadzono nowe zasady

Obowiązują zasady wcześniej określone
dla czerwonej strefy oraz dodatkowo:
objęcie nauczaniem zdalnym klasy
4-8 w szkołach podstawowych;
od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-16:00 obowiązek
przemieszczania się dzieci do 16. roku
życia pod opieką rodzica lub opiekuna.
Zasada ta nie obowiązuje kiedy
dziecko idzie do szkoły lub wraca
z niej do domu;
zawieszenie działania sanatoriów
z możliwością dokończenia już
rozpoczętych turnusów;
zawieszenie stacjonarnej działalności
lokali gastronomicznych i restauracji
przy dopuszczeniu prowadzenia
działalności w zakresie dowozu
lub na wynos; max. 5 osób spoza
wspólnego gospodarstwa domowego
podczas imprez, spotkań i zebrań
w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem
spotkań służbowych). Dotyczy to
także zgromadzeń w rozumieniu
ustawy o zgromadzeniach publicznych.

3. Informacja o zamknięciu cmentarzy nadeszła 30 października
– dzień przed świętem

4. Kolejne obostrzenia zostały wprowadzone 4 listopada – z terminem
obowiązywania do 29 listopada

Nauka zdalna w klasach 1-3 w szkołach podstawowych
– od 9 listopada.
Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół
podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.
Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów,
galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych
– od 7 listopada.
Hotele dostępne tylko dla gości przebywających
w podróży służbowej – od 7 listopada.
Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte
pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami
spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi
oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi
i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi,
artykułami dla zwierząt, prasą.
Pozostały handel: w sklepach do 100 m2
– 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2
– 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada.
Kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada.
Ponadto dotychczas istniejące obostrzenia zostały również
przedłużone do 29 listopada.

5. 21 listopada został przedstawiony kompleksowy plan działań

Kompleksowy plan działań zakładał stopniowe odmrażanie
gospodarki w dwóch podstawowych krokach:
etap odpowiedzialności (obowiązujący od 28.11. do 27.12);
etap stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy
strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej
od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej).
Zapowiedziano również możliwość wprowadzenia kwarantanny
narodowej (która zostałaby wprowadzona w ostateczności,
gdyby trzeba było natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję
wirusa w społeczeństwie).

6. 27 listopada Premier ogłosił, że wchodzimy w etap
odpowiedzialności (do 27.12)

7. A 17 grudnia ogłosił, że etap odpowiedzialności jest przedłużony
i nakłada się kolejne restrykcje

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązywały
od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.,
czyli do końca przerwy szkolnej.
Przedłużone zostały obowiązujące restrykcje
i wprowadzone dodatkowe:
Ponowne ograniczenie funkcjonowania
galerii handlowych – otwarte pozostają
m.in. sklepy spożywcze, z książkami
i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie
i kosmetyczne, a także wolnostojące
wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.
Ograniczenie funkcjonowania hoteli
– dostępne dla służb mundurowych,
medyków, pacjentów szpitali
specjalistycznych, ośrodków COS.
Wyjątkiem są również hotele
pracownicze.
Zamknięte zostały stoki narciarskie.
Infrastruktura sportowa dostępna
tylko w ramach sportu zawodowego.
10. dniowa kwarantanna dla
przyjeżdżających do Polski transportem
zorganizowanym.

POWYŻSZE PODSUMOWANIE POKAZUJE NIESPÓJNOŚĆ
DZIAŁAŃ RZĄDU W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, PRZEJRZYSTOŚCI
I PRZEWIDYWALNOŚCI DECYZJI

O ile mamy pełne zrozumienie odnośnie
dynamicznie zmieniającej się sytuacji
epidemicznej, jak i działania
prewencyjnego, niezwykle krytycznie
oceniamy brak spójności podejmowanych
decyzji ze wcześniej przedstawionymi.
W dniu 4 listopada 2020 r. rząd
przedstawił „mapę drogową” ,zgodnie
z którą kwarantanna narodowa zostanie
wdrożona, gdy średnia zachorowań
z siedmiu dni będzie przekraczała 27 tys.
nowych przypadków w skali kraju.
Niemniej już po kilku tygodniach
ogłoszono wprowadzenie de facto tzw.
kwarantanny narodowej, podczas gdy
poziom zachorowań z 7 dni przed
komunikatem sugerował raczej znoszenie
restrykcji zgodnie z wcześniej
zakomunikowaną strategią.

Trzeba podkreślić, że rządzący
nie przedstawili żadnego konkretnego
uzasadnienia dla wprowadzania
konkretnych restrykcji. Dla przykładu,
nie pokazano wyników badań
sugerujących, że siłownie czy baseny
mogą odgrywać istotną rolę
w rozprzestrzenianiu się wirusa czy też
że są to punkty, w których odnotowywano
szczególnie istotne naruszenia rygorów
sanitarnych. Informacje docierające
do nas z rynku sugerują, że jest wprost
odwrotnie i podmioty te doskonale
dostosowały się do funkcjonowania
w nowych warunkach.
Przedłużający się lockdown i kolejne
ograniczenia mogą doprowadzić
do realnej zapaści gospodarki.

Utrzymywanie obowiązujących ograniczeń po 17. stycznia,
wiąże się z ryzykiem fali bankructw w sektorach nimi objętych
oraz rozprzestrzenienia się kryzysu również na sektory powiązane.
Przedsiębiorcy nie dadzą rady dłużej ponosić kosztów
nieprzygotowania systemu opieki zdrowotnej na epidemię.

KOSZTY

ZAMKNIĘCIA GOSPODARKI
Ograniczenia niosą za sobą niestety dotkliwe skutki. W drugim kwartale 2020, na który
przypadło gros ograniczeń, unijne PKB spadło o 13,9 procent r.d.r., a bezrobocie
wzrosło o 2,7 procent. Były to najostrzejsze odnotowane spadki od czasów
rozpoczęcia pomiarów w 1995 roku.
Polska gospodarka straciła w drugim kwartale 2020 roku ponad 8 procent
PKB. To największy spadek polskiej gospodarki od czasów reform
przeprowadzonych przez wicepremiera Leszka Balcerowicza
w latach 1990-1991. W przeliczeniu na kwoty
bezwzględne, pierwszy lockdown kosztował
25 miliardów zł w samym spadku PKB
rok do roku w drugim
kwartale.

W IIQ 2020 UNIJNE PKB SPADŁO
O 13,9 PROCENT R.D.R.,
A BEZROBOCIE WZROSŁO O 2,7 PROCENT

Do tej kwoty należy dodać ogromne fundusze, jakie państwo musiało pożyczyć na rynku.
Zadłużenie sektora rządowego w okresie do końca września 2020 roku wzrosło o 252 mld zł r.d.r.
To pozwala nam stwierdził, że pierwszy etap lockdown-u kosztował co najmniej 277 mld zł.
Drugi lockdown gospodarki nadal trwa, co uniemożliwia wyliczenie jego dokładnych kosztów.

NIEMNIEJ, Z INFORMACJI DOCIERAJĄCYCH Z RYNKU WYNIKA WPROST, ŻE
DZIAŁANIA RZĄDU SĄ KATASTROFALNE W SKUTKACH DLA WIELU BRANŻ:

Polskie hotelarstwo to niemal 2700 przedsiębiorstw zatrudniających prawie milion
osób. Wskutek ograniczeń hotele były zamknięte przez 131 dni, a 38 procent ich
pracowników już straciło pracę.

Przed pandemią z usług branży fitness korzystało ponad 4 mln Polek i Polaków.
Po pierwszej fali pandemii branża przystosowała się do podwyższonego reżimu
sanitarnego, wskutek czego operowała na zaledwie 60 procentach obłożenia. Mimo to,
sektor został ponownie całkowicie zamknięty podczas drugiej fali. Po 193 dniach bez
pracy stoi na skraju bankructwa.

Jak się okazuje, rząd nie ogranicza się jedynie do zakazywania działalności gospodarczej
całych sektorów, ale wprowadza również nowe obciążenia dla przedsiębiorców borykających się
ze skutkami kryzysu.

