Tisztelt Bártfai-Mager Andrea!

A Szentendrei Kistérségi Ipartestület a belvárosi turisztikai vállalkozásokkal
karöltve szeretne tenni azért, hogy a koronavírus okozta óriási károkat enyhíteni tudjuk.
Szentendrén a belvárosi vállalkozások - éttermek, üzletek, panziók - a turizmusra épülnek,
a járvány kezdete óta egyre nehezebb helyzetben vannak, mára legtöbben csődközeli
állapotba kerültek.
Több, mint 150 kisebb családi vállalkozásról van szó, ahol a tulajdonos mellett több
munkavállaló is dolgozik. A szóban forgó vállalkozások régóta működnek, folyamatosan
adóbevételt szolgáltatva az országnak, városnak és megélhetést biztosítanak
közvetlenül közel 1000 családnak, közvetve még több magyar készítőnek nyújtanak stabil
bevételi forrást. Sok esetben családoknak más bevételi forrás nem áll rendelkezésükre, ezért
több vállalkozás esetén ezek a családok teljesen ellehetetlenülnek. Fontos megemlítenünk a
belvárosi révet is - belvárosi vállalkozásként őket is képviseljük - a Szigetmonostoron élők
nehezebben tudnának kapcsolatot teremteni Szentendrével.
Annak érdekében, hogy ezeket a vállalkozásokat megóvjuk és minél kevesebb ember
maradjon munka nélkül, továbbá az ország se essen el hosszú távon stabil adóbevételektől,
szeretnénk a Kormánnyal együttműködni.
Jelenleg úgy látjuk a következő területeken tudunk összefogni:
 Közvetítés a vállalkozások és a kormány között

egíteni tudunk a kapcsolattartásban: fontosnak tartjuk, hogy közvetítsünk a
vállalkozók és a kormány között: vállalkozóknak tudjunk reményt adni a folytatáshoz
és folyamatosan tájékoztassuk őket a lehetőségekről ezáltal elkerüljük a pánikot - ez
utóbbi még jobban növelheti a gazdasági károkat.
 Munkahelyek és a stabil adóbevételek megvédése

Bizakodóan olvastunk az MNB által kezdeményezett vállalkozói hitelek
moratóriumáról, ugyanakkor úgy látjuk, hogy a bevételkiesések és az ideiglenes
bezárások kompenzálását célzó mentőcsomag nélkül sorra fognak tönkremenni a
vállalkozások, elindítva ezzel egy negatív gazdasági spirált. Egy jól ütemezett
mentőcsomaggal megelőzhetjük a vállalkozások csődjét, megmentve ezzel
munkahelyeket és a későbbi stabil adóbevételeket.
 Károk felmérése

Természetesen tudjuk, hogy a károk felmérése is erőforrásokat vesz igénybe, ezért
ebben is szeretnénk segítséget nyújtani: a vállalkozásokkal folyamatosan kapcsolatot
tartva felmérjük a károkat és ezeket továbbítjuk Önök felé.
Természetesen bármilyen más együttműködési lehetőségre nyitottak vagyunk.
A hatékony munka és a folyamatos párbeszéd érdekében bízunk a gyors válaszukban.
Reméljük, hogy összefogással gátat tudunk szabni a járvány okozta pusztításnak!
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