
Nd. 19. Frumvarp tillaga [19. mál]
um breyting á lögum um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, nr. 56/
1978, með síðari breytingum.

Flm.: Jóhanna Sigurðardóttir, Sighvatur Björgvinsson, Karvel Pálmason,
Magnús H. Magnússon, Árni Gunnarsson, Jón Baldvin Hannibalsson,

Guðmundur J. Guðmundsson.

1. gr.
Aftan við 13. gr. komi nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Verðlagsstofnun skal mánaðarlega gefa út verð kynningarrit þar sem fram kemur verð

og verðlagsbreytingar á öllum helstu þáttum vöru og þjónustu sem Verðlagsstofnun fjallar
um eða fær til staðfestingar. Ef um er að ræða verðlagsbreytingar á vöru og þjónustu umfram
almenna verðlagsþróun skal gefa á því sérstakar skýringar.

Auk þess skal í verðkynningarritinu fjallað um breytingu á hinu opinbera verðmyndun-
arkerfi.

Fyrirkomulag dreifingar skal ákveðið af Verðlagsstofnun, en skal þó þannig háttað að
tryggt sé eins og kostur er að það nái til sem flestra neytenda.

Á fjárlögum ár hvert skal Verðlagsstofnun tryggt fjármagn til að standa undir útgáfu-
kostnaðinum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
því hefur verið haldið fram, að í skjóli myntbreytingarinnar hafi átt sér stað óeðlilegar

verðlagshækkanir, og eru sérstaklega nefndar smávörur í því sambandi.
Fram kom á Alþingi s.Lvetur í svari viðskiptaráðherra við fyrirspurn um ráðstafanir

vegna myntbreytingarinnar að verðlagseftirlit hefði einkum beinst að vöru- og þjónustulið-
um sem hvað þyngst vega í framfærslukostnaði almennings. Jafnframt hefði verið fylgst með
þróun verðlags á ýmsum smærri vörum, sem ekki eru bundnar hreinum verðlagsákvæðum.
Fram kom að ýmsar smærri vörur hefðu hækkað meira en verðlag almennt, en einnig
samkvæmt upplýsingum Verðlagsstofnunar, að það hefði þó verið mun minna en gefið hefði
verið til kynna í opinberri umræðu. Orðrétt segir m. a. í svari viðskiptaráðherra:

"Margt bendir til þess, að þær verðhækkanir á smávörum, sem verið hafa umfram
almennar kostnaðarhækkanir á þessu ári, megi rekja til myntbreytingarinnar. "

Þó úrtakskannanir hafi verið gerðar á vegum Verðlagsstofnunar til að varpa ljósi á þetta
mál, þá er það mat flm. þessa frumvarps, að of lítið hafi verið gert af hálfu stjórnvalda til
aðhalds og eftirlits með verðlagsþróun og að kannanir Verðlagsstofnunar hefðu þurft að
vera ítarlegri og yfirgripsmeiri strax í kjölfar myntbreytingarinnar. Hafa verður þó í huga að
miðað við starfsaðstöðu hefði Verðlagsstofnun að óbreyttu varla getað staðið fyrir eins
ítarlegri könnun og úttekt á verðlagsþróun frá upphafi myntbreytingar og æskilegt hefði
verið.

Miðað við þá almennu skoðun, sem uppi er í þjóðfélaginu, að óeðlilegar verðlagshækk-
anir hafi átt sér stað frá myntbreytingunni, þá gæti verið æskilegt og gagnlegt að gerð væri
ítarleg könnun og úttekt á allri verðlagsþróun vöru og þjónustu frá myntbreytingunni. En á



það ber að líta, að þar sem nær tvö ár eru liðin frá myntbreytingunni yrði slík könnun mjög
tímafrek, viðamikil og kostnaðarsöm og greinilega ýmsum annmörkum háð þar sem svo
langt er um liðið.

Auk þess sem verðhækkanir á ýmsum varningi virðast hafa verið meiri en eðlilegt getur
talist eftir myntbreytinguna má færa að því töluleg rök, að einkaneysla hafi aukist til mikilla
muna eftir hana. Bendir það til þess, að breytingin hafi haft önnur áhrif en þau sem hún átti
að hafa, þ. e. að verðskyn fólks hafi slævst í stað þess að þroskast.

Virðist því vera nauðsynlegt að leitað sé nýrra leiða til að halda uppi virkara aðhaldi og
eftirliti með allri verðlagsþróun vöru og þjónustu, sem jafnframt gæti eflt verðskyn neytenda
og þekkingu á vöruverði og þróun þess, en það er einmitt tilgangurinn með flutningi þessa
frumvarps.

Nokkuð er ljóst að bæði myntbreytingin og óðaverðbólgan hafa ruglað mjög verðskyn
neytenda. Ekki þarf að undra slíkt, því þær öru verðlagsbreytingar, sem sífellt eiga sér stað,
gera það að verkum, að neytendur almennt festa sér ekki einu sinni í minni á hvaða tug
verðlag á brýnustu nauðsynjum stendur þó um sé að ræða vörur sem notaðar eru frá degi til
dags.

Flestir eru sammála um það, að nauðsynlegur þáttur í aðhaldi og eftirliti með allri
verðlagsþróun sé virkt neytendaeftirlit. Leita verður því leiða til að gera neytendum kleift að
halda uppi slíku eftirliti því við núverandi aðstæður er það gjörsamlega útilokað.

Ef sú leið væri farin, sem í þessu frumvarpi felst, þá opnuðust möguleikar til að koma á
virku neytendaeftirliti.
Í verðkynningarriti er nauðsynlegt að fram komi upplýsingar um verð og verðlags-

breytingar sem eiga sér stað frá mánuði til mánaðar á helstu nauðsynjavörum og allri
algengri þjónustu. Nefna má upplýsingar um leyft hámarksverð þar sem um það er að ræða,
heimildir til hlutfallslegrar verðhækkunar, ákvæði um álagningu ýmissa vöruflokka, auk
upplýsinga um gjaldskrár og verðtaxta sem sett eru af einstökum stéttum og þjónustuaðil-
um. Einnig væri brýnt að í slíku riti kæmu fram skýringar ef um verðlagsbreytingu er að ræða
umfram almenna verðlagsþróun, auk þess sem fjallað væri um allar breytingar á hinu opin-
bera verðmyndunarkerfi. Þannig kæmu fram í verðkynningarritinu upplýsingar um vörur
sem felldar hafa verið undan verðlagsákvæðum. Því yrði síðan fylgt eftir í verðkynningar-
ritinu, hvernig slík breyting gefst, auk þess sem neytendur sjálfir geta þá betur glöggvað sig á
þróun þeirra breytinga sem verður þegar vörur eru felldar undan verðlagsákvæðum.

Á það er rétt að benda, að á vegum Verðlagsstofnunar hefur verið gert nokkurt átak í
verðkynningu, sem þó er hvergi nægjanlegt.

Gefin hafa verið út 14 tbl. af "Verðkynningu frá Verðlagsstofnun", en útgáfan hófst í
febrúarmánuði 1981.

Eftirtaldar verðkannanir hafa birst þar:

1. árgangur:
1. tbl. Hvað kosta bifreiðavarahlutir?
2. tbl. Verðsamanburður milli vörumerkja.
3. tbl. Verðkönnun á nýlenduvörum í Reykjavík (vesturbæ).
4. tbl. Verðsamanburður á verðlistavörum og vörum úr verslun í Reykjavík.
5. tbl. Könnun á verði matsölustaða.
6. tbl. Verðkönnun á nýlenduvörum í Reykjavík (Breiðholts-, Fossvogs- og Bú-

staðahverfi) .
7. tbl. Verðkönnun á leikföngum.



2. árgangur:
1. tbl. Verðkönnun á ljósmyndafilmum og framköllunarþjónustu.
2. tbl. Verðkönnun á hárgreiðslustofum.
3. tbl. Óréttmætir viðskiptahættir og neytendavernd.
4. tbl. Verð könnun á nýlenduvörum í Eyjafjarðar- og Skagafjarðarsýslum.
5. tbl. Verðsamanburður milli vörumerkja og þyngdareininga.
6. tbl. Verð könnun á málningarvörum.
7. tbl. Verðkönnun á nýlenduvörum á Vestfjörðum.

Þessum sérstöku verð kynningarblöð um var dreift endurgjaldslaust á ýmsa staði, svo
sem biðstofur lækna og tannlækna, hárgreiðslu- og snyrtistofur, auk rakara. Kannað var í
upphafi þessa árs hvort verkalýðsfélögin hefðu áhuga á samvinnu við stofnunina þannig að
dreifa mætti blaðinu á vinnustaði í gegnum trúnaðarmannakerfi þessara félaga. Áhugi
reyndist fyrir hendi, en ekki fékkst aukin fjárveiting til kynningarstarfsins þannig að þetta
væri unnt.

Ljóst er að regluleg útgáfa verðkynningarrits eins og frumvarp þetta gerir ráð fyrir
krefst nokkurs fjármagns, sem erfitt er að áætla. Felst það auðvitað í því, hvað vel verður til
þessa rits vandað, ef ákvæði þessa frumvarps verða að lögum, og eins hinu, að samkvæmt
frumvarpinu er ekki kveðið á um, með hvaða hætti dreifingu verður háttað, að öðru leyti en
því, að hún nái til sem flestra neytenda.

Bein útgjöld vegna "Verðkynningar frá Verðlagsstofnun", sem áður hefur verið lýst (þ.
e. vinnslu í prentsmiðju og burðargjalda), má áætla að meðaltali 7 900 kr. á tölublað, og er
þá aðeins miðað við að upplagið sé 1200 eintök. Varla er þó hægt að draga nokkrar ályktanir
út frá þeim tölum þar sem bæði er það rit miklu umfangsminna en hér er gert ráð fyrir auk
þess sem dreifing er miklum mun takmarkaðri en frumvarpið gerir ráð fyrir.

Ekki er þó fjarri lagi að telja að útgáfukostnaðurinn gæti skilað sér aftur, ef árangur af
útgáfunni leiddi til virks eftirlits og aðhalds, - örvaði verðskyn neytenda, auk þess sem það
gæti leitt til aukinnar samkeppni milli sölu- og þjónustuaðila um sem lægst verð á vöru og
þjónustu.

Sýni sig að þessi leið skili ekki tilætluðum árangri mætti meta að nýju þetta ákvæði og
leita þess í stað nýrra leiða að því markmiði sem frumvarp þetta felur í sér.