Zamknięcie sklepów w galeriach handlowych przez 114 dni doprowadziło do utraty
przez branżę przychodów w wysokości aż 30 mld zł. Mimo to od 1 stycznia 2021 roku
został wszczęty pobór podatku od handlu detalicznego, który szczególnie obciąży
rodzime przedsiębiorstwa.

Z kolei polska gastronomia to 76 tys. lokali, dających zatrudnienie niemal milionowi
osób. Przez 168 dni restauracje miały możliwość jedynie dostarczania jedzenia na
wynos. Obecnie szacuje się, że jedna trzecia może nie przetrwać kryzysu. Tymczasem
z początkiem stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać podatek cukrowy, który
podniesie ceny napojów i negatywnie odbije się na gospodarczej kondycji branży.

Co więcej, epidemia pogłębiła problem
związany z niewystarczającym udziałem
inwestycji w tworzeniu polskiego PKB. Jednym
z kluczowych celów Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju było zwiększenie
stopy inwestycji do poziomu 25 proc. PKB
w roku 2020. W ciągu ostatnich kilku lat
przeprowadzono szereg działań mających
stymulować wzrost nakładów na środki trwałe
oraz badania i rozwój. W szczególności
skoncentrowano się na stworzeniu systemu

ulg zachęcających firmy do inwestowania.
Niestety, nie podjęto w tym czasie
żadnego istotnego wysiłku na rzecz
zniesienia absolutnie podstawowej bariery
inwestycyjnej, jaką jest brak poczucia
bezpieczeństwa prawnego i niepewność
regulacyjna. W rezultacie nie tylko nie
udało się osiągnąć zakładanego w SOR
wskaźnika, lecz stopa inwestycji wręcz
spadła – z poziomu ok. 20% na koniec
2015 roku do niespełna 19% w roku 2019.

Jednym z kluczowych celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju było
zwiększenie stopy inwestycji do poziomu 25 proc. PKB w roku 2020.
W rezultacie nie tylko nie udało się osiągnąć zakładanego w SOR wskaźnika,
lecz stopa inwestycji wręcz spadła – z poziomu ok. 20% na koniec 2015 roku
do niespełna 19% w roku 2019.

Epidemia koronawirusa pogłębiła jedynie

firm zadeklarowało, że nie planuje absolutnie

ten problem, generując dwa dodatkowe

żadnych inwestycji.

źródła barier inwestycyjnych. Pierwszym
jest niepewny rozwój sytuacji epidemicznej,

Przedsiębiorcy od kilku miesięcy funkcjonują

drugim – być może jeszcze groźniejszym –

w trybie wyczekiwania na konferencje prasowe

całkowita nieprzewidywalność reakcji

w przedmiocie ograniczeń dla działalności

rządu. Diagnoza ta została potwierdzona

gospodarczej. Ich zakres jest modyfikowany

badaniem Busometr, którego wyniki

bez większego związku z liczbą zachorowań,

opublikowane zostały na początku

a także bez podawania obiektywnego

października 2020 roku. Wynikało z nich,

uzasadnienia. Do tej pory nie wiemy, dlaczego

że o ile epidemia koronawirusa

lokale gastronomiczne czy punkty fitness

nie doprowadziła do załamania na rynku

pozostają w zamknięciu, mimo spadającej

pracy, ani do szczególnie katastrofalnych

liczby zakażeń. Nie jest również jasne, jakie

nastrojów wśród przedsiębiorców,

przesłanki uzasadniają utrzymywanie tych

o tyle spowodowała najniższy w historii

ograniczeń i zakazów w sytuacji, w której

wskaźnika odczyt komponentu

decydujemy się na ponowne uruchomienie

„Inwestycje”. W badaniu niemal 70 proc.

nauczania stacjonarnego w szkołach.

Brak przejrzystości procesu decyzyjnego, zaskakiwanie kolejnymi
ograniczeniami, brak logicznego powiązania między sytuacją epidemiczną
a skalą i dokuczliwością restrykcji – wszystko to powoduje, że przedsiębiorcy
nie mają pojęcia, w jakich warunkach będą działać w perspektywie najbliższych
tygodni. Jeśli nie powstrzymamy tego chaosu, nigdy nie odnotujemy zakładanych
w SOR wskaźników dotyczących stopy inwestycji. Tym samym,
nigdy nie przełamiemy strukturalnego problemu gospodarczego, skutkującego
m.in. niską wartością dodaną i niewielką innowacyjnością, a także brakiem
„polskich czempionów”.

