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-

Turismisektorile suunatud COVID-19 kahjude vähendamise toetusest -

Tänud kirjale - 12.05.2020 nr 2020-11 vastamise eest.
Turismisektorile määratud toetuste tingimused ja saajad on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi
(edaspidi MKM) sõnul juba eelnevalt kindlaks määratud ja määrus on jõustunud. Toetuste taotlemine on
olnud avatud alates 11.05.2020. MKM-i sõnul puudusid toetuste saajate hulgast meenete müüjad ja tootjad
toetusmeetme vahendite piiratuse tõttu.
Vastavalt Valitsuse 28. mai otsusele saab alates 01. juunist Euroopast ja kõikjalt mujalt alates 15. juunist
Eestisse reisida. Seega turismisektoril tekib lootus ning majanduse taastumine on võimalik. Nagu me teame,
on sektoris just suvi kõige töisem aeg. Suvekuudega võib korjata kasumi, millega ülejäänud aasta üle elada.
Ka suveniirimüüjate ja -tootjate jaoks on suvi hooaeg, just suvest sõltub, kuidas järgmise suveni toime tulla.
Meened OÜ-le kui eelkõige suveniiride tootjale algab kõik natuke varem, hooaeg saabub tootmisse juba
märtsist. Alates 12. märtsist 2020 ei ole Meened OÜ saanud mitte ühtegi tellimust. Nüüdseks juba 13
nädalat ilma sissetulekuta, kuid siiski kohustuslike väljaminekutega (laenud, palgad jne) on viinud ettevõtte
olukorda, kus enamus töötajaid on töö ja tasu kaotanud ning suurem koondamine rahaliste vahendite
puudumise tõttu seisab ees.
Töömaht on vähenenud 95%. Tellimuste arv on vähenenud 100%. Seoses tagastustega on käive võrreldes
eelmise perioodiga miinuses. Meened OÜ kliendid on jätnud suure osa oma arveid tasumata, raha ja müügi
puudumise tõttu. Piirid avatakse, turism tekib, kuid selge on see, et sellest ellujäämiseks ei piisa. Ja selline
traagiline olukord puudutab meid kõiki.
Saan aru, et toetuste saajad, - suurus ja - maksmise kord on poliitiline otsus. Saan ka aru, et kõigil tööta
jäänud kodanikel on võimalus pöörduda töötukassasse, aga mida peaksid tegema juriidilised isikud? Kuidas
maksta renti, võlgu, muid igapäevategevusega seotud kulusi? Majandusreegel ütleb, et laseme need
ettevõtted pankrotti, kuid nad ei lähe ju pankrotti majanduslikel vaid poliitilistel põhjustel. Need on eesti
ettevõtted ja see kus nad tegutsevad on eesti ettevõtluskeskkond. Mitte keegi eraldi, vaid meie kõik
sattusime viiruse, sellega seotud otsuste ja nende tagajärgede ohvriks. Miks siis ühte toetatakse aga teist
mitte? Meie kõik oleme selle riigi kodanikud ja väärime võrdset kohtlemist. Väita, et riigil ei ole selleks
vahendeid, on ebaõiglane ja ülekohtune.
Teen ettepaneku MKM-ile teha eraldi turismisektori toetusmeede suveniiride-, käsitöö-, ja meenete
poodidele ja neid tootvatele ettevõttetele kelle käive 2019aastal oli üle 100 tuh. euro, sest nende ettevõtete
raskustel on selgelt tuvastatav seos kriisiga.
Teie mõistvale suhtumisele lootes ja head koostööd soovides!
Suveniiripoodide-, tootjate ja kõigi käsitööliste nimel
Madis Medri
Meened OÜ (kliendiks 691 edasimüüjat/ suveniiripoodi)
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