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Pöördumine seoses toetusmeetmega Harjumaa ja Ida-Virumaa ettevõtjatele
Lugupeetud peaminister Jüri Ratas!
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) pöördub Vabariigi Valitsuse
poole seoses Vabariigi Valitsuse 23. detsembril 2020. a. kinnitatud korraldusega, mis
kehtestab ulatuslikud COVID-19 piirangud Harjumaale ja pikendab koroonaviiruse leviku
tõkestamise abinõude kehtivusaega Ida-Virumaal.
Juhime tähelepanu sellele, et alates 12. detsembrist Ida-Virumaal ning alates 28.
detsembrist Harjumaal kehtivad piirangud takistavad oluliselt arvestatava hulga
ettevõtjate äritegevust. Kaubanduskoda peab igati mõistlikuks ja vajalikuks, et Vabariigi
Valitsus plaanib hüvitada vähemalt osaliselt ettevõtjatele tekkinud või tekkiva kahju ning
tagada nii töökohtade säilimine ja inimeste sissetulek piirangute kehtivuse ajal ning
äritegevuse võimalikult kiire taastumine pärast piiranguid. Samas on piirangutest
mõjutatud ettevõtjad hetkel teadmatuses, kas ja kui suures ulatuses võimalikud
toetusmeetmed rakenduvad. Seetõttu on neil keeruline teha ka tulevikku puudutavaid
otsuseid. Seaduse kohaselt tuleb ka piirangutest mõjutatud ettevõtjail jätkuvalt täita neilt
oodatud hoolsuskohustust ning hinnata majandustegevuse jätkusuutlikkust ja
makseraskuseid ning esitada põhjendatud olukorras viivitamatult pankrotiavaldus.
Olukorras, kus äritegevus on peatatud, käivet ei teki ning piirangute korduva
pikendamise tõttu on ebaselge ka nende lõplik kestus, on ilmne, et püsiva
maksejõuetuse tekkimine on tõenäoline. Kaubanduskoja hinnangul tuleks piirangute
kehtestamisele järgnevalt anda viivitamatult ka konkreetsed selgitused võimalike
toetusmeetmete kohta (juhul kui neid on plaanis võimaldada). Arvestades pandeemia
senist kestust ning juba kevadel rakendatud meetmeid ning rakenduspraktikat, ei peaks
uute ja vajadusel ka ajakohastatud meetmete väljatöötamine ja rakendamine enam
niivõrd ajamahukas olema. Samuti tuleks arvestada, et kuigi vaktsineerimise alustamine
on positiivne areng võitluses pandeemiaga, jõuab selle reaalne mõju kätte siiski kuude
pärast, mis suure tõenäosusega tähendab, et tänased piirangud võivad enne olukorra
stabiliseerumist veelgi laieneda ja pikeneda. Uute ja laienevate piirangute valguses on
aga äärmiselt oluline, et samaaegselt oleks võimalik anda ka selge sõnum
majandusmõjusid leevendavatest meetmetest ning neid ka reaalselt ja viivitusteta
rakendada. Rõhutame, et viiruse teisest lainest ja pikast kestusest on räägitud alates
kevadest, mistõttu on võimalike uute meetmete rakendamisega või nende sisu kohta
selge info avaldamisega viivitamine põhjendamatu.
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EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA ON SUURIM ETTEVÕTJAID ESINDAV ORGANISATSIOON EESTIS, KUHU KUULUB LIGI 3400 ETTEVÕTET, KELLEST ENAMUS ON
VÄIKESE- JA KESKMISE SUURUSEGA. KAUBANDUSKOJA LIIKMED ANNAVAD ÜLE 40 PROTSENDI EESTI ETTEVÕTETE KÄIBEST, LIGI 40 PROTSENTI PUHASKASUMIST JA
TASUVAD ÜLE 40 PROTSENDI RIIKLIKEST MAKSUDEST. KAUBANDUSKODA ESINDAB JA KAITSEB KÕIGI ETTEVÕTJATE ÜHISHUVE NING ON MITTERIIKLIK JA
APOLIITILINE ORGANISATSIOON.

Eelnevast tulenevalt palume Vabariigi Valitsusel või asjakohastel ministeeriumitel,
esimesel võimalusel informeerida avalikkust sh piirangutega seotud ettevõtjaid
võimalikest toetusmeetmetest seoses tegevuspiirangutest tulenevate majanduslike
mõjude leevendamisega ning nende rakendumise ajast. See võimaldab piirangute tõttu
kahju saanud ettevõtjatel paremini planeerida oma järgmisi tegevusi ning võtta kriisis
vastu otsuseid kiiremini ja adekvaatsemalt.
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