Svar på skriftligt spörsmål SSS 372/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att stödja resebyråbranschen under coronakrisen
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 372/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Pia Kauma /saml:
Hur ämnar regeringen beakta i stödmodellerna för företag resebyråbranschens särdrag
och ämnar regeringen föreslå en modell för direkt stöd för företag som lider svårt i resebyråbranschen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Regeringen har beslutat om betydande åtgärder för att stödja företag, företagare och andra aktörer
inom ekonomin i den exceptionella situation som coronaepidemin har orsakat. Målet med åtgärderna är att trygga kontinuiteten i företagarnas och företagens verksamhet i en situation, där livskraftiga företag riskerar att gå i konkurs. Utgångspunkten är att stödåtgärderna gäller företag inom
alla sektorer, och dessa genomförs bland annat med hänsyn till företagets storlek med ändamålsenliga stödinstrument. Stöden är tillgängliga också för företagare och företag inom turismbranschen.
Arbets- och näringsministeriet följer aktivt upp coronalägesbilden och vidtar behövliga åtgärder
tillsammans med olika aktörer inom ANM-koncernen för att minska coronavirusets effekter på
företagens verksamhet och sysselsättning. Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde finansieras företag av Finnvera, Business Finland, NTM-centralerna och Industriinvestering.
Finansieringen består av så kallad utvecklingsfinansiering i coronavirussituationen. Därutöver är
arbets- och näringsministeriet statsbidragsmyndighet för kommuner när det gäller statsunderstöd
som beviljas för att stödja ensamföretagare.
COVID-19-krisen och de begränsningsåtgärder som staten vidtagit i och med den har försatt turismföretag i en situation där den ekonomiska krisen är allvarligare än tidigare. Utgångspunkten
är att företagen själva ansvarar för sina affärsrisker och beredskapen inför dem. Att olönsamma
företag lämnar marknaden är en vanlig del av verksamheten på marknaden, och om dessa stöds
med statens åtgärder kan detta snedvrida konkurrensen. I det nuvarande läget behövs dock åtgärder från staten som lindrar de ekonomiska konsekvenserna.
Vid förhandlingarna den 13 maj 2020 fattade regeringen beslut om ett kostnadsstöd som förutom
utvecklingsstödet ska beredas för företag och riktas till de företag och branscher som har drabbats
mest av coronaepidemin, i vilka turism- och resebyråbranschen också ingår. Stödet är avsett för
de företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har kostnader
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som är svåra att justera. Närmare villkor för stödet, såsom hur mycket företagets omsättning måste
ha minskat för att företaget ska vara berättigat till stödet, kommer att preciseras i den fortsatta
beredningen av lagen.
Förutom företag omfattas även stiftelser och föreningar som bedriver näringsverksamhet av stödet. Målet är att främja snabb återhämtning av företag från coronakrisen och undvika att permitteringar ska leda till uppsägningar. Storleken på stödet, som beviljas för två månader, kommer att
preciseras senare. Lagen om kostnadsstöd till företag bereds med en snabb tidsplan i samarbete
mellan arbets- och näringsministeriet och finansministeriet.
Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan skulle ha fått andra direkta stöd i coronasituationen, men de andra direkta stöden kommer att beaktas vid utbetalning av kostnadsstöd. Företag
kan söka stödet elektroniskt från statskontoret. Statskontoret kommer att informera om närmare
ansökningsförfaranden så snabbt som möjligt.
För närvarande beviljar NTM-centralerna och Business Finland åt företag utvecklingsstöd i coronavirussituationen. Regeringen fattade ett beslut om att ansökan om dessa så kallade coronastöd
kommer att stängas i samband med att regeringens proposition om kostnadsstöd ges. Business
Finland och NTM-centralerna behandlar alla inom giltighetstiden för ansökan inkomna ansökningar normalt. Efter att ansökan stängts finansierar Business Finland och NMT-centralerna företag genom normala finansieringsinstrument. Kommunernas stöd till ensamföretagare kommer
inte att ändras.
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