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Hafa auknar álögur á áfengi haft áhrif á 
eftirspurn og tekjur ríkissjóðs? 

Jón Snorri Snorrason 

Í byrjun níunda árutugarins fóru hagfræðingar að rannsaka áhrif verðs og 
verðbreytinga á eftirspurn eftir áfengi og áhrifin á neyslu þess og reyndu að meta hver 
áhrifin gætu verið af stöðugum skattahækkunum á áfengisverð og eftirspurn. Flestar 
rannsóknir benda til þess að draga megi þá ályktun að hækkun í verði áfengis hafi að 
einhverju marki dregið úr neyslu. Þannig falla þessar rannsóknir að 
hagfræðikenningum um eftirspurnarföll og að þau hafi neikvæðan halla, sem sýna 
neikvætt samband verðs og magns þ.e. þegar verð hækkar minnkar eftirspurt magn og 
öfugt, en jafnframt að þau hafi mikinn halla og eftirspurnin eftir áfengi er nokkuð 
óteygin.  

Þannig má álykta að stjórnvöld víða um heim hafi fyrst og fremst hækkað skatta í 
formi áfengisgjalda jafnt og þétt til þess að afla aukinna tekna fremur en að sporna við 
áfengisneyslu. Þar sem verð á áfengi er almennt í heiminum stýrt í gegnum 
skattlagningu geta þessar rannsóknir verið hjálpartæki stjórnvalda til að stýra og hafa 
áhrif á áfengisneyslu og tekjuöflun. Kynntar verða helstu rannsóknir sem gerðar hafa 
verið erlendis í þessum efnum, þar sem byggt er á útreikningi á teygni eftirspurnar eftir 
áfengi og einstökum vöruflokkum til að kanna verðnæmi hennar.  

Loks verður skoðað hvernig staðið er að þessum málum hér á landi með 
áfengisgjöldum á undanförnum árum og skoðuð söguleg þróun þessara gjalda. Er velt 
upp þeirri spurningu hvort auknar álögur á áfengi skili meiri tekjum í ríkissjóð og 
hvort þessi tekjuöflun er að komast á það stig að viðbótar skattheimta sé að snúast 
gegn tilgangi sínum. Hver hafa verið helstu viðbrögð neytenda við stöðugt hækkandi 
áfengisverði, hefur eftirspurn minnkað eða hversu næm er eftirspurn eftir áfengi  á 
Íslandi við verðbreytingum? 

Verðteygni eftirspurnar 

Í hagfræðinni er reynt að meta hversu næm eftirspurn eftir vöru er við breytingum í 
verði hennar og er þetta mælt með útreikningi á verðteygni hennar, sem er einfaldlega 
prósentubreyting í magni deild með prósentubreytingunni í verði. Eins og áður segir 
þá fara breytingar í verð og magni vöru yfirleitt í gangstæðar áttir og þess vegna er 
útreiknað gildi teygni með neikvæðu formerki líkt og halli eftirspurnarfalla í teikningu. 
Nokkrir möguleikar eru á útreiknuðu gildi á verðteygni eftirspurnar og hvernig við 
túlkun þau: Ef teygnin er nálægt 0 þá er eftirspurn sögð vera fullkomlega óteygin, 
sem þýðir að eftirspurn neytenda er nánast óbreytt við verðbreytingu. Ef gildið er á 
milli 0 og 1 þá er eftirspurnin sögð vera óteygin. Þetta þýðir að neytendur bregðast 
hlutfallslega minna við verðbreytingum og seljendur geta aukið tekjur sínar með 
verðhækkunum. Ef teygnin er = 1 , þ.e. sama prósentubreyting er í magni og verði, 
þá er teygnin hlutlaus og verðbreyting hefur engin heilaráhrif á útgjöld neytenda eða 
tekjur seljenda. Ef gildið er > 1, þá bregst eftirspurn hlutfallslega meira en nemur 
verðbreytingunni og eftirspurnin er sögð verðteygin eða að eftirspurnin er næm fyrir 
verðbreytingum.  

Í rannsóknum í hagfræði hafa vörur sem eru óverðteygnar verið skilgreindar sem 
sem nauðsynjavörur. Það þýðir að þegar verð hækkar breytist eftirspurn eftir vörunni 
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mjög lítið. En það eru fleiri þættir, sem hafa almennt áhrif á eftirspurn og áhrif á 
útreiknuð gildi teygninar: 

Skilgreining á vöruflokknum skiptir máli – því víðari sem við skilgreinum hann því 
ónæmari er verðbreyting á eftirspurn. Þannig skiptir máli hver fjöldi staðgönguvara 
hverra áfengistegunda er – því fleiri staðgönguvörur því næmari er eftirspurn 
neytenda, þar sem þeir geta fundið sambærilegar vörur við verðbreytingu. Þá skiptir 
máli hve stóran hluta tekna sinna neytendur ráðstafa í neyslu vörunnar – því hærra 
sem hlutfall vara er af ráðstöfunartekjum neytenda því teygnari eru þær í eftirspurn 
m.v. vörur, þar sem miklar verðbreytingar skipta neytenda minna máli hlutfallslega. 
Þetta tengist jafnframt því hversu háðir neytandinn er neyslu vörunnar – þegar 
neytandi er verulega háður henni er hann ónæmari fyrir verðbreytingum eins og gerist 
meðal þeirra, sem eru háðir áfengi. Loks skiptir máli það tímabil, sem er til rannsóknar 
í kjölfar verðbreytinga – eftirspurn er verðnæmari ef neytandinn fær lengri tíma til að 
bregðast við verðbreytingunni og geta þannig aðlagað sig að nýju neyslumynstri. Til 
skamms tíma er erfiðara fyrir neytandann að bregðast við verðhækkun og draga úr 
eftirspurn og hann þarf aðlögunartíma á breyttu umhverfi. (Mankiw og Taylor, 2010). 

Aðferðafræði rannsókna 

Það liggja fyrir margar rannsóknir og tímaritsgreinar á liðnum áratugum um tengsl 
áfengisgjalda og verðs annars vegar og áfengissölu eða neyslu hins vegar. Skattlagning 
áfengis er ein útbreiddasta skattheimta, sem stjórnvöld um allan heim hafa stuðst við 
og hefur haft veruleg áhrif á verð til neytenda. Einnig hafa lönd farið aðrar leiðir en 
eingöngu skattheimtu s.s. einkasölukerfi eða leyfisveitingar, en slíkar óbeinar 
takmarkanir er erfitt að meta en þær hafa vissulega verulega áhrif á eftirspurn og 
endanlega verðmyndun. 

Aðfallsgreining (ordinary least squares (OLS)) er oftast notuð í rannsóknum og er 
óháða breytan mæld með tvennum hætti; annað hvort smásöluverð áfengra drykkja 
eða sjálft áfengisgjaldið og þar byggja forsendur á þeirri hagfræðikenningu að skattar 
lendi að fullu á neytendum og þetta er frumforsenda flestra hagrannsókna á 
áfengissköttum og áfengisverðum.  Háða breyta rannsókna er í flestum tilfellum 
sölumagnið, annað hvort í heild sinni eða brotin niður á helstu vöruflokka s.s. bjór, 
létt vín og sterkt áfengi (Kenkel, 1996).  

Fjölbreyttum aðferðum er beitt við útreikning á verðteygni og er ýmist notast við 
heildartölur eða gerðar neyslukannanir til að finna áhrifin á einstaka markhópa. Þá 
liggur fyrir að tengsl eru á milli verðs og tekna sem hafa síðan áhrif á neysluna. 
Skattlagning áfengis tekur einnig mið af hefðum (sögulegum og félagslegum) í neyslu, 
aðgengi og styrkleika við verðlagningu áfengis.  

Viðbrögð verðbreytinga á heildareftirspurn er mismunandi eftir hvernig staðið er 
að útreikningum. Það sem skekkir meðaltöl er sú staðreynd að þeir sem eru 
hánotendur eru með mjög óteygna eftirspurn og þeir neyta stærsta hlutann af allri 
neyslu. Levy  og  Sheflin (1985)  benda á að vanda hagrannsókna, þar sem verð og 
magn eru ytri breytur og þær eru í raun ákvarðaðar af framboði og eftirspurn og að 
heildartölur taka ekki tillit til ólíkra neysluhópa, sérstaklega þeirra sem drekka ekkert. 
Hægt er að nota verðteygni eftirspurnar til að spá fyrir um áhrif verðbreytinga á 
heildartekjur af sölu vara. Þannig er hægt að meta áhrifin af breytingum í skattheimtu 
hins opinbera á verð og eftirspurn og sjá hvort að hægt sé endalaust að velta 
skatthækkunum alveg út í verðlag án verulegra áhrifa á eftirspurnina. 
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Niðurstöður helstu rannsókna 

Það eru fjölmargar rannsóknir sem kanna áhrif skattheimtu/verðbreytinga áfengis á 
eftirspurn og neysluhegðun neytenda og verða helstu rannsóknir kynntar sem fjalla um 
þetta efni. Flestar byggja á heildartölum um neyslu áfengis en aðrar kanna einstaka 
vöruflokka; bjór, léttvín og sterkt og enn aðrar á mismunandi neysluhópa. Þær 
staðfesta að verð áfengisdrykkja hefur neikvætt samband við neyslu/sölu en ljóst að 
hækkun áfengisverðs hefur mismunandi áhrif á þessa þætti. 

Niðurstaða rannsókna Pogue og Sgontz (1989) bendir til þess að því lægri sem 
verðteygnin er því hærri ætti áfengisgjaldið að vera. Með þessu móti er ljóst að í 
sumum tilfellum er hægt að ná kjörstöðu skattheimtu með hækkunum umfram núgildi 
stöðu. 

Rannsóknir Leung og Phelps beinast að því að vöruflokka áfengi og sýna 
niðurstöður þeirra að mjög mismunandi verðteygnisambönd eru fyrir bjór (−0.30), 
léttvín (−1.00) og sterka drykki (−1.50), sem bendir til þess að bjór sé með mun 
verðóteygnari eftirspurn m.v. hina áfengisflokkana. Þeir benda á í sinni rannsókn að 
nákvæmari markhópagreining sýnir meiri eftirspurnaráhrif (meiri teygni) en þegar 
heildartölur eru skoðaðar (Leung og Phelps, 1993).   

Grossman, Chaloupka, Saffer og Laixuthai (1994) könnuðu áhrif verðs á neyslu hjá 
yngri markhópum og flokkuðu þá eftir neytendamynstri á árunum 1974 og 1989. 
Athyglisvert er að sjá niðurstöður þeirra að þeir sem drekka oftar og meira hafa meiri 
fylgni við áfengisverð. Verð hefur áhrif á tíðni bjórneyslu ungmenna og hánotendur 
voru sérstaklega næmir fyrir verðbreytingum og fundu þeir að hánotendur hafi 
verðteygni um -0.53 samanborið við -0.20 hjá hógværum neytendum. Ein stærsta 
skýringabreytan er hversu háðir neytendur eru vörunni og áhrif þess á niðurstöður 
verðbreytinga á neyslu, þannig var verðteygni eftirspurnar að meðaltali  -0.29 ef ekkert 
væri tekið tillit til þess hvort neytendur væru hánotendur vörunnar. Þegar þeir 
skoðuðu þann hóp sérstaklega þá fengu þeir að langtíma meðaltalsteygni var tvöfalt 
hærri eða um -0,65 að meðaltali og verð hefði því mun meiri áhrif á neyslu. Langtíma 
teygnin var einnig um 60% hærri en skammtíma teygnin.  

Manning, Blumberg og Moulton (1995) gerðu nokkrar rannsóknir í þessa veru og 
könnuðu áhrif skatta á áfengisneyslu og dreifðust niðurstöður verðteygni verulega á 
milli rannsókna og milli vöruflokka t.d. reyndust niðurstöður fyrir sterkt áfengi vera á 
milli −0.80 og −2.0,  −0.64 og  −1.0 fyrir léttvín, −0.25 og +0.24 fyrir bjór og loks á 
milli −0.50 og −1.6 þegar heildarneysla var reiknuð. Í rannsókninni var reynt að finna 
hagfræðileg áhrif af skattlagningu. Þannig var reynt að greina á milli neytenda eftir því 
hve háðir þeir voru vörunni og hver kostnaður samfélagsins var af misnotkun og að 
finna hina hárfínu verðstefnu milli þeirra, sem valda kostnaði og eiga að greiða rétt 
fyrir vöruna og hinna sem misnota hana ekki og eiga að greiða sanngjarnt verð. Þannig 
var beitt hagfræðilegum kenningum um að reikna kjörstöðu áfengisgjalds með því að 
meta neytendaábata (consumer surplus) í heildareftirspurnarfallinu og draga síðan frá 
kostnaðinn við áfengisneysluna.  

Allar þessar eldri rannsóknir um áhrif verðbreytinga á eftirspurn bentu til þess að 
bjór, sem er öllu jöfnu með mestu markaðshlutdeild, sé frekar ónæmur fyrir 
verðbreytingum m.v. hinar áfengisflokkana (Kenkel 1996; Manning o.fl., 1995). 
Samantekt Gallet (2007) á 132 rannsóknum kemst að svipaðri niðurstöðu varðandi 
bjór. Sömuleiðis þarf við skattlagningu að taka tillit til samsetningar áfengisneyslu 
(eftirspurnar) eftir vöruflokkum og eftir markhópum. 

Athyglisvert er að skoða niðurstöður í fjölþjóðlegri rannsókn Fogarty (2006) sem 
kemst að þeirri niðurstöðu að sá áfengisflokkur, sem hefur mestu markaðshlutdeild 
(mælt í vínaanda á mann) er einnig mest óteyginn í eftirspurn. Andhverfan gildir einnig 
þ.e. að sá áfengisflokkur sem hefur minnstu markaðhlutdeild er jafnframt með mestu 
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teygnina. Þetta gilti fyrir öll lönd í rannsókninni og þannig má álykta að um sé að ræða 
öfug tengsl milli markaðshlutdeildar og stærðar á eigin verðteygni vöruflokksins.  

Wagenaar, Salois, og Komro (2009) könnuðu áhrif skattheimtu á áfengisverð og 
sölu áfengis í samantektar greiningu á yfir 1000 útreikningum og báru þar saman 
niðurstöður í 112 helstu rannsóknum undanfarinna ára. Að teknu tillit til mismunandi 
aðferða og annara tölfræðilegra þátta fundu þeir sterk tengsl á milli skatt- og 
verðlagninar áfengis og neyslu/sölu. Í útreiknuðum meðaltölum fengu þeir verðteygni 
heildareftirspurnar −0.51 og þegar þessar rannsóknir eru flokkaðar eftir vöruflokkum 
þá kemur í ljós; að verðteygni bjórs var -0,46 í meðaltali 105 reiknigilda í 47 
rannsóknum. 32 rannsóknir könnuðu áhrif skattlagningaar á léttvín og var meðaltal 93 
teygnigilda −0.69. Loks fengu 45 rannsóknir á sterku áfengi meðaltal 103 teygnigilda 
−0.80.  

Erfitt er að einangra eftirspurnaráhrifin í mörgum rannsóknum og útreiknuð gildi á 
verðteygni verið með lág neikvæð gildi enda er heildareftirspurn samtala neikvæðra 
staðgönguáhrifa og jákvæðra áhrifa tekjuteygninnar. Hér skiptir máli hvort að hækkun 
áfengisverðs með auknum álögum hefur hlutfallslega meiri áhrif á þá, sem flokkast 
sem hófdrykkjumenn en þá sem neyta áfengis í miklum mæli og eru háðari neyslu 
þess. Samsetning þessara neysluhópa skiptir því miklu máli. Það er sammerkt þessum 
rannsóknum að ef verðteygni er há hjá venjulegum neytendum og þeir eru í meirihluta 
neytenda því lægri ætti skattheimtan að vera og einnig að því lægri sem verðteygnin er 
hjá þessum neytendum því hærra ætti áfengisgjaldið að vera.   

Áfengisgjalds, þróun og tekjur hér á landi 

Áfengisgjöld og skattar eru lagðir á flestar tegundir áfengis hvort sem það er framleitt 
hér á landi eða innflutt auk þess bætist við virðisaukaskattur, skilagjald og 
úrvinnslugjald. Samkvæmt lögum um verslun ÁTVR með áfengi og tóbak, skal leggja 
álagningu á það áfengi sem hún selur. Hún leggst ofan á verð og álagningu frá 
heildsala, flutningskostnað, áfengisgjald auk skila- og úrvinnslugjald og kemur því ofan 
á öll þau gjöld sem upp eru talin að framan, fyrir utan virðisaukaskatt. Starfsemi 
ÁTVR skal miðast við að hún sé sem hagkvæmust og afli nægilegra tekna til að greiða 
rekstrarkostnað og skili arði sem telst hæfilegur. Tekið er meðal annars tillit til þeirra 
eigna stjórnvalda sem bundnar eru í rekstri ÁTVR og út frá því er hæfilegur arður 
reiknaður (Lög um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997).  

Tekjur af áfengisgjöldum eru reiknaðar út frá gjaldskyldum lítrum af vínanda og 
eru mismunandi eftir styrkleika og eiginleikum innan áfengisflokkanna. Í 14. gr 
reglugerðar um ÁTVR segir: 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%. Við ákvörðun á áfengisinnihaldi vísast til laga um 
gjald af áfengi og tóbaki  (Reglugerð um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins nr. 
883/2005).  

Við útreikninga er áfengis- og skilagjald vöru reiknað, því næst álagning ÁTVR og 
að lokum virðisaukaskattur í ofanálag. Þegar öll fyrrnefnd gjöld eru reiknuð saman auk 
álagningar ÁTVR er mögulegt að sjá hvernig útsöluverð áfengis sundurliðast. Þannig 
er auðvelt að finna hlut framleiðenda/innflytjenda, stjórnvalda og ÁTVR. Þess má 
geta að skiptingin heildarsölu milli bjórs, léttra vína og sterkra er um 78%, 17% og 5% 
hér á landi. Verðmyndun árið 2011 t.d. á 500 ml bjórdós með 5% styrkleika er þannig 
að innkaupsverð er um 28%, áfengisgjald + virðisaukaskattur + skilagjald 59% og loks 
álagning ÁTVR 12%. Innkaupsverð er til samanburðar 33% á léttvíni og 14% á sterku 
áfengi. 

Samkvæmt lögum um áfengi og tóbak frá árinu 1995 er áfengisgjald lagt á hvern 
sentilítra af vínanda umfram 2,25 sentilítra í hverjum lítra hins áfenga drykkjar umfram 
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2,25% af vínanda að rúmmáli og liggur fyrir hvernig þetta fellur á öl og léttvíni sem 
eru að hámarki 15% að styrkleika og af öðru áfengi er m.v. áfengi með 15% vínanda 
og yfir. Sala álkóhóllítra er því grunnurinn að fjárhæð áfengisgjalda og endurspegla 
þau, eins og sjá má á myndum 1 og 2. 

 

 

Mynd 1. Seldir alkóhóllítrar í ÁTVR árið 2011 

 

 

Mynd 2. Fjárhæð áfengisgjalda árið 2011 

Þróun verðlags og áfengisgjalds 

Áfengisgjöld hafa ekki haldið í við vísitölu neysluverðs frá árinu 1995, en á 
undanförnum árum hefur áfengisgjald verið hækkað óreglulega nema s.l. þremur árum 
og þá ávallt í ársbyrjun. Áfengisgjald er mismunandi eftir áfengisflokki í tollskrá t.d. 
hefur bjór hækkað um 57%, léttvín um 41% og sterkt áfengi um 84% á þessu tímabili. 
Samt sem áður er heildarhækkun gjaldsins frá árinu 1995 langt undir því sem vísitala 
neysluverðs hefur hækkað á sama tíma og hefur þannig lækkað að raungildi frá því ári 
þar til með tilkomu nýlegra hækkana. Sjá má þessa þróun á mynd 3. 
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Mynd 3. Þróun áfengisgjalda í krónum frá 1995 til 2012 
 

Rök stjórnvalda er að áfengisgjöld hafi verið hækkuð til að koma til móts við 
vísitölu neysluverðs. Því til stuðnings er bent á skýrslu fjármálaráðuneytis frá árinu 
2009 að ef áfengisgjöld hefðu frá byrjun hækkað í samræmi við vísitölu neysluverðs 
væru þau búin að vaxa upp í 113 kr. þannig voru komnar forsendur til þess að boða 
hækkun á áfengisgjaldi um 30-40% á árunum 2009-2012 (Fjármálaráðuneytið, 2009). Á 
mynd 4 má sjá hvernig áfengisgjöld og vísitalan hafa þróast s.l. 4 ár og þá hefur 
vísitalan hækkað um tæp 20% en áfengisgjöldin um 34-38%. 
 

 

Mynd 4. Þróun áfengisgjalda og neysluvísitölu 1999-2012 

Áfengisgjald og sala 

Á árunum 2008 til 2012 hafa áfengisgjöld hækkað mun meira en á árunum á undan og 
hefur neysla dregist saman í kjölfarið. Greinilegt er að tekjur ríkissjóðs hafa löngum 
aukist við hækkun áfengisgjalda, þar sem formúlan fyrir tekjur er einfaldlega magn 
sinnum verð. Frá bankahruni 2008 hefur aðeins dregið úr sölu, en á sama tíma hafa 
tekjur ríkissjóðs af áfengisgjöldum engu síður hækkað og má því rekja tekjuhækkunina 
til verðs. Minnkandi sala á áfengi getur haft áhrif á áætlanir ríkissjóðs um tekjur af 
áfengisgjaldi. Í ársskýrslum ÁTVR má sjá að hlutur áfengisgjalda í brúttósölu áfengis 
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hefur verið um 8,4 milljarðar króna að meðaltali á undanförnum 3 árum. Skiptist það 
þannig að af sölu bjórs koma um 3,5 milljarðar króna og 2,4 milljarðar króna jafnt af 
sölu léttvíns og sterkra drykkja. Auk þess fær ríkissjóður um 6,5 milljarða króna 
virðisaukaskatt til viðbótar af sölu áfengis. Loks hefur arður til ríkissjóðs af rekstri 
ÁTVR verið um 1 milljarður króna á hvert. (Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins, 2012). 
Ekki er víst að einungis hækkanir álaga hafi haft áhrif á eftirspurn, þar sem vísitala 
neysluverðs hækkaði umfram kaupmátt launa á sama tíma. Það skiptir mál hve stóran 
hluta tekna sinna neytendur ráðstafa í neyslu vöru – því hærra hlutfall sem vörur eru af 
ráðstöfunartekjum neytenda eru þær teygnari í eftirspurn en vörur, þar sem miklar 
verðbreytingar skipta neytenda minna máli hlutfallslega. Því er líklegt að rekja megi 
samdrátt í áfengisneyslu til samspils margra annarra þáttanna eins og erlendar 
rannsóknir hafa sýnt.  Sjá má þessa þróun áfengissölu og áfengisgjalda s.l. þriggja ára á 
mynd 5. 
 

 

Mynd 5. Vísitölur áfengissölu og áfengisgjalda (2008 = 100) 

Teygni mismunandi áfengis 

Rannsóknir hagfræðingar sýna að áfengi flokkast sem nauðsynjavara og er því frekar 
óteygin og þannig er hægt að hækka verð töluvert áður en neysla dregst saman. 
Athyglisvert er að rýna í tölur um þróun sölu á einstaka áfengisvörur í samanburði við 
þróun verðalags. Rétt er að taka fram að áhrifin af % hækkun áfengisgjalds, ein sér, 
getur hér ekki orðið grunnur að % verðbreytingum í teygniútreikningi, þar sem við 
áfengisgjald bætist við innkaupsverðs. Þannig hækka tekjur ríkisins um 1,40-1,50 
krónur við hverjar krónu breytingu í áfengisgjaldi þar sem við leggst álagning ÁTVR 
og virðisaukaskattur hlutfallslega ofan á áfengisgjaldið. Loks margfaldast þessi hækkun 
um hvert % áfengismagns umfram 2,25%. Í teygniútreikningum er tekið mið af verð- 
og magnvísivísitölum eins og þær birtast í ársskýrslum ÁTVR og útsöluverði einstakra 
áfengistegunda skv. Hagstofunni. Í mörgum tilfellum má sjá óverulegar breytingar á 
innkaupsverði, enda samkeppni mikil meðal innflytjenda og framleiðenda og virðist 
sem að við hækkkun áfengisgjalda halda þeir aftur af sínum hækkunum. Á mynd 6 sést 
að hinar miklu hækkanir á álögum á bjór á útreiknuð gildi á teygni sýna að hann er að 
breytast úr verulega óteyginni vöru í átt að hlutlausari teygni, sem þýðir að 
bjórneytendur eru að bregðast við verðbreytingum með þeim hætti hún hefur minni 
heilaráhrif á útgjöld þeirra og þar með minnka tekjumöguleikar ríkisins. Áhrifin á sölu 
sterkra drykkja eru umtalsverð og ljóst að eftirspurn lækkar verulega meira en nemur 
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verðbreytingunni þannig er eftirspurnin er að verða mjög verðteygin og skattlagningin 
nánast farin að snúast gegn sjálfu sér.  

Ljóst er af sölutölum fyrir árið 2011 að þá er veruleg aukning í sölu léttvíns á 
meðan bæði bjórsala og sala sterkra drykkja minnkar umtalsvert. Í síðastnefnda 
tilfellinu geta staðgönguvörur bæði verið aðrir flokkar áfengis (léttvín og bjór) og svo 
koma þar inní myndina aðrir nýir möguleikar s.s. smygl og heimabrugg (landi og spíri). 
Hér skiptir máli hver fjöldi staðgönguvara hverra áfengistegunda er – því fleiri vörur 
því næmari er eftirspurn neytenda, þar sem þeir geta fundið sambærilegar vörur við 
verðbreytingu. Í tilfelli breytinga í sölu og neyslu á bjór og léttvínum kann hér að vera 
um ákveðna staðgöngu að ræða þar sem við sjáum að víxlteygnin milli þessara 
vöruflokka er jákvæð, sem bendir til staðgönguáhrifa, enda erfiðara að finna aðrar 
tegundir (utan verslana ÁTVR) sem koma til greina.  

 

 

Mynd 6. Verðteygni áfengisflokka 

Lokaorð 

Að meta verðteygni eftirspurnar eftir áfengi er grunnurinn að ákvörðunum um 
verðlagningu vörunnar. Ef markmið stjórnvalda er að afla tekna fyrir ríkissjóðs þá er 
ljóst að því minni, sem verðteygnin er því meiri ætti skattlagningin að vera. Hugtakið 
nauðsynjavara getur því vel átt við um áfengi þar sem áfengisneysla hefur lítið dregist 
saman þrátt fyrir hækkanir á álögum. Rétt er að gera sér grein fyrir að eftirspurn eftir 
áfengi er með öðrum hætti en venjulegum vörum vegna þess hve neytendur geta verið 
háðir áfengi. Rannsóknir sýna að skammtíma verðteygni er minni en langtíma 
verðteygnin, sem er í takt við hefðbundnar og viðurkenndar hagfræðikenningar.  

Innkaupsverð sveiflast m.a. eftir gengi og samkeppni, en skattar og gjöld á áfengi er 
hins vegar ákvörðun stjórnvalda, sem ráða því að mestu leyti hvernig útsöluverð þess 
myndast. Undir þeim kringumstæðum eru minni líkur á fylgni milli vísitölu 
neysluverðs og áfengisgjalda, þar sem stjórnvöld virðast hækka áfengisgjöld 
tilviljunarkennt. Athyglisvert er hve lítil hækkun átti sér stað á áfengisgjöldum frá árinu 
1995 til desember 2008. Þetta bendir til þess að þessi stefna hafi fyrst og fremst verið 
til að afla aukinna tekna fremur en að sporna við áfengisneyslu þ.e. tekjustefna fremur 
en heilbrigðisstefna. Áfengissala getur verið efnahagslega mikilvæg fyrir þjóðir þar sem 
hún er skattstofn sem getur skapað tekjur fyrir ríkissjóð. Aftur á móti er áfengi mjög 
óvenjuleg neysluvara að því leytinu til að hún getur haft skaðleg áhrif á heilsu og hefur 
þannig verið gríðarlega kostnaðarsöm fyrir þjóðfélagið. Bein tenging er á milli 
áfengisneyslu og þjóðfélagslegs kostnaðar, sem skapast í kjölfarið og þannig verður 
kostnaður þjóðfélagsins meiri eftir því sem neysla eykst.  

Það eru margir áhrifþættir til að finna kjörstöðu skattheimtunnar. Í fyrstu þarf að 
meta kostnaðinn (external  costs) sem fylgir áfengisneyslu fyrir þjóðfélagið. Síðan er að 
meta eftirspurn neytenda við verðbreytingum og þar hafa fyrrnefndar rannsóknir sýnt 
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að ekki er hægt að styðjast við verðteygni heildareftirspurnar og helst þyrfti að greina á 
milli neysluhópa og kanna verðviðbrögð hvers um sig og hvernig verð hefur áhrif á 
neyslumynstur þessara hópa. Rannsóknir benda til þess, að öllu öðru óbreyttu, að því 
stærri sem ytri áhrif (external cost) eru og því lægri sem verðteygnin er því hærri ætti 
áfengisgjaldið að vera. Nauðsynlegt er að rannsaka enn frekar hve stór hópur neytenda 
er, sem er með óteygna eftirspurn. Sú staðreynd að ef stór hópur neytenda bregst 
minna við verðhækkunum þýðir það að meiri skattheimta mun skila meiri tekjum í 
ríkissjóð, þar sem hún hefur ekki veruleg áhrif á neyslu þessa hóps. Með þessu móti er 
ljóst að í sumum tilfellum er hægt að ná kjörstöðu skattheimtu með hækkunum 
umfram núgildi stöðu samkvæmt rannsóknum. 
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