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Efni: Umsögn SAF -  Samtaka ferðaþjónustunnar um frumvarp til laga um breytingu á 
búvörulögum og tollalögum (úthlutun tollkvóta).

Hinn 14. nóvember sl. lagði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fram á Alþingi frumvarp til 
laga um breytingu á búvörulögum og tollalögum. Frumvarpinu var vísað til atvinnuveganefndar 
að fyrstu umræðu lokinni, hinn 18. nóvember sl. Aðildarfyrirtæki SAF -  Samtaka 
ferðaþjónustunnar eiga mörg hver óbeinna hagsmuna að gæta þegar að innflutningi 
landbúnaðarvara kemur. Mörg þeirra annast og reka veitingasölu í litlu eða miklu umfangi og 
allt þar á milli.

Tilfinning SAF er sú að íslenskir veitingamenn leggi mikið upp úr því að bjóða viðskiptavinum, 
og þá einkum erlendum ferðamönnum, upp á íslensk matvæli. Það gerist á grundvelli sérstöðu 
innlendra matvæla sem söluvara, enda jákvæð samlegðaráhrif ferðaþjónustu og innlendrar 
framleiðslu matvæla vel þekkt um allan heim. Tilvist íslenskra matvæla á matseðlum 
veitingamanna stuðlar því að góðum og ábatasömum viðskiptum. Hjá því verður hins vegar 
ekki litið að umfang innlendrar framleiðslu nægir í mörgum tilvikum ekki til að mæta eftirspurn 
viðskiptavina veitingamanna og af þeim sökum hafa þeir þurft að bjóða upp á innflutt matvæli 
samhliða innlendum. Á það einkum við í tilviki vara sem mikil eftirspurn er eftir, t.d. nauta- og 
svínakjöti og ýmiskonar grænmeti. Hátt verðlag kemur verulega niður á áfangastaðnum Íslandi 
í alþjóðlegum rannsóknum og t.d. hrapaði Ísland niður um fimm sæti milli áranna 2017 og 2019 
samkvæmt úttekt Alþjóðaefnahagsráðsins (e. World Economic Forum). Ein meginástæðan er 
hve verðlag á Íslandi er óhagstætt fyrir erlenda ferðamenn. Það er því verk að vinna eigi að 
viðhalda alþjóðlegri samkeppnishæfni íslenskrar ferðaþjónustu.

Á vettvangi SAF hafa verið nefnd dæmi um að langtímainnkaup á íslenskum matvælum gangi 
einfaldlega ekki upp í ljósi takmarkaðs eða óstöðugs framboðs. Undir slíkum kringumstæðum 
eru aðildarfyrirtæki samtakanna tilneydd að beina sjónum sínum að innfluttum vörum. Þegar 
slíkar vörur bera háa tolla er hætt við að tollvernd skaði alþjóðlega samkeppnisstöðu 
ferðaþjónustu á Íslandi. Þá er jafnframt hætt við að háir tollar skaði innlenda framleiðslu með 
óbeinum hætti. E f innflutt vara er of dýr í innkaupum verður eftirspurn eftir henni takmörkuð 
og með tíð og tíma getur það útrýmt áhuga veitingamanna á að bjóða slíkar vörur. Þegar svo 
háttar til hafa markaðstækifæri innlendra framleiðenda verið skert.

SAF hafa ekki mótað sér afstöðu til ákvæða frumvarpsins en telja allt að einu tilefni til að vekja 
athygli á framangreindu. Innlend veitingasala hefur vaxið gífurlega og ástæðu vaxtarins má 
einkum rekj a til vaxtar ferðamannaeftirspurnar. Markaðurinn sem íslenskir veitingamenn þj óna
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er hlutfallslega stór þegar tekið hefur verið tillit til fjölda íbúa á Íslandi og um þessar mundir er 
afar mikilvægt að hlúð verði að honum. Samtökin gjalda því á almennum nótum varhug við því 
að ráðist verði í lagabreytingar sem haft geta verðhækkanir í för með sér.
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