
sþ. 552. Nefndarálit [79. mál]
um till. til þál. um rannsókn á milliliðagróða.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur athugað tillöguna, en ekki orðið sammála um afstöðu til hennar,
og hafa tveir nefndarmenn (HV og LJós) sérstöðu í málinu. Meiri hluti nefndar-
innar telur mikið nauðsynjamál, að fram fari sú rannsókn, er tillagan gerir ráð
fyrir, en álítur rétt, að þingnefnd með rannsóknarvaldi framkvæmi athugun þessa,
og telur jafnframt æskilegt að skilgreina nánar verksvið nefndarinnar en gert er í
tillögunni.

Leggur meiri hluti nefndarinnar til, að tillagan verði samþykkt með svofeIldri

BREYTINGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að kjósa fimm manna nefnd, sem hafi vald samkvæmt ákvæð-

um 39. gr. stjórnarskrárinnar, til þess að rannsaka hvers konar millilíðastarfsemi
í landinu í þeim tilgangi að fá úr því skorið, hve mikinn þátt sú starfsemi á í
framleiðslu- og framfærslukostnaði landsmanna. Jafnframt skal rannsaka, hvort og
þá hvernig hægt sé að lækka milliliðakostnaðinn.

Meðal annars kemur til greina að athuga:
1. Hve mikið vinnuafl er bundið í hverri grein milliliðastarfsemi.
2. Hve mikið af fjármagni þjóðarinnar er þar bundið.
3. Hve mikill milliliðakostnaður bætist við framleiðslukostnað á hvers konar

framleiðsluvörum landsmanna, þar til þær koma í hendur neytenda.
4. Hve mikill kostnaður er við dreifingu innlendra og erlendra vara almennt og

hve mikil verzlunarálagníng er svo og álagning við hvers konar sölu og þjón-
ustu.

5. Hver sé þáttur milliliða í kostnaði við húsbyggingar og við fjárfestingu i þágu
framleiðslunnar; enn fremur í leigu húsnæðis.
Leita skal nefndin upplýsinga um hliðstæða liði milliliðakostnaðar í nálægum

löndum og gera sem nákvæmastan samanburð á milliliðakostnaði hér og i þessum
löndum.

Nefndin skal athuga, hvort viðunandi eftirlit sé með því, að innflytjendur og
umboðssalar telji fram umboðslaun, er þeir kunna að hafa fengið erlendis, og geri
grein fyrir þeim gjaldeyri.

Nefndin getur heimtað skýrslur, munnlegar og bréflegar, bæði af einstökum
mönnum, fyrirtækjum, embættismönnum og opinberum nefndum, þótt þagnarskylda
hvíli á þeim gagnvart öðrum aðilum, enda hvíli þagnarskylda á nefndinni varðandi
allar þannig fengnar upplýsingar.

Hraða skal nefndin rannsókn sinni eftir því, sem við verður komið, og gefa
skal hún næsta reglulegu Alþingi skýrslu um störf sín, þótt þeim verði þá ekki
lokið.

Kostnaður við nefndarsWrfin greiðist úr rikissjóði.
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