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Nú liggur það fyrir að Doha viðræðurnar um aukið frelsi í alþjóðaviðskiptum hafa enn á  ný farið 
út um þúfur. Það virðist ætla að ganga bæði seint og illa að brúa bilið milli ríkra og fátækari 
þjóða þrátt fyrir að öll rök segi að samkomulag það sem unnið var að hefði bæði haft jákvæð 
áhrif á viðskipti í heiminum og bætti mjög hag alls almennings, ekki síst í hinum fátækari ríkjum. 
Niðurstaðan er því mikil vonbrigði, þar sem um tíma vöknuðu vonir um að þjóðir heims væru að 
ná samkomulagi. 
Þessi niðurstaða er ekki síður mikil vonbrigði fyrir okkur Íslendinga. Niðurstaðan er slæm fyrir 
neytendur hér á landi, þar sem sú tollvernd sem íslenskar landbúnaðarvörur búa við, hefðu 
minnkað verulega. Niðurstaðan er vart sérstakt gleðiefni fyrir íslenskan landbúnað, þar sem 
greininni er enn haldið í óvissu um hvaða rekstrarumhverfi hún muni búa við á næstu árum . 
Fyrir íslenska verslun er þessi niðurstaða sérstök vonbrigði, þar sem enn verður bið á því unnt 
verði að bjóða neytendum upp á innfluttar vörur án þeirra ofurtolla sem nú eru lagðir á marga 
vöruflokka, einkum landbúnaðarvörur. 
 
Þrátt fyrir að þessi niðurstaða hafi orðið og ekki liggi fyrir hvenær hafist verður handa á ný við að 
draga úr viðskiptahömlum í heiminum, er útilokað annað en að fyrr en síðar verði gerðar þær 
breytingar í frjálsræðisátt sem stefnt var að í þeim viðræðum sem nú er nýlokið. Af þeirri ástæðu 
skorar stjórn SVÞ – Samtaka verslunar og þjónustu á stjórnvöld að láta þessa niðurstöðu ekki 
tefja fyrir sér og hefjast þegar handa við að búa íslenskan landbúnað undir þær breytingar sem 
óhjákvæmilegar eru. Með því móti auðvelda stjórnvöld íslenskum landbúnaði að laga sig að 
breyttu samkeppnisumhverfi og flýta fyrir því að íslenskir neytendur geti greitt sambærilegt verð 
fyrir matvæli og flestar nágrannaþjóðir okkar gera. Því fyrr sem slík vinna fer í gang, því betra. 
 
Nánari upplýsingar: Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri SVÞ, s. 511-3000 - gsm: 820-4500 
 

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Málsvari verslunar og þjónustu á Íslandi  

         
    Fréttatilkynning 

Doha viðræður í strand – áskorun til stjórnvalda 

SVÞ- Samtök verslunar og þjónustu eru málsvari verslunar- og þjónustugreina á Íslandi.  Meira en 
400 fyrirtæki í öllum landshlutum eru aðilar að samtökunum. Á meðal aðildarfélaga eru ýmis af 
stærstu fyrirtækjum landsins, en þorri aðildarfyrirtækja eru smáfyrirtæki.  Verslun og þjónusta eru 
nánasti hlekkur þjónustukeðjunnar við hina rúmlega 300 þúsund neytendur í landinu auk fleiri ferða-
manna sem sækja landið heim árlega.  Það vinna yfir 21 þúsund manns í versluninni og 90 þúsund í 
þjónustu, þar af helmingur í opinberri þjónustu.  Framlag verslunar til landsframleiðslu eru 12% en 
þjónustu 55%, þar af er hlutur opinberrar þjónustu um 36%.    

 

 

 


