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um öflun upplýsinga um þjóðartekjur á mann og kaupmátt launa helstu starfs-
stétta á íslandi og öðrum Norðurlöndum.

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Benedikt Gröndal, Eggert G. Þorsteinsson,
Jón Árm. Héðinsson, Sighvatur Björgvinsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að afla nýjustu fáanlegra upplýsinga,
sem séu sambærilegar, um þjóðartekjur á mann á Íslandi og öðrum Norðurlönd-
um. Enn fremur skal ríkisstjórnin afla upplýsinga um gildandi kaupgjald helstu
starfsstétta, tímakaup, vikukaup eða mánaðarkaup, sem og nýjustu sambærilegar
upplýsingar um raunverulegar tekjur þeirra fyrir og eftir skattgreiðslu og um vinnu-
tíma. Jafnframt verði kaupmáttur launanna áætlaður miðað við verðlag i hverju
landi.

Alþingi verði veitt skýrsla um niðurstöðu þessarar upplýsingasöfnunar.

Greinargerð.
Á næsta ári munu fara fram samningar um laun nær allra launþega i landinu,

verkalýðsfélaga innan Alþýðusambands íslands, opinberra starfsmanna og háskóla-
manna. Það er ríkjandi skoðun innan allra Iaunþegasamtaka, að kaupmáttur launa
hafi rýrnað óhæfilega mikið að undanförnu og mjög mismunandi mikið. Þá telja
launþegasamtök, að laun séu nú hér á landi orðin miklum mun lægri en gerist hjá
hliðstæðum starfsstéttum með nálægum þjóðum og sé mismunur launa orðinn
mun meiri en mismunur þjóðartekna á mann gefur tilefni til. Þetta sýnir einnig
nauðsyn þess, að birtar verði opinberar skýrslur um skiptingu þjóðartekna milli
launþega og atvinnurekstrar.

Nauðsynlegt er fyrir alla aðila, sem þessi mál skipta, að sem skýrust vitneskja
liggi fyrir um þessi mál. Það ber að vísu að viðurkenna, að vandasamt er að bera
saman þjóðartekjur á mann í tveim eða fleiri löndum, jafnvel þótt atvinnu- og
þjóðfélagshættir séu svipaðir, og að enn erfiðara er að bera saman kaupmátt launa
tiltekinna starfsstétta í ýmsum löndum. En þótt niðurstaðan hljóti jafnan að vera
háð nokkurri óvissu, er hér samt um svo mikilvæg atriði að ræða, að nauðsynlegt
er að afla um þau þeirrar vitneskju, sem fáanleg er. Enginn vafi er á því, að unnt
er að safna upplýsingum, sem taka af tvímæli um, hvort um sé orðið að ræða al-
varlegt misræmi í launakjörum hér á landi og á öðrum Norðurlöndum.