WPŁYW WPROWADZANYCH
OGRANICZEŃ
NA TRANSMISJĘ KORONAWIRUSA

Pandemia była szokiem dla wszystkich krajów i gospodarek na całym świecie.
Jednak z upływem czasu są gromadzone dane, które pozwalają na ocenę
skuteczności konkretnych działań.

Jako przykład można tutaj przywołać dwa

Drugie badanie, przeprowadzone przez grupę

niezależne badania. Pierwsze,

badaczy powołaną specjalnie do naukowej

przeprowadzone przez zespół badaczy

ewaluacji dowodów w zakresie pandemii

pod przewodnictwem dr. Jana M. Braunera

koronawirusa z Instytut Ushera Uniwersytetu

z Uniwersytetu Oxforda oraz opublikowane

Edynburskiego (org. Usher Network for Covid-

przez Amerykańskie Stowarzyszenie

10 Evidence Reviews), analizuje efektywność

na rzecz Postępu Nauk (org. American

działań wprowadzonych od 1 stycznia

Association for the Advancement

do1 lipca 2020 roku w 131 krajach[2].

of Science), bada efektywność ograniczeń

Co istotne, naukowcy z Instytutu Ushera

wprowadzanych przez rządy

badają nie tylko efektywność ograniczeń

34 europejskich i 7 nieeuropejskich krajów

na zmniejszenie transmisji wirusa, ale również

w okresie od stycznia do maja 2020

wpływ łagodzenia obostrzeń

roku[1].

na ponowny wzrost zachorowań.

[1] https://science.sciencemag.org/content/early/2020/12/15/science.abd9338.
[2] https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30785-4/fulltext#articleInformation.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI, JAKIE PŁYNĄ Z ANALIZY BADACZY
POD PRZEWODNICTWEM DR. BRAUNERA, TO:

Z dużym efektem na redukcję zakażeń (ponad 35 procent)
wiąże się zamknięcie szkół i uczelni, ograniczenie zgromadzeń
do 10 lub mniej osób.
Zamknięcie sklepów, oferujących produkty inne niż podstawowe,
miało umiarkowany wpływ (od 17,5 procent do 35 procent).
Nakazy pozostania w domu okazały się mieć mały efekt (poniżej
17,5 procent) na zmniejszenie liczby zachorowań.
Zamknięcie barów, restauracji i klubów nocnych miało mały wpływ
na transmisję wirusa w 42 procentach przypadków
oraz umiarkowany w 58 procentach przypadków.

W kwestii efektywności nakazów pozostania

uprzedniego zamknięcia szkół, zakazu

w domu, należy wziąć pod uwagę fakt,

organizowania imprez masowych oraz

że środki te były zazwyczaj wprowadzane

zamknięcia części przedsiębiorstw, nakaz

w ostatniej kolejności, po ograniczeniach

pozostania w domu miał niewielki wpływ

innego rodzaju. Brauner et al. wzięli na to

na dalsze ograniczenie transmisji

poprawkę oraz wyliczyli, że w przypadku

koronawirusa.

PRZECHODZĄC DO GŁÓWNYCH KONKLUZJI BADACZY Z INSTYTUTU
USHERA, NALEŻY WYMIENIĆ NASTĘPUJĄCE PUNKTY:
Zakaz organizowania imprez masowych wiążę się
z największym spadkiem zakażeń.
Największą liczbę nowych zachorowań można odnotować
po rozluźnieniu: zamknięcia szkół, zakazu organizowania imprez
publicznych oraz zakazu organizowania zgromadzeń publicznych
dla więcej niż 10 osób, nakazu pozostania w domu oraz
ograniczeń ruchu wewnętrznego.
Ponowne otwarcie szkół wiąże się z największym wzrostem
zachorowań w 7. i 14. dobie od momentu luzowania obostrzeń.
Możliwość organizacji zgromadzeń powyżej dziesięciu osób
wiąże się z największym wzrostem w 28. dniu od wprowadzenia
złagodzenia zakazu.

