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Undirritaður er áhugamaður um frjálsa verslun og hefur töluverða reynslu af viðskiptum með léttvín 
og víngagnrýnandi og vill því nota tækifærið til þess að koma á framfæri við nefndina athugasemdum 
vegna ofangreinds frumvarps sem undirritaður telur tímabært að nái fram að ganga.

Þjóðhagslegur kostnaður við rekstur ÁTVR

Áfengis og Tóbaksverslun ríkisins var upphaflega stofnuð til þess að gera fólki erfitt fyrir að kaupa 
áfengi. En á síðustu árum hefur stofnunin svarað kalli tímans um aukna þjónustu, 48 verslanir, og þar 
með fjarlægst það markmið sem henni var upphaflega ætlað. Það sést best á þróun nafns 
stofnuninnar sem í dag kallast „Vínbúðin", rétt eins og hefðbundinn verslunarrekstur sé að ræða og á 
þjónustustefnu félagsins þar sem „jákvæðni" er nú í öndvegi í stað forvarna:

• Við setjum viðskiptavininn í öndvegi og uppfyllum væntingar hans
• Þjónusta okkar einkennist af lipurð, gagnsæi og hlutleysi og við leggjum áherslu á að fræða 

viðskiptavini
• Vöruúrval okkar er áhugavert og fjölbreytt og byggir á gæðum og ábyrgð

Starfsfólk Vínbúðanna leggur metnað sinn í að uppfylla stefnu fyrirtækisins með því að leggja áherslu á 
þjónustu sem byggist á gildum fyrirtækisins lipurð, þekkingu og ábyrgð.

• Við eigum frumkvæði að því að veita framúrskarandi þjónustu með því að vera lipur og jákvæð
• Við leggjum okkur fram um að auka við þekkingu okkar og miðla henni til annarra
• Við berum ábyrgð á þjónustunni og vitum að gæði hennar grundvallast á viðhorfi okkar og 

hæfni

Eins og nú er komið verður vart séð að einokunarverslun gegni veigamiklu hlutverki í áfengisvörnum 
eða styðji við lýðheilsumarkmið, þvert á móti má gera ráð fyrir að það geri eftirlitsstofnunum ríkisins 
sem eiga að sinna forvörnum erfiðaðara um vik að sinna hlutverki sínu að stærsti söluaðili áfengis er 
önnur ríkisstofnun. Hins vegar yrði umtalsverður þjóðhagslegur sparnaður ef áfengissalan yrði 
sameinuð annarri verslun og líklegt að almennt vöruverð myndi lækka vegna þess að fastur kostnaður 
í almennri verslun yrði borinn uppi af fleiri vörum. Líklega mun þetta muna mest fyrir landsbyggðina 
þar sem velta er minni. Jafnframt gæti ríkið leyst út nokkra milljarða með eignasölu sem t.d. hægt 
væri að nota til þess að greiða niður skuldir ríkissjóðs, standa við kosningaloforð um auknar 
vímuvarnir og gott betur.

Arður af ósómanum

Í hugum flestra landsmanna hefur Áfengis-og tóbaksverslun ríkisins það hlutverk að tryggja að 
„áfengisgróðmn" renni allur í vasa ríkisins og geti þannig að einhverju leyti vegið upp þann skaða, t.d. 
aukinn kostnað í heilbrigðiskerfinu sem ofneysla áfengis veldur. Hér gætir nokkurs misskilnings, þar 
sem títtnefndur gróði er aðeins innheimta á sköttum til ríkisins sem réttlætir ekki tilvist
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einokunarverslunar ein og sér. Hliðstætt er skattur á sykur sem hér var komið á. Jafnvel þótt menn 
sannmæltust um það að rétt væri að skattleggja sykur sérstaklega vegna þess hversu skaðlegur hann 
er heilsu manna er ekki þar með sagt að rétt væri að koma á sykureinkasölu ríkisins eða að ríkið ætti 
að annast alla sælgætis eða gossölu í landinu. Ef samkeppni ríkir á milli einkaaðila um áfengissölu 
verður raunverulegur arður vart meira en gerist og gengur í almennri smásöluverslun. Hins vegar gæti 
ríkið haldið áfram að innheimta þá skatta og gjöld af versluninni sem Alþingi teldi rétt hverju sinni.

Skert aðgengi

ÁTVR hefur verið upplagt að takmarka aðgang fólks að áfengi, en stofnunin hefur gengið þvert gegn 
þessu markmiði þar sem hún hefur orðið við kröfum neytenda um aukið vöruúrval, lengri 
afgreiðslutíma og fleiri afgreiðslustaði ofl. Helstu aðalsmerki fortíðar s.s. biðraðir og 
staðgreiðsluviðskipti, heyra sögunni til og verslanirnar líkjast æ meir stórmörkuðum. Flestar þær 
takmarkanir sem enn eru á hendi ÁTVR eru reyndar fyllilega á færi einkaaðila, s.s. að afgreiða áfengi 
ekki til unglinga eða selja ekki um kvöld og helgar. En með eftirliti og hörðum refsingum ætti vel að 
vera hægt að tryggja að einkaaðilar fylgi áfengislögum landsins og raunar miklu auðveldara að 
framfylgja slíkum reglum gagnvart verslunum í einkaeigu en gagnvart ríkisstofnun. Sú er alla vega 
raunin í öðrum löndum. Að blanda saman ríkisvaldi við verslunarrekstur flokkast seint sem nútíma 
stjornsýsla. Hér skapast því þverstæða við tilvist ÁTVR. Ef útsölustaðirnir fara í einu og öllu að líkjast 
venjulegum verslunum eins og stórir hagsmunaaðilar á áfengismarkaði hafa hrósað stofnuninni fyrir 
er ástæðulaust fyrir stjórnvöld að reka þá. Annað hvort verður að snúa aftur til þeirra tíma þegar 
lögleg áfengisviðskipti voru verulega erfið og tímafrek eða stíga skrefið til fulls og draga fjármuni 
ríkisins út úr þessum verslunarrekstri.

• Alikið hefur verið gert til að auðvelda 
aðgengi að vöru
— Fjölgun vínbúða

— Fií heimsendingai'þjónusta tyiii: þá sem búa í 
yhi 25km tjadægð tiá vínbúð

— Yetveislun trá 2000

— Lengdui' atgieiðslutími
• til kl. 20 á töstuclögum og kl. 18 á laugardögum
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Það sem ekki sést

Útþensla ÁTVR með fjölgun verslana, nú 48 verslanir, er flestum Ijós en til samanburður rekur stærsta 
verslunarfyrirtæki landsins, Hagar, 56 verslanir. Það sem hinsvegar ekki sést er þau viðskiptatækifæri 
sem ekkert hefur orðið úr vegna aðþrengjandi einokunarverslunar hins opinbera. Hvergi sjást merki í 
hagtölum um verslun sem ekki hefði verið lokað ef hún hefði getað viðhaldið fullu vöruúrvali með 
áfengi og sama á við um aukna veltu í heimabyggð ef viðskiptavinir hefðu ekki einmitt notað ferðina 
og keypt í matinn í næsta bæjarfélagi þar sem áfengisútsala er til staðar.

Eftirmarkaður með vín er varlega áætlaður um €2Milljarðar. Slíkur markaður felur í sér að 
vínáhugamenn og vínsjóðir kaupa undirverðlagða vöru og hagnast svo með sölu þegar verð hefur 
hækkað í gegnum milliliði. Samhliða eru svo reknar umfangsmiklar víngeymslur sem tryggja 
varðveislu við réttar aðstæður, forritarar hafa vinnu af því að búa til umsýslukerfi o.s.frv. Engu slíkri 
starfsemi er til að dreifa hér á landi og fá skýrari dæmi um áhrif lamandi handar ríkisafskipta á 
hagkerfið heldur en einmitt einokunarverslun. Um skaðsemi einokunarverslunar er hinsvegar rétt að 
benda á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins en viðurlög hins opinbera við rekstri sem það sjálft stundar 
varðar sekt sem nemur 10% af veltu, eignaupptöku og varðar við brot á hegningarlögum.

Vandinn sem hlýst af rekstri miðstýrðra einokunarfyrirtækja eins og Áfengis og tóbaksverslun ríkisins 
er að yfirmenn stofnuninnar útdeila „hiNurými" til birgja slíkt minnkar samkeppni og líkurnar á því að 
vöruúrval spegli óskir neytenda auk þess býður slíkt fyrirkomulag heim hættunni á spillingu þar sem 
skortur á samkeppni hlífir fyrirtækinu við kostnaðinum á röngum ákvörðunum þar sem 
viðskiptavinirnir eiga ekki í önnur hús að venda.
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Áætlað er að um 60% af verslun með léttvín í Bretlandi fari nú fram á netinu sem að mörgu leyti er 
hagkvæmur verslunarmáti a.m.k. fyrir vínáhugafólk þar sem hægt er að gaumgæfa kaup betur en í 
hefðbundnum verslunum auk þess sem vöruúrval er margfalt á við það sem hægt er að bjóða, jafnvel 
í stærstu verslunarrýmum.

Núverandi lög eru ekki skýr að því er varðar rafræna netverslun með vín. Þess ber þó að geta að 
neytendum er heimilt að versla vín á netinu frá erlendum byrgjum og flytja inn til eigin neyslu án 
milligöngu ÁTVR. Þetta þýðir í reynd að íslenskum neytendum er heimilt að versla við hvaða vínsala 
sem er sem reka netverslun. Ef netverslun annara en ÁTVR hér á landi væri gerð óheimil myndi slíkt 
fela í sér augljósa mismunun á grundvelli þjóðernis og því brot á EES samningnum. Í reynd er hér enn 
eitt dæmið um hvernig verslun er úthýst frá íslandi fyrir atbeina stjórnvalda með tilheyrandi tjóni fyrir 
hagkerfið í heild, tjóni sem aldrei reiknast inn í neina tölfræði þar sem hinni úthýstu starfsemi sér 
aldrei merki í hagtölum.

Mynd 1 Vefverslun hýst erlendis selur til íslenskra neytenda. Sambærileg starfsemi óheimil á Íslandi?

Heildsala á Tóbaki

Þó merkilegt megi teljast gegnir ÁTVR einhverskonar heildsöluhlutverki á tóbaki og það þrátt fyrir að í 
landinu séu starfandi ,,innflytjendur" sem í daglegu tali nefnast oft heildsalar. Hér virðist því vera um 
að ræða einhverskonar tvöfalt heildsölu-dreifingakerfi á tóbaki. ÁTVR birtir ekki sundurliðað hvernig 
rekstrarkostnaður stofnunarinnar skiptist á milli tóbaks og áfengisdreifingar. Ljóst má þó vera að 
kostnaður stofnunarinnar af tóbaksdreifingu er hverfandi í samanburði við rekstur vínbúða. Tóbak 
hinsvegar telur hátt í 40% af veltu og því ljóst að verulegur hluti hagnaðar stofnunarinnar er af tóbaki 
en álagning er 18%. Til samanburðar er meðalálagning á víni um 16%. Ekki verður séð að markmið 
með þessum hluta starfsemi stofnunarinnar sé annað en að tryggja að umbúðir séu merktar með
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varnaðarorðum um skaðsemi ekki ósvipað og um innihaldslýsingu matvæla væri að ræða. Öllum má 
ljóst vera að engin þörf er á sérstarfsemi heillar stofnunar fyrir þetta hlutverk og engin rök hníga að 
því að ríkisstofnun sjái um útkeyrslu eða dreifingu á tóbaki fyrir umboðsaðila og endurseljendur. 
Augljóst má vera að þessi hluti starfseminnar er í raun lítið annað en skattlagning í felubúningi til þess 
gert að láta rekstur vínbúða líta út hagkvæmari en hann er. Það er svo í hæsta máta undarlegt að 
einkaaðilum sé treyst fyrir smásöludreifingar á tóbaki (og reyndar lyfjum)!

Skattar frekar en hindranir

Hindranir eða tafir við áfengiskaup leggja kostnað á kaupandann með sama hætti og skattar. Sá sem 
vill nálgast áfengi með löglegum leiðum þarf að leggja á sig sérstaka ferð á ákveðinn stað, standa í 
biðröð og svo framvegis. Aukin fyrirhöfn verður hugsanlega til þess að einhverjir neytendur telja það 
ekki þess virði að kaupa áfengi og heildarneysla minnkar. Aðrar hugsanlegar afleiðingar eru að fólk 
sæki fremur í aðra vímugjafa þar sem aðgengi kann að vera auðveldara, kaupir meira magn í einu og 
er því með óþarflega mikið fé bundið í víni eða þá að það fara frekar á vínveitingahús. Margir 
vínáhugamenn flytja inn eigin vín erlendis frá með ærnum tilkostnaði. Öfugt við sérstök gjöld, að þá 
leggst fyrirhöfnin jafnt á alla án tillits til efnahags, en með þessu móti er tíma og fjármunum fólks 
sóað til einskis. Sameiginlegur sjóður landsmanna nýtur afraksturs af áfengisgjöldum, en þegar 
fyrirhöfn og kostnaður er lögð á neytendur að óþörfu þá hagnast enginn. Ef gjöld hafa sömu áhrif, því 
ekki að velja þá leið sem er hagkvæmari? Besta lausnin ætti því að vera sú að meta tilbúnu 
fyrirhöfnina til verðs og hækka skatta sem því nemur og ná sama fælingarmætti, en á sama tíma 
myndi ríkissjóður hagnast vegna aukinnar skattheimtu. Með þeim hætti myndi velferð aukast í 
landinu, því sú orka eða tími sem áður var til einskis rennur nú til sameiginlegra þarfa.

Einokunarverslun er dýr

Áfengisrekstur ríkisins leggur hins vegar kostnað á þjóðina og umtalsverðir fjármunir mundu sparast 
ef einkaaðilar tæku við sölunni. Ríkisrekstri fylgir alltaf einhver óhagkvæmni vegna þess að 
áþreifanlega eigendur skortir sem hafa hvata til þess að lágmarka kostnað, veita góða þjónustu og 
koma með nýjungar vegna persónulegrar gróðavonar. Það ætti í raun að vera óþarfi að fjölyrða meira 
um þetta og láta nægja að benda á þá staðreynd að ríkið sér alla jafna ekki um verslunarrekstur af 
þessum ástæðum. Rekstur ÁTVR hefur á seinni árum færst meira í þá átt að gera samstarfssamninga 
við einkaaðila um söluna, einkanlega í fámennari byggðalögum. Þetta er í raun ekkert annað heldur 
en hálft skref til einkavæðingar og viðurkennir þessa staðreynd. Þannig hefur ÁTVR rekið 
áfengisbbúðir í barnafataverslun, bensínstöðvum og við innganga í stórmarkaði án þess að 
kyndilberar s.k. lýðheilsusjónarmiða og sjónarmiða um ,,skert aðgengi" hafi gert athugasemdir.
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Mynd 2 Útstillingargluggi ÁTVR í Smáralind gengt inngangi í Hagkaup

Í öðru lagi fylgir þó nokkur kostnaður því að reka sérstakt dreifikerfi fyrir einn vöruflokk um landið 
allt. Flestar matvöruverslanir landsins gætu selt áfengi án verulegra fjárfestinga í húsnæði eða bæta 
við sig starfsfólki, þó auðvitað séu álagspunktar hjá báðum tegundum verslunar þeir sömu. 
Niðurstaðan er því sú að ef áfengissala yrði færð til venjulegra verslana, myndi framleiðni fjármagns 
og vinnuafls í verslunarrekstri aukast verulega. Verslunarkostnaður yrði borinn uppi af fleiri vörum og 
meiri veltu, og kostnaðarhlutfall vegna hverrar seldrar einingar hlýtur því að lækka. Það þýðir að 
afkoma verslunarinnar batnar og svigrúm gefst til þess að lækka vöruverð hérlendis og bæta almenn 
lífskjör í landinu. Með öðrum orðum; ef hið sérstaka dreifikerfi áfengra drykkja yrði sameinað 
venjulegri verslun í landinu, myndi hagsbæturnar renna til allra Íslendinga, ekki aðeins þeirra sem 
kaupa áfenga drykki. Þetta myndi sérstaklega styrkja verslun úti á landi þar sem velta er minni. 
Jafnframt myndi áfengisverð líklega lækka, þrátt fyrir að áfengistekjur ríkisins stæðu í stað, og þess 
vegna ef ætlunin væri að halda áfengisverði óbreyttu væri hægt að auka áfengisgjöld sem myndi skila 
meiri afrakstri til ríkisvaldsins.

Pilsfaldarkapítalismi

Engan skyldi undra að núverandi milliliðir sem þjónusta ÁTVR með sínar vörur séu ánægðir og bíti 
ekki í hendina sem fæðir þá. Vinasamband núverandi birgja og ÁTVR á sér langa sögu sem ekki verður 
farið út í hér en hefur byggst á gagnkvæmum velvilja. Eins og fram hefur komið í málflutningi Félags 
Íslenskra Atvinnurekenda eru samtökin ekki andsnúin frelsi í viðskiptum heldur bara því frelsi sem 
ekki hentar þeirra forskrift að því viðskiptaumhverfi sem fært hefur þeim auðfengnar tekjur hingað 
til. Atvinnurekendur sem í þessu tilfelli mætti allt eins kalla félag hilluplásshafa í ÁTVR eru hinsvegar 
andsnúnir því að verslunareigendur hafi frelsi til þess að velja vörur í sínar eigin verslunarhillur og tala
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um ,,alræðisvald verslunarinnar" í því sambandi. Rekstrarumhverfi heildsala er með þeim hætti að 
hið opinbera gefur svokallaða tollkrít til tveggja vikna. Einokunarverslun ÁTVR stillir síðan af greiðslu 
reikninga á sömu dögum til þess að tryggja að fjárbinding innflytjenda vegna viðskiptanna verði sem 
minnst. Þannig fjármagnar hið opinbera eigin skattheimtu fyrir milliliði í íslenskri. Innflytjendur hafa 
bent á að verslunareigendur séu ,,einráðir um hillupláss" í sínum verslunum og þar með muni 
takmarkast þeirra ,,réttur" til að koma sínum vörum á framfæri öfugt við það sem tíðkist hjá 
einokunarverslunum ríkisins, þar sem ,,allir hafa jafnt aðgengi" Innflytjandi, sem líklega vill hafa fullt 
frelsi til að velja þær neysluvörur sem viðkomandi selur, telur að verslunareiganda sé ekki treystandi 
til að fara með slíkt frelsi í sinni eigin verslun og vísar í hagsmuni neytenda því til stuðnings. Hitt er 
öllu alvarlegra ef innflytjendur hafa tilkall til besta hilluplássins í einokunarverslunum byggt á 
gagnkvæmri velvild. Í þessu sambandi má minna á að einn starfsmaður ÁTVR ferðast til útlanda í 
hverri viku, gjarnan undir því flaggi að um fræðsluferðir sé að ræða þar sem vínframleiðendur eru 
heimsóttir. Ekki hefur fengist uppgefið hjá stofnuninni hvernig ferðaleyfum sé úthlutað til 
starfsmanna, hvort slíkt sé hugsað sem hluti af starfskjörum, starfsaldri eða öðru slíku eða hvort 
einhverjar siðareglur séu til staðar um boðsferðir vínframleiðenda eða umboðsaðila.

Þá liggur fyrir að ný vín eiga ekki greiðan aðgang að verslunum ÁTVR heldur er þeim þvert á móti gert 
erfitt fyrir með íþyngjandi reglum um reynslusölu og ákveðinn árangur í sölu til að framhald verði á. 
Með frumvarpinu verður salan hins vegar gefin frjáls og geta því til dæmis innflytjendur opnað sínar 
eigin verslanir um áfengi sitt telji þeir sig ekki geta komist að samkomulagi við verslunareigendur um 
hillupláss.

Hversu miklir fjármunir sparast?

Samkvæmt ársreikningi kostar rekstur ÁTVR 3,3 Milljarða á ári, ef undan er skilið innkaupsverð á 
áfengi og tóbaki ásamt fórnarkostnaði fjármagns fyrir að hafa fjármagn bundið í þessum 
verslunarrekstri.

