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Förstummad LO-kritik

I

et nyligen av finansministern
att kapitalbristen inte skulle bli
lika framträdande,"
framlagda förslaget till uppRegeringen hai" ' gått en
rustning av kreditmarknadslagTill detta - och i och för sig nog
helt annan väg äw LO törstiftningen synes i hög grad svårt
så intressant - kommer att Kreorda t vie! ol'dnandet av kapiatt förena med de resonemang, som
ditrr.arknadsulredningen
tillkom
tall1WI'knaforts från LO-håll i 1IlI1slutning till
. "i avbidan på det framtida resui. den ,
hävdiskusSionen rörande "samordnad
tatc\av Stabiliseringsutredningens
dar sekrenäringspolitik",
arbete ' beträffande kreditmarknadsterare
JAN
Det kan därför synas anmärkfrågorna". Detta är ' något finansGILLBERG
ningsvärt, att lagförslaget ifråga
ministern klart sagt ifrlln .i själva
i
I1Idustrins
inte utsatts för samma frejdiga kridirektiven till KreditmarknadSUt-"
utred1lingstik, då det nu föreligger i form av
redningen!
kunglig proposition som då det
institut,
Då Slabiliseringsutredningens arförst presenterades som ett resul~
Varför har
bete föreligger sedan nära ett år
tat av den sedermera hårt kriti~e
LO-ekoIIDtillbaka, hade det alltså varit bårade Kreditmarknadsutredningens
de möjl.igt och rimligt att lägga där
71lernas tiarbete, I sak är det nämligen inpresenterade resultat till grund för
digare frejte någon skillnad mellan de båda
n u aktualiserade revidering av vilr
diga . krUik
fÖrslagen,
nit förstummats r St:arct '1>ci '" kredilinarknadslagstiflning. I StaI korthet inneb iliscringsutredningen ställer man
den ställda /l'ägan gel' sebär
finansmisig avvisande till Kreditmarknisterns förslag,
nare Clas-Erik OdhnerJ.LO :s
nadsutredningens förslag.
att det genom
1( tredn ingsavdelll ing,
Klart negativ är man också i 'LO:s
j
särskild lag skall
p rogramskrift "S a m o r el n a d n äskapas
möjligT i n g s p o l i l i k." Liksom' ovan ciheter för stats"Det finns anledning bedriva en
terade remissyttrande ger ' denna
konsekvent ränte- och kreditpomakterna att föskrift besked 'om alt man i varje
litik, som gynnar progressiva och
reskri va
kasfall från LO-håll inte kan ha myehögp,'oduktiva företag . I ett fullsa- och likvidisysöclsättningssamhälle, där proket sympati för ett lagförslag ägnat
tetskvoter. Om
duktionsresurserna är hårt utnyttatt på kreditområdel bana väg för
--..........."" det rimliga i alt
. jade, måste· nämligen konkurrenen återgill1g till ',ris- och ranson edetta skall kunna ske .råder i vad
sen bli stark .om det 'tillgängliringspolitik,
.
gäller själva principfrågan allmän '
ga
kreditutrymmet, . och om
Man frågar sig nu, ' huruvida det
k r e d i t r a n s o n er i ng
tillenighet. Möjligen vore dock en ren
är . partilojalitet eller några uppgrips konser~eras gärna den. råkassakvotslag att föredra, ·
d.ahde ekonomiska rtrukturen.
seendeväckande och nya fakta . i
Finansministerns förslag inneEn
rör
ii
g
ränta
som'
vid
en
målet,' som fått exempelvis hrr LOfattar emellertid även en I ag o m
aktivare finanspolitik ' ändå kan
ekonomer · - varav ett pal' f ö har
p l a C.e·r i n g s k vo 't e r , Genom. en
hållas på en måttlig nivå - fastmöjlighet 'att uttrycka sina tankar
sådan lag skapas de institutionella
. låser däremot inte på samma .sätt
i riksdagen - att avstå från alt
förutsättningarna för ett r a n s 0strukturen utan öppnar kreditgöra sina synpunkter i frågan pi.n .e r i n ·g s s y s t empå kreditornmarknaden för de företag som är
minta, då den· nu blivit i så hög
i stand att bztala gällande pris for
rådet och det är mot ett sådant sykrediterna, Som regel är dessa
grad ak tualiserad?
stem, som bl a LO i en rad skilda
företa.~ de mest progressiva och
Det måste i varje fall kännas en
sammanhang gjort
kraftiga inexpanslo.nsdugliga, R,ijnte- och
smula snopet a/t efter att bara ett
vändningar.
kreditpolitiken bör således syfta
Det kan ha sitt intresse att så
att åstl\dkomma en .såc halvår tidigare" utko:nmit med en
till
handledning i "samordnad nähär några dagar före frågans bedan större rörUghet på kapitalringspolitik" konstatera, hur regehandling i riksdagen . erinra om
marknaden.
ringen väljer att gå en väg, som 'är
Kapitalbristen förefaller ha sin
med vilka tongångar LO tidigare
grund inte endast i det förhål- ' rakt motsatt\.. den anvisade , Kan
mött det förslag beträffande skärpt
landet att det totala sparandet iir
detta kaHas "kreditpolitik utan
kreditmarknadslagstiftning,
som
otillräckligt i förhåJland~ till
samordning"? Och i så fall, kan
Kreditmarknadsutredningen
urnuva'rande företag och branscher,
vi längre fram emotse en diskussprungligen utformat och som fiKunde en större grad av utjämsion om förbättrad samverkan melnansministern nu gjort till sitt. BI a
ning ske till förmån för de mest
detta står att läsa i LO:s yttrande
produktiva företagen inom samt- . lan SAPoch LO?
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liga branscher är det uppenbart
över Kreditmarknadsutredningen:

