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Efni: Umsögn um frumvörp til fjáraukalaga (969. mál) til laga um breytingu á lögum um 
ríkisábyrgðir (970.mál).

í frumvarpi til fjáraukalaga er farið fram á heimild til ríkisábyrgðar til lcelandair Group að 
upphæð allt að 15 milljarðar króna, vegna þess ástands sem skapast hefur vegna COVID 19 
faraldursins sem nú geysar. Það er öllum Ijóst, að fordæmalaus staða hefur skapast og flest 
ríki hafa þurft að grípa til ýmissa ráðstafana til bjargar mikilvægum fyrirtækjum. Öllum er 
Ijóst mikilvægi þess að tryggja samgöngur til og frá landinu og leiðarkerfi lcelandair hefur átt 
mikinn þátt í hraðri uppbyggingu ferðaþjónustu hér á landi. Auk þess hefur öflugt leiðarkerfi 
mikil áhrif á möguleika íslenskra fyrirtækja til starfa á alþjóðamarkaði.

Heimsferðir ehf. hefur þó athugasemdir við, að slík heimild sé veitt til lcelandair Group, án 
nokkurra skilyrða um það hvernig samstæðan nýtir mögulega slíkt fjármagn á milli hinna 
ýmsu fyrirtækja í samstæðunni. Óþarfi er að telja upp öll þessi mismunandi fyrirtæki innan 
samstæðunnar, sem sum hver eru ekki einu sinni starfsrækt á íslenskum markaði. Innan 
lcelandair Group er fyrirtækið FERIA ehf. (Vita Travel), sem er í beinni samkeppni við 
Heimsferðir og fleiri ferðaskrifstofur um sölu orlofsferða til íslenskra viðskiptavina. Allar 
ferðaskrifstofur hafa orðið fyrir miklu tekjufalli vegna COVID 19 og það hlýtur að teljast 
óeðlilegt ef ein ferðaskrifstofa fær fyrirgreiðslu frá opinberum aðilum, sem öðrum 
sambærilegum fyrirtækjum stendur ekki til boða.

Það var mjög algengt á árum áður, að sambærileg fyrirtæki og lcelandair Group væru með 
tengd fyrirtæki innan sinnar samstæðu, sem ekki voru beint í kjarnastarfsemi flugfélags. 
Þannig voru t.d. bæði SAS og Finnair með ferðaskrifstofur og hótel innan sinna samstæðna. 
Eftir því sem ferðaþjónusta og markaðsstarf í kringum hana hafa þróast í flestum löndum, 
hafa þessi félög dregið sig út úr slíkum beinum samkeppnisrekstri, enda til nokkurs að vinna 
fyrir flugfélög að eiga gott samstarf við sterka og öfluga aðila, sem hafa fjárfest og byggt um 
sérþekkingu í rekstri slíkra fyrirtækja. Icelandair Group hefur því nokkra sérstöðu meðal 
leiðarkerfisflugfélaga, þar sem félagið er enn í harðri samkeppni á íslenskum markaði, 
sérstaklega í ferðaskrifstofurekstri, bæði til og frá íslandi.
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Staða FERIA ehf. innan samstæðunnar skapar samkeppnisstöðu sem gerir öðrum fyrirtækjum 
í sömu starfsemi erfitt fyrir. Kjör ferðaskrifstofunnar eru almennt betri en annarra hjá 
lcelandair og félagið nýtur auk þess í mörgu sérstöðu, þar sem samstæðan sér um ýmis 
verkefni fyrir fyrirtækið.

Hér er rétt að ítreka, að Heimsferðir ehf. eru alls ekki á móti því, að reynt verði að styðja við 
leiðarkerfi lcelandair eins vel og mögulegt er. Það færi hins vegar mun betur á því, að slík 
fyrirgreiðsla yrði skilyrt og þá aðeins til handa lcelandair og félaginu væri því óheimilt að nýta 
slíka fyrirgreiðslu fyrir önnur fyrirtæki innan samstæðunnar. Það væri jafnvel alls ekki 
óeðlilegt, að krafa yrði gerð til þess, að félög sem ekki geta beint talist til leiðarkerfis 
lcelandair og eru í beinni innlendri samkeppni verði skilin frá grunnstarfsemi félagsins og 
þeim gert að keppa á samkeppnismarkaði á sömu skilyrðum og samkeppnisaðilar.

Virðingarfyllst, 

f.h. Heimsferða

Tómas J. Gestsson

Framkvæmdastjóri
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