Laun og launatengd gjöld 1.596.572 kr.
Húsnæðiskostnaður 504.268 kr.
Bifreiðakostnaður 102.017 kr.
Markaðs og dreifingarkostnaður 197.076 kr.
Sjórnunar og skrifstofukostnaður 258.844 kr.
Annar rekstrarkostnaður 53.487 kr.
Afskriftir 183.589 kr.
Fórnarkostnðaður eigin fjár m/v 7% ávöxtunarkröfu 322.000 kr.
Samtals 3.217.853 kr.

Taka má tvö dæmi:

Í Kringlunni í Reykjavík rekur ÁTVR 729 m2. verslunarrými sem veltir um einum milljarði króna sem 
miðað við 16% framlag til rekstrar skilar um kr. 160m. Áætla mætti að söluverð fasteignarinnar sé 
um kr. 5-600m og því nærtækt að ætla að arðbærara væri fyrir hið opinbera að selja húsnæðið og 
verja söluandvirðinu í að greiða niður vaxtaberandi skuldir.

Annað dæmi er verslun ÁTVR á Vopnafirði sem veltir kr 37m. á ársgrundvelli. Miðað við 16% álagnigu 
ætti slíkt að gefa um kr. 490.000 á mánuði til rekstursins, þ.m.t. greiðslu flutningskostnaðar og
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yfirstjórn. Öllum má ljóst vera að slíkur rekstur stendur ekki undir sér. Með tilliti til hugmynda um að 
ÁTVR gegni því hlutverki að hefta aðgengi að áfengi hlýtur að teljast mótsagnakennt að stofnunin 
niðurgreiði aðgengið með þessum hætti. Sama á við um tal um að ,,arðurinn renni til þjóðarinnar" í 
því samhengi.

Eigið fé ÁTVR er samkvæmt ársreikningi um 4,6 milljarðar og fórnarkostnaður þess fjár er 315m 
milljónir ef miðað er við 7% ávöxtunarkröfu (hugsanlegt er að vermæti fasteigna t.d. í Kringlunni sé 
verulega vanmetið í ársreikningi). Þegar allt er talið kostar sérdreifikerfi ríkisins á áfengi og tóbaki 
tæplega 3 milljarða á ári. Við þetta mætti síðan bæta auknu hagræði fyrir neytendur sem einnig hefur 
umtalsvert peningalegt gildi. Hér er þó erfitt að nefna eina tölu, en mjög auðvelt að reikna út kostnað 
upp á hundruð milljóna sérstaklega fyrir þá sem búa úti á landsbyggðinni, t.d. vegna bensínkostnaðar.

Hversu mikið af þessum fjármunum myndi sparast ef ÁTVR yrði lagt niður og áfengissalan sameinuð 
annarri verslun er erfitt um að segja, en ljóst er að hér er um hundruð milljóna að tefla. Fyrir utan 
þennan þjóðhagslega sparnað myndi ríkisvaldið líklega leysa út um fjóra og hálfan milljarð króna með 
sölu á eignum félagsins. Eignir ÁTVR eru mjög hreyfanlegar (e. liquid).

Í skýrslu ráðgjafafyrirtækisins McKinzey ,,Charting a growth path for Iceland" sem unnin var fyrir 
stjórnvöld kemur fram að framleiðni í verslun mætti vera betri og að of margir fermetrar séu undir 
verslunarhúsnæði hérlendis. Afnám einokunarversluar ríkisins væri augljóslega stærsta einstaka 
skrefið sem hægt væri að stíga til að ná fram markmiðum þeim sem sóst er eftir á þessu sviði.

Hið ómælanlega

Eðli málsins samkvæmt verður aldrei hægt að mæla eða fullyrða um einstök matskennd atriði sem 
flokkuð eru til þjóðarhags og velfarnaðar landsmanna í heild.