Z BADAŃ PŁYNĄ ZATEM TRZY, ZBIEŻNE WNIOSKI:
Po pierwsze, najbardziej efektywnym środkiem ograniczania
transmisji wirusa wydaje się być ograniczanie zgromadzeń
publicznych oraz stacjonarnej działalności placówek
edukacyjnych.
Po drugie, zamykanie działalności gospodarczych, takich
jak gastronomia i usługi, ma jedynie ograniczony (od niskiego
do umiarkowanego) wpływ na liczbę zakażeń.
Po trzecie, największy wzrost liczby zachorowań wiąże
się z ponownym zezwoleniem na zgromadzenia publiczne
powyżej 10 osób oraz otwarciem szkół.

Streszczone powyżej wyniki badań poddają

Mimo to, zrezygnowano

w wątpliwość słuszność obranej strategii walki

z zaprezentowanego w listopadzie planu

z koronawirusem. Utrzymywanie ograniczeń

znoszenia restrykcji – gospodarczy

dla działalności gospodarczej, które mają

lockdown wciąż obowiązuje, a jednocześnie

co najwyżej umiarkowany wpływ na przyrost

zdecydowano się na częściowe ponowne

liczby zakażeń, wiąże się bowiem

otwarcie szkół, mimo że z badań

z ponoszeniem gigantycznego kosztu

wynikałoby, że wiąże się ono z istotnym

ekonomicznego i społecznego.

ryzykiem wzrostu liczby zakażeń.

W oparciu o przedstawione dane i badania, apelujemy o otwarcie
gospodarki i rewizję strategii walki z koronawirusem. Ograniczenia
nakładane na działalność gospodarczą mają co najwyżej umiarkowany
wpływ na liczbę zakażeń. Tymczasem przedłużający się lockdown
zwiększa ryzyko masowej fali bankructw i zwolnień, których negatywne
koszty gospodarcze i społeczne są dziś niemożliwe do oszacowania.

PODSUMOWANIE

Polscy przedsiębiorcy nigdy nie mieli komfortu

Sytuacja jest tym bardziej szokująca,

operowania w stabilnych warunkach

że wraz z początkiem 2021 roku wszedł

regulacyjnych - polskie wskaźniki zmienności

w życie szereg danin, które obciążą

prawa od lat utrzymują się na najwyższych

rodzime przedsiębiorstwa i podniosą

poziomach w Europie. Podczas pandemii

koszty dla konsumentów.

zostali oni jednak pozbawieni cienia nadziei
na jakąkolwiek pewność i przewidywalności

Również wyniki badań naukowych poddają

prawa.

w wątpliwość skuteczność obranej przez
polski rząd strategii walki

W chwili pisania tego podsumowania mija

z koronawirusem. Jak się okazuje,

jedenasty miesiąc funkcjonowania

utrzymywanie ograniczeń dla działalności

przedsiębiorstw w warunkach ograniczeń,

gospodarczej ma co najwyżej

nakazów i zakazów, których zakres zmienia się

umiarkowany wpływ na przyrost liczby

co kilka tygodni i jest ustanawiany całkowicie

zakażeń, a wiąże się z ponoszeniem

arbitralnie w oderwaniu nawet od danych

gigantycznego kosztu ekonomicznego

epidemiologicznych. Wiele sektorów pozostaje

i społecznego. Jeśli nie powstrzymamy

od miesięcy zamkniętych bez wyraźnego

tego chaosu, ryzykujemy falą masowych

uzasadnienia, a nieprzewidywalność rządu

bankructw i zwolnień, które odbiją się nie

w trzymaniu się jego własnych planów nie

tylko na kondycji finansowej

pozwala ocenić, kiedy będą mogli powrócić

przedsiębiorstw, ale również na warunkach

do swojej działalności.

bytowych pracowników.

PONOWNIE APELUJEMY O OTWORZENIE GOSPODARKI.
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