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Efni: U m sögn um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020.

Hinn 21. mars sl. Lagði fjárm ála- og efnahagsráðherra fram á Alþingi frumvarp til 
fjáraukalaga fyrir árið 2020 (þskj. 1172 í 695. máLi). Frurmvarpinu var vísað tiL 
fjárLaganefndar að fyrstu umræðu Lokinni. Með töLvupósti, dags. 23. mars sL„ óskaði 
nefndin eftir um sögn SAF -  Samtaka ferðaþjónustunnar um frumvarpið.

Með frumvarpinu Leitar ráðherra heimiLdar ALþingis tiL Lántöku og tiLtekinna 
ráðstöfunar Lánsfjár. í Lið 7.32. í 4. gr. frumvarpsins er Leitað heimiLdar tiL gerðar 
sam ninga við SeðLabanka ísLands um að bankinn veiti fyrirgreiðsLu tiL að auðveLda 
viðbótarLán Lánastofnana tiL fyrirtækja, sem orðið hafa fyrir veruLegu tekjutapi vegna 
heimsfaraLdurs kórónaveiru. Gert er ráð fyrir að Lánastofnanir muni við Lánveitingar 
uppfyLLa nánari skiLyrði sem ráðherra setur í samningi við SeðLabanka: „í sam ningnum  
skuLu tiLgreind þau hLutLægu skiLyrði sem Lögð verða tiL grundvaLLar ákvörðunum  um 
skiptingu ábyrgða miLLi Lánastofnana, ásamt nánari skiLyrðum við veitingu ábyrgða, 
hvernig tryggja megi að ráðstöfun SeðLabankans byggi á skýrum, máLefnaLegum og 
gagnsæjurm forsendum  sem Leiði tiL jafnræ ðis þeirra fyrirtækja sem Leita eftir 
fyrirgreiðsLu og hvernig eftirLiti og regLubundinni skýrsLugjöf skuLi háttað."

Sam kvæ m t því sem kemur fram í inngangi greinargerðar frumvarpsins er 
fyrirgreiðsLunni ætLað að auka möguLeika fyrirtækja í tím abundnum  vanda tiL að afla 
sér tímabundins Lausafjár með því móti að ríkissjóður ábyrgist heLming sLíkrar 
viðbótarLántöku. í kafLa 3.4 á bLs. 1 8 -2 0  í greinargerð frumvarpsins er tekið fram að 
gert sé ráð fyrir því að ráðherra muni í sam ningi við SeðLabanka setja nánar tiLtekin 
skiLyrði við veitingu ábyrgða.

í 1. töLuL. Lista yfir þau skiLyrði sem ætLunin er að setja í sam ningi ráðherra við 
SeðLabanka ísLands segir að gert sé ráð fyrir að „ábyrgðir taki eingöngu tiL nvrra Lána 
tiL fvrirtækia sem hafa orðið fyrir 40% tekiumissi eða meira miLLi ára".
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í 6. tölulið listans er gert ráð fyrir að lán takmarkist við fyrirtæki þar sem 
launakostnaður var a.m.k. 25% af heildarútaiöldum  undanaenains árs.

Af fram angreindu hafa SAF nokkrar áhyggjur.

A.m.k. 40%  tekjum issir

SAF telja að verulega hættu á að skilyrði um 40% tekjumissi eða meira milli ára geti 
orðið til þess að úrræðið nýtist ferðaþjónustufyrirtækjum ekki næ gilega vel. Mörg 
ferðaþjónustufyrirtæki urðu fyrir töluverðum  tekjumissi í tengslurm við faLL W ow air á 
síðasta ári. Þá er því þannig háttað í tilfeLLi sumra ferðaþjónustufyrirtækja, einkum á 
landsbyggðinni, að þau starfa ekki hluta úr ári, loka t.d. í septem ber/október, opna 
aftur í desem ber og fram í janúar en loka þá aftur fram í apríl/maí. Þá er hætt við að 
einhverjum fyrirtækjum sem lenda „framarlega í röðinni" hjá bankastofnunum  geti 
reynst erfitt að sína fram á næ gilegt tekjufall á fyrri hluta ársins til þess að uppfylla 
skilyrði úrræðisins og þau því þurft að bíða þar til það raungerist og það þrátt fyrir að 
tekjustreymi sé í raun gufað upp.

