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Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter
Köszönjük a gyors válaszukat, bízunk az összefogás erejében. Az első levél megírása óta
folyamatosan egyeztettünk a helyi vállalkozókkal, gazdasági szakemberekkel és fokozott
figyelemmel követtük a világ gazdasági híreit. Az elmúlt két hétben sajnos szembesülnünk
kellett azzal, hogy a járvány okozta gazdasági károk a járvány terjedéséhez hasonlóan
folyamatosan nőnek, mértéküket jelenleg nem lehet megbecsülni sem.
Ipartestületünk ebben a helyzetben továbbra is elsődleges feladatának tekinti a helyi
vállalkozások megmentését, vállalkozók ösztönzését a folytatásra. Ennek első lépésében
felmértük a jelenleg azonosítható károkat, amelyeket a következőkben röviden összegzünk:
·
Február óta jelentős bevétel kiesés, március elejétől a legtöbb
vállalkozás bezárt, jelenleg bevétel hiányában várják a járvány végét, ami a
holtszezon végén köszöntött be – még nehezebb helyzetbe hozva ezzel a
vállalkozásokat.
·
Vendégek kiesése miatt a vendéglátóhelyeknek jelentős lejárt
szavatosságú terméke keletkezik, melyeknek cseréje, selejtezése tömegesen
várható.
·
A gazdasági előrejelzéseknek megfelelően a cégek csúcs évre
számítottak 2020-ban. Annak érdekében, hogy a vásárlók a legprofibb
kiszolgálást és termékeket kapják, a legtöbb vállalkozás a bevételeit
fejlesztésre szánta, visszaforgatta. Ezért a válság elhúzódásával a legtöbben
likviditási problémával néznek szembe.
·
Az elmaradó, lerövidülő szezon és az előreláthatóan hosszú felfutási idő
miatti kieső bevételek nem teszik lehetővé az újabb holtszezon finanszírozását
és az alkalmazotti bérek kifizetését, veszélyeztetve ezzel rengeteg céget.
A helyi vállalkozásokkal egyeztetve, annak érdekében, hogy Szentendre turizmusát éltető
vállalkozások megmaradjanak, a következő - környező országokban
alkalmazott - javaslatokkal szeretnénk élni:
·
A csőd elkerülésében és az újraindulásban óriási segítséget
jelentene vissza nem térítendő anyagi támogatás a vállalkozásoknak,
melynek mértékét a cégben dolgozók száma határozná meg – beleértve a
tulajdonosokat is.
·
Az új kihívásokhoz való alkalmazkodásra való felkészülést elkezdték a
szóban forgó vállalkozások, ugyanakkor úgy látjuk ezekhez olyan
fejlesztésekre is szükség van, amire a jelenlegi helyzetben nem állnak
rendelkezésre megfelelő tartalékok. Egy kedvezményes
hitelkonstrukcióval ugyanakkor áthidalható lenne ez a probléma – elősegítve
a vállalkozások hosszútávú versenyképességét a megváltozott környezetben.
Ebben Ausztria megvalósítható példát mutat: 0,5-0,7%-os kamattal
biztosítanak hitelt a vállalkozásoknak, melyhez az állam kezességet vállal.
·
A munkanélküliek számának növekedésének megelőzésében jelentős
szerepe lenne bértámogatásnak, amit mi is javaslunk. A bértámogatást több
európai országban hatékonyan alkalmazták a járvány kitörése után.

Úgy látjuk, hogy a gazdasági károk enyhítésében kulcsfontosságú a gyors és folyamatos
reakció továbbá a rugalmasság. Javaslataink elküldése után is napi kapcsolatban maradunk a
helyi turisztikai vállalkozásokkal és keressük azokat a megoldási javaslatokat, amelyek
hatékonyak lehetnek a válság leküzdésében.
Amennyiben bármilyen segítségre van szükségük, továbbra keressenek minket bizalommal.
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