Uruchamianie gospodarki - powrót do business as usual?
W połowie kwietnia kolejne państwa zaczęły komunikować proces znoszenia ograniczeń dla
prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejno Czechy, Austria, Dania, Holandia, Chorwacja
ogłosiły bardzo ogólne harmonogramy dopuszczania biznesów do funkcjonowania. Rządy jednak
rzadko formułowały jasne kryteria otwarcia jak i zastrzegły, że powrót do obostrzeń jest
możliwy w każdym momencie, jeśli sytuacja w służbie zdrowia stanie się krytyczna, ze względu
na wzrost nowych zachorowań i odsetek przypadków wymagających hospitalizacji. Wszystkie
państwa, które zdecydowały się jako pierwsze na ogłoszenie liberalizacji, są stosunkowo małymi
bytami politycznymi i gospodarczymi, którym łatwiej jest monitorować kryzys i reagować szybko
nowe epicentra epidemii.
Najbardziej szczegółowy plan uruchamiania gospodarki przedstawili Czesi, oni też zdecydowali
się na najdalej idące kroki w otwieraniu kolejnych sektorów gospodarczych w kwietniu i maju.
Austria, Dania, Holandia i Chorwacja podchodzą bardziej ostrożnie do całego procesu,
sygnalizując tylko w niektórych sektorach poluzowanie restrykcji.

Horyzont czasowy

Czesi zaczęli uwalniać pierwsze sektory gospodarki 27 kwietnia,
dopuścili do działania sklepy o powierzchni do 2500 m kw, otwarte zoo; tereny
zewnętrzne zamków i pałaców, biblioteki, siłownie. Od 11 maja restauracje
mogą serwować jedzenie w ogródkach, rusza sport (bez publiczności), mogą
pracować salony piękności, sklepy powyżej 2500 m2, galerie muzea, od 25 maja
teatry, restauracje (sala), hotele, taksówki. Na koniec maja też rząd Czech planuje dopuszczenie wydarzeń
sportowych i kulturalnych, z publicznością (limit uczestników ma być określony później). Od 20 kwietnia
można było organizować wesela dla maksymalnie 10 osób, od 24 kwietnia istnieje możliwość
organizowania zgromadzeń do 10 osób.

Austria mimo znoszenia ograniczeń do operowania sklepów, nadal utrzymuje do
30 czerwca zakaz organizacji imprez masowych, festiwali i koncertów. Również teatry i kina nie mają co

liczyć na otwarcie tego lata, w planach jest październik. Od 4 maja muzea austriackie będą mogły powrócić
do swojej działalności, od 15 maja mają być otwarte dla klientów restauracje, puby i kluby.

Podobnie Dania, datą graniczną w przypadku tego kraju jest 11 maja, do tego
dnia granice, zgromadzenia (10 osób), kina, teatry, kluby fitness, place zabaw, bary, restauracje mają
pozostać zamknięte.

Chorwacja także do 11 maja ogranicza sposób operowania hoteli, restauracji, klubów,
zgromadzeń (10 osób). Chorwacja jednak już wcześniej zdecydowała się na uruchomienie połączeń
promowych, transportu publicznego i linie podmiejskich oraz na otwarcie bibliotek, muzeów, galerii czy
księgarni, bo już 27 kwietnia. Również od 27 kwietnia otwarte mogłyby być usługi niewymagające
bezpośredniego kontaktu z klientem (m.in. agencje turystyczne), a od 4 maja usługi z bezpośrednim
kontaktem (salony fryzjerskie, itd.).

Holandia z tych państw wydaje się najbardziej ostrożna i zachowawcza. Nadal będzie aż do
września obowiązywał zakaz imprez, spotkań wymagających administracyjnego pozwolenia, do września
stąd nie odbędą się profesjonalne rozgrywki sportowe i festiwale. Na razie uruchomienie gospodarki
w Holandii oznacza przede wszystkim otwarcie sklepów i dopuszczenia do działalności muzeów, galerie,
bibliotek. Obiekty kultury- teatry, centra kongresowe, opery- pozostają zamknięte do końca czerwca.
Jeszcze długo business as usual nie wróci do żadnych z krajów, które ogłosiły liberalizację obostrzeń
związanych z koronawirusa. Na tyle sposób w jaki rozwija się epidemia jest wciąż niekontrolowalny, na tyle
rządy nie decydują się na radykalne kroki.

Środki bezpieczeństwa
Ciekawym wątkiem jaki przewija się w komunikatach oficjalnych są też wytyczne co do nowych
środków bezpieczeństwa zbiorowego i indywidualnego, jakie otwierające się biznesy i instytucje
muszą spełnić.
Takie kraje jak Dania, Nowa Zelandia, Islandia, Korea dążą do upowszechnienia testów i objęcia
nimi całej populacji, zanim dojdzie do kompletnego uwolnienia gospodarki. Wśród środków
ochrony osobistej wymieniane są najczęściej maski, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, dostępna

woda i mydło w lokalach i miejscu pracy. Z kolei w ramach ochrony zbiorowej wymieniane są
bezdotykowe sprzęty, urządzenia, separacje z plexi pomiędzy klientem i obsługą, ograniczenia
liczby i dystans społeczny (1,5m, 2 m, 4 m), limity czasowe operowania i system zmianowy pracy,
dezynfekcja przemysłowa przestrzeni, sprzętów, obiektów.
New normal oznacza zatem zwiększenie kosztów na bezpieczeństwo operacyjne. Te koszty będą
się bardzo różnie rozkładać, pewne branże będą ponosić większe nakłady na ochronę zdrowia i
życia niż inne. W konsekwencji to też wpłynie na szansę powrotu do stanu przed epidemią.
Od dwóch pytań, kiedy i na jakich warunkach będziemy mogli zacząć pracować, zarabiać, robić
swoje, zależy jak przetrwamy i jak będziemy sobie radzić.
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