
 

 
 

Warszawa, 18 grudnia 2020 r. 

Stanowisko Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP ws. lockdownu 

 

Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP, apeluje do władz państwowych o rozważne 

podejmowanie dalszych decyzji mających na celu zwalczanie epidemii COVID-19, 

ze szczególnym uwzględnianiem  konsekwencji gospodarczych, a zwłaszcza tych dotyczących 

działalności przedsiębiorstw. 

Wszelkie decyzje o zamykaniu lub znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej powinny być oparte na analizach wpływu danej aktywności gospodarczej na 

rozprzestrzenianie się wirusa wraz ze wskazaniem, rozważeniem ich skutków gospodarczych. 

Ponadto, takie decyzje powinny być w miarę możliwości uzupełnione o ramy czasowe, jak 

również instrumenty minimalizujące ich negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców. 

Wskazanym działaniem byłoby raczej opracowanie zaleceń, do których należy się zastosować 

by zachować maksymalnie bezpieczne warunki dla ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Budowanie świadomości, opracowanie i konieczność stosowania procedur służących ochronie 

zdrowia, powinno stać się priorytetem, który pozwoli na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Obecnie, niezrozumiałym i budzącym niepokój ze strony przedsiębiorców, jest ograniczanie 

działalności niektórych branż przy pełnej aktywności pozostałych. 

W opinii Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP, takie podejście, ma fundamentalne znaczenie 

w kontekście budowania zaufania obywateli dla decyzji rządzących i późniejszego 

respektowania nałożonych obostrzeń. 

Warto podkreślić, że każdy dzień „zamknięcia” gospodarki to olbrzymi koszt, który ogranicza 

dalszy rozwój gospodarczych naszego kraju i może spowodować wielowymiarowe 

i długotrwałe konsekwencje w systemie społeczno - gospodarczym. Dlatego też, każdą decyzję 

zmierzającą do wprowadzenia pełnego lub częściowego lockdownu należy głęboko przemyśleć 

i traktować ją jako ostateczność. 

Jednocześnie ponowne otwarcie gospodarki jest szansą na powstrzymanie dalszego 

uspołeczniania długu publicznego, który w sposób niezrównoważony ograniczy dochód 

rozporządzalny przeciętnego gospodarstwa domowego. 
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