Fyrirtæki

Gert er ráð fyrir að ábyrgðir taki eingöngu til lána til fyrirtækja. Að mati SAF er hætt 
við að þar með verði horft of vítt við mat á því hvort rekstur geti taList lífvænlegur og 
þess virði að honum  verði viðhaldið fyrir tilstuðlan úrræðisins. Neðst á bls. 20 í 
greinargerð frumvarpsins er vísað til þess að úrræðið geti talist ríkisaðstoð í skilningi 
61. gr. EES-sam ningsins. í því sam hengi telja SAF eðlilegt að horft sé til ákvarðana 
Eftirlitsstofnunar EFTA á sviði ríkisstyrkja. í viðauka við ákvörðun nr. 321/14/COL eru 
settar fram leiðbeiningarreglur um ríkisstuðning vegna björgunar og 
endurskipulagningar fyrirtækja sem ekki starfa á fjármálamarkaði. 
Leiðbeiningarreglurnar ná til fyrirtækja sem eiga við rekstrarörðugleika að stríða, til 
skam m s eða rmeðallangs tíma Litið, sem er þess eðlis að án aðkom u hins opinbera 
mundu þau missa rekstrarhæfi. í kafla 2.3 í leiðbeiningarreglunum  er gerð grein fyrir 
þremur tegundum  ríkisstuðnings, þ.e. björgunarstuðningi (e. rescue aid), stuðningi 
vegna endurskipulagningar (e. restructuring aid) og tím abundnum  stuðningi vegna 
endurskipulagningar (e. Tem porary restructuring support). Síðastnefndi 
stuðningurinn felst í (ausafjárstuðningi sem ætlað er að stuðla að endurskipulagningu 
fyrirtækis sem á að gera fyrirtæki fært að skapa sér hagfellt rekstrarskipulag sem er 
lífvænlegt til lengri tíma litið. Sá stuðningur á einkum að gagnast litlum og meðal 
stórum fyrirtækjum. Björgunarstuðningur er hins vegar í bráðastuðningur sem náð 
getur til alLra fyrirtækja, óháð stærð, sem hefur það markmið að halda rekstri á floti 
til skemmri tíma litið á meðan öflun lausafjár eða undirbúningur endurskipulagningar 
á sér stað. Miðað við þau áform sem koma fram í greinargerð frumvarpsins telja SAF 
hætt við að fjármálastofnunurm verði ætlað að horfa til fyrirtækjarekstrar í heiLd sinni 
við mat á forsendum  (ána til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir tekjumissi. Þar með er 
hætt við að horft verði framhjá einstökum  rekstrarþáttum fyrirtækja þrátt fyrir að þeir 
séu vel lífvænlegir. Þeir rekstrarþættir fyrirtækja sem ekki hafa verið í næ gilega góðu 
horfi geta þannig dregið (ífvænlega rekstrarþætti niður og niðurstaðan orðið sú að



fjármálastofnanir telji fyrirtæki í heild sinni ekki á vetur setjandi. Fari svo er hætt við 
að verðmætir rekstrarþættir í ferðaþjónustu fari í súginn.

Launakostnaður hafi a.m.k. num ið 25% af heildarútgjöldum  undangengins árs

Sam kvæ m t upplýsingum  SAF eru dæmi um fyrirtæki í ferðaþjónustu sem voru með 
launakostnað sem nam minna en 25% af rekstrarútgjöldum á síðasti ári og munu því 
að óbreyttu falla milli skips og bryggju. Um er að ræða fyrirtæki sem hafa lagt sig í 
líma við að hafa takmarka yfirbyggingu og haga rekstri með eins hagkvæ m um  hætti 
og þeim fremst var unnt. Hafa þau lagt skýra áherslu á lágan launakostnað.

Hætt er því við að fyrirtæki sem þegar hafa tekið til í rekstri muni standi utan 
úrræðisins einmitt sökum  dugnaðar og forsjálni. Verði áformin að veruleika óbreytt 
er því hætt við að sLík fyrirtæki verði einfaldlega skiLin eftir. Það verða æði einkennileg 
skilaboð.

Tillö gu r SAF

A. í [jósi fram angreinds leyfa SAF sér að leggja til að það skiLyrði í 1. töLuL. Lista yfir þau 
skilyrði sem ætlunin er að setja í sam ningi ráðherra við Seðlabanka íslands um að 
„ábyrgðir taki eingöngu til nýrra lána til fyrirtækja sem hafa orðið fyrir 40% tekjumissi 
eða meira milLi ára" verði með einhverjum hætti útfært nánar:

1. Mat á skiLvrðinu um 40% tekiurmissi eða meira miLLi ára barf að vera svo 
sveiaianleat að trvaat verði að bað taki annars veaar tiLLit tiL árstíðabundinnar 
sveiflu í ferðaþiónustu oa hins veaar sé unnt við matið að taka mið af 
skvnsam leari áætlun um tekiumissi.

2. Við mat á frarmanareindu skiLvrði barf iafnfrarmt að vera trvaat að 
fiármálastofnanir aeti horft tiL [ífvænleika einstakra rekstrarbátta innan 
fvrirtækia. þ.e. að þær séu ekki bundnar við að horfa tiL rekstrarforsendna 
fvrirtækia á heiidina Litið.

B. SAF leggja til að skilyrði 6. töLulið listans yfir þau skilyrði sem ætlunin er að setja í 
sam ningi ráðherra við Seðlabanka íslands um að lán takmarkist við fyrirtæki þar sem 
launakostnaður var a.m.k. 25% af heildarútgjöldum  undangengins árs verði breytt:

I. Miðað verði við að launakostnaður hafi numið a.m.k. 20% af heildarútaiöldurm 
undanaenais árs.

eða
II. sett verði sérstakt skilvrði fvrir þau fvrirtæki sem höfðu launakostnað á biLinu 

2 0 -2 5 %  af heildarútaiöldum  síðasta árs ásamt bví sem beim verði trvaaður 
réttur til lána sem aætu verið læari að tiltöiu.

Virðingarfyllst,
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