Vöruúrval og gæði:

Hér stangast á sjónarmið og smekkur fólks. Andstæðingar viðskiptafrelsis benda á að úrval og 
þjónusta muni versna sem sami hópur lítur á sem kost af því að þar með myndi neysla 
minnka. Þessi rök eru ámóta þversagnakennd og rökin um skert aðgengi. Sá er þetta ritar 
hefur kynnt sér nokkuð til hlítar flest víngerðarsvæði, heims, skrifar pistla um léttvín í 
Viðskiptablaðið, hefur smakkað flest betri vín veraldar og flytur inn vín til eigin neyslu beint 
frá vínbændum í Frakklandi án milligöngu heildsala eða ÁTVR. Í þessu samhengi skal 
einfaldlega fullyrt að verslanir ÁTVR hafa afskaplega lítið fram að færa fyrir vínáhugamenn og 
er að auki dýrt og óaðgengilegt verslunarform sem runnið hefur sitt skeið.
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Mynd 3 Heimasíða Farrvintners sem fjöldi íslendinga verslar við

Verð til neytenda:

Megnið af því léttvíni sem selt er í ÁTVR eru svokölluð fernuvín sem seint verða tengd við 
hugtök á borð við gæði. Slík vín seljast eingöngu út á lágt verð. Hið tvöfalda millilag heildsala 
og smásala með tilheyrandi dreifingarkostnaði verður alltaf á kostnað neytenda. Þótt erfitt sé 
að leggja mat á þennan kostnað þar sem sala ódýrustu vína breytist mikið milli ára er það 
almennt viðurkennd staðreynd að frjálst markaðshagkerfi leiðir alltaf til lægra verðs og/eða 
hærra verðgildis (þ.e. verðs að teknu tilliti til gæða/,,value") á vöru eða þjónustu til lengri 
tíma litið.

Lýðheilsusjónarmið:

Engin þeirra skýrslna sem lagðar hafa verið til grundvallar þeirri skoðun að einokunarverslun 
sporni gegn sjúkdómum á borð við áfengissýki, standast kröfur til vísindalegra vinnubragða og 
myndu aldrei fá birtingu sem slíkar á vísindalegum vettvangi. Eðli málsins samkvæmt er ekki 
um að ræða rannsóknir á afleiðingum þess að einokunarverslun hafi verið aflögð í vestrænu 
þjóðfélagi. Sömuleiðis er ekkert tölfræðilegt samhengi á milli neyslu í magni eða eftir áætluðu 
eðli neyslunnar m.t.t. svokallaðrar ,,dauðadrykkju" (binge drinking) og því hvort 
viðskiptafrelsi sé við lýði. Eins og sjá má á meðfylgjandi línuriti hefur léttvínsneysla dregist 
saman víða um heim í löndum þar sem einokunarverslunum er þó ekki til að dreifa.
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Figu re  1.3 Changes in per capita wine consumption in several countries over about 30 years. (Data from OIV, 2005)

Þótt undalregt megi hljóma hefur hvorki Embætti landlæknis, SÁÁ eða WHO gert athugasemd út frá 
lýðheilsusjónarmiðum að álagning ÁTVR skuli vera lægri eftir því sem áfengismagn eykst í hverri 
flösku, fjölgun verslana eða markaðssetningu. Sú staðreynd að álagning lækki með hækkandi 
áfengismagni er til marks um innri þversögn við það meginmarkmiði áfengislaga að ,,vinna gegn 
misnotkun á áfengi" ?

14. gr.
Álagning ÁTVR á áfengi með 22% eða lægra hlutfall af vínanda að rúmmáli skal vera 18% en 

álagning áfengis með meira en 22% hlutfall af vínanda að rúmmáli skal vera 12%.

Ný áfengisstefna

Með þessum útreikningum er ekki verið að gera lítið úr þeim búsifjum sem ofneysla áfengis veldur 
íslensku þjóðinni og nauðsyn á styrkri áfengisstefnu. Þvert á móti. Það verður hins vegar vart séð að 
núverandi rekstur ÁTVR skipti nokkru máli fyrir áfengisforvarnir því útsölustaðirnir eru orðnir það 
margir og verslunarfyrirkomulag of líkt því sem tíðkast í venjulegri smásöluverslun. Þess vegna ætti 
ríkið að leysa inn þá fjármuni sem eru bundnir í rekstri ÁTVR og verja þeim t.d. til unglingastarfs, 
meðferðarheimila, betri löggæslu svo eitthvað sé nefnt. Með því væri verið að móta áfengisstefnu 
fyrir nýja tíma. Undirritaður hvetur þingmenn til þess að veita frumvarpinu brautargengi.

Arnar Sigurðsson
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