
Minnisblað frá Félagi kjúklingabænda.

Þróun á innflutningi

Ef litið er til kjúklingaræktar á sér stað sama þróun og í nautgripa og svínarækt. Stór aukinn 
innflutningur á kjöti frá ESB.

innanlands framleiðsla á móti innfluttu alifugla kjöti heild. Tonn

innlend aukning innflutt aukning innflutt af innan
ár framl. % % uppreiknað lands fram

skrokkar beinlaust skrokkar %
2015 8250 920 1656 20%
2019 9600 16% 1380 50% 2484 26%

Innflutningur verður æ stærri hluti af heildarsölunni. Flutt er inn að mestum hluta beinlaust kjöt en 
innanlands framleiðsla er gefin upp í heilum skrokkum (með beini).

Áhrif á innlenda framleiðslu er sú að hún nær ekki að vaxa og dafna eins og skildi. Verður þar af 
leiðandi óhagkvæmari heldur en ef framleiðslan eykst í beinu samhengi við neyslu innanlands.

Þróun á tollvermd.

Tollar eru föst krónutala á kíló og rýrna því ár frá ári vegna hækkandi verðlags. Hækkandi verðlag 
mun á endanum éta upp verndina ef sama kerfi á að gilda. Nú með nýrri tilhögun í tilboð í tollkvóta 
sem byggir á því að lægsta verð sé verð myndandi, hefur verð í kvóta sokkið eins og steinn í vatni.

Áhrif á innlenda framleiðslu.

Íslenskir neytendur velja að stærstum hluta innlenda framleiðslu hafi þeir tök á að sjá uppruna. Í 
verslunum er þetta reyndin. Þar sem uppruni er ekki sýnilegur neytendum t.d. í veitingahúsum og 
mötuneytum og í fullunnum vörum sem unnar eru úr erlendu hráefni hefur neytandinn ekki sama val. 
Þessi markaður tekur við mestu af innflutta kjötinu og þar ryður það frá sér innlendri framleiðslu sem 
vegna lækkandi tollverndar verður eðlilega dýrari.

Núverandi kerfi

Í því fyrirkomulagi sem nú gildir er enginn hvati til að nota innlenda framleiðslu. Kerfið er afar 
andsnúið innlendri framleiðslu. Innflytjendur, framleiðendur og smásöluaðilar ná einfaldlega, á þeim 
mörkuðum þar sem innflutta hráefni er selt, umtalsvert hærri framlegð en ef þeir veldu innlent 
hráefni sem er dýrara. Skekkir þetta samkeppnistöðu innlendu framleiðslunnar. Sem í sumum 
tilfellum á enga möguleika í þessum vöruflokkum. Ásókn í ódýrara hráefni og þá innflutt er því mjög 
mikil. Íslenska varan er verðmyndandi á markaðnum og heldur uppi hárri framlegð á vörum úr 
innfluttu hráefni.

Framleiðendur velja að taka þátt í þessum leik frekar en að standa til hliðar og hugsanlega tapa sölu 
og framlegð út úr sínum fyrirtækjum. Færa má rök fyrir því að fyrirtæki bókstaflega finni sig knúinn 
að taka þátt til að verða ekki undir á markaði. Er það mismunandi hve langt er gengið. Sum fyrirtæki 
velja að selja eingöngu innflutt, önnur að vera með blandað og svo enn önnur sem standa alfarið utan 
við innflutning.



Markaðssvæði Íslands er mjög lokað svæði. Enginn útflutningur hefur verið mögulegur á alifugla 
kjöti þannig að innlend framleiðsla geti flætt inn á önnur markaðssvæði. Telja má Ísland örmarkað 
og samkeppni við niðurgreidda vöru framleidda í gríðarlega stórum fyrirtækjum erlendis er algjörlega 
vonlaus. Á það raunar við um alla landbúnaðarframleiðslu Íslendinga. Kröfur til innlendrar 
framleiðslu t.d. hvað varðar dýravelferð, smitvarnir og lyfjanotkun eru í mörgum tilfellum harðari en 
gengur og gerist erlendis. Þetta eykur kostnað innlendra framleiðenda en framleiðslan er að sama 
skapi afar heilnæm og af hæsta gæðaflokki.

Þróist núverandi kerfi áfram eins og verið hefur mun innlend framleiðsla þurrkast út að stórum hluta. 

Áhrif á neytendur og ríkissjóð

Eins og rakið hefur verið eru allar líkur á því að lækkun tolla lendi hjá milliliðum en ekki í vasa 
neytanda. Því má leiða líkum að því að frítollar nái ekki markmiðum sínum og séu ekki til þess fallnir 
að lækka verð til neytenda eða bæta hag þeirra. Af því gefnu má líka segja að ríkissjóður verði af 
umtalsverðum tekjum með lækkunum tolla og skatttekjum af þeim umsvifum sem skapast af 
innlendri framleiðslu alifuglakjöts, sem ekki nýtur opinberra styrkja af neinu tagi.
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