
sþ. 339. Nefndarálit [34. mál]
um till. til þál. um öflun upplýsinga um þjóðartekjur á mann og kaupmátt launa
helstu starfsstétta á Íslandi og öðrum Norðurlöndum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur leitað umsagnar um tillöguna hjá Alþýðusambandi íslands, Vinnu-
veitendasambandi íslands. Bandalagi háskólamanna, Bandalagi starfsmanna r ik is og
hæja og Þjóðhagsstofnun.

Launþegasamtökin mæla öll eindregið með samþykkt tillögunnar. Það gerir
Vinnuveitendasambandið einnig. en vekur athygli á. að "nauðsynlegt er að bera
saman lengd raunverulegs dagvinnutíma á Norðurlöndum, yfirborganir og álags-
greiðslur hinna ýmsu starfshópa. umfang hvetjandi launakerfa af ýmsu tagi og
kaupgreiðslur samkvæmt þeim. verðlag á vörum og þjónustu. skattgreiðslur og fé-
lagslega fyrirgreiðslu. svo sem í formi byggingar verkamannabústaða o. fl."

Vinnuveitendasambandið telur að athugun þessara atriða sé forsenda þess ats
tillagan nái tilætluðum árangri.

Þjóðhagsstofnun sendi eftirfarandi umsögn:
"Þjóðhagsstofnun hefur fengið til umsagnar frú yður tillögu til þingsályktunar

um öflun upplýsinga um þjóðartekjur á mann og kaupmátt launa helstu starfs-
stétta ft Íslandi og öðrum Norðurlöndum (1976-77 (98. löggjafarþing) - 34. mál).
Af þessu tilefni vill stofnunin taka fram. að á hennar vegum er unnið að öf1un
upplýsinga um það efni. sem í þingsálvktuuartillðgunni greinir. Verkefnið er reyndar
tvíþætt. Fyrri þátturinn snýr nð tölum um þjóðartekjur á mann og hlutdeild launa
og einkaneyslu i þeim á Norðurlöndum. Um þetta efni er til allmikið efni, sem þegar
hefur verið samræmt af alþjóðastof'nunum. eftir því sem kostur er. þótt ætíð Sp
örðugt að bera tölur af þessu tagi saman milli landa. Síðari þátturinn. sem snýr
að samanburði kaupgjalds helstu starfsstétta milli landa og kaupmáttar þess. er
mun torveldari í framkvæmd vegna þess hve upplýsingar um launakjör eru sundur-
leitar í löndum þeim, sem samanhurðinum er ætlað að ná til. þar sem launakerfi.
vinnutími og vlnnutilhðaun eru afar breytileg frú landi til lands. auk annarra vand-
kvæða á samanburði af þessu tagi, sem stafar af mismunandi verðhlutföllum og
skattakerfum. Af þessum ástæðum er svnt að nthusmn :1 þessum siðari þætti hlýtur
nð taka alllansan tíma og verður unnið að henni í samráði við Kþnmmnsólmnr-
nefnd og samtök launþega og vinnuveitenda."

Allsherjarnefnd er samþykk efni framkominnar þingsályktunartillögu, en vísar
til ábendinga Vinnuveitendasambandsins og Þjóðhagsstofnunar og með hliðsjún af
því, að að þessum verkefnum er unnið, leggur nefndin til að tillögunni sé vísað til
ríkisstjórnarinnar. Er mælst til þess, að ríkisstjórnin leggi áherslu á að öflun upp-
lýsinga verði hraðað svo sem kostur er og að þær verði birtar við fyrsta tækifæri.

Alþingi, 23. febr. 1977.
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