Forslag til Glass/Steagalllov i svensk folketing
Stockholm, 28. okt. 2014 – Seks svenske folketingsmedlemmer
fra Venstrepartiet indgav et forslag, som krævede en lov om
opdeling af bankerne. Ophavsmanden er Ulla Andersson,
næstformand for Venstrepartiet og partiets talskvinde i
økonomiske anliggender, som har været den førende forkæmper
for en bankopdeling i det svenske folketing, Riksdagen. Hun er
nu også i tæt kontakt med regeringen om budgetspørgsmål. Den
nye, Socialdemokratiske og De Grønne-regeringskoalition er
først og fremmest afhængige af Venstrepartiets støtte, selv om
de tre partier tilsammen ikke udgør en flertal i folketinget.
De andre FM’er bag forslaget er Daniel Sestrajic, Wiwi-Anne
Johansson, Christina Höj Larsen, Ali Esbati og Daniel Riazat.
I deres begrundelse kræver de, at
»folketinget anmoder regeringen om meget hurtigt at
påbegynde en parlamentarisk undersøgelse af fremlæggelsen af
et lovforslag om at adskille traditionelle bankaktiviteter
og de såkaldte investeringsbankaktiviteter.«
Begrundelsen på to sider påpeger statens »implicitte garanti«
for ikke at tillade, at store finansinstitutioner går fallit,
som
»grundpillen i den strukturelle tilskyndelse, som forårsager
den finansielle krise.«
»De implicitte og udtalte statsgarantier er en stor
understøttelse af de store bankers låneomkostninger.«
Værdien heraf er af den Svenske Centralbank blevet vurderet
til SEK30 mia. ($4,2 mia.) om året i gennemsnit for de fire,
store, svenske banker i årene 2002-2010. »Det modsvarer lidt
mere end halvdelen af disse bankers totale profit før skat i
denne periode.«

»En britisk bankundersøgelse af den finansielle krise viste,
at når den britiske stat gav forskellige former for støtte
til bankerne under finanskrisen, viste det sig at være
vanskeligt at adskille traditionel aktivitet, som er vigtig
for samfundet, fra investeringsaktiviteterne. Det førte til,
at hele banken blev reddet, inkl. de dele, som ikke ansås
vigtige for samfundet, hvilket blev meget dyrt.«
Undersøgelsen skønner, at så meget som fire til fem ud af
seks dele af de britiske bankers totale regnskab stammer fra
investeringsaktiviteter.«
Forslaget påpeger yderligere det absurde i, at bankerne
spekulerer i finansielle instrumenter (f.eks. derivater, red.) med sine egne penge (i modsætning til investorers penge,
-red.), og dernæst bliver reddet af staten. Forslaget kræver
sluttelig en bankopdeling for at undgå de moralske risici
omkring
»interessekonflikten i banken, som dels repræsenterer
kundernes interesser samtidig med, at bankerne handler på
egne vegne, … spekulative aktiviteter, som øger
finanssystemets ustabilitet.«
Indstillingen om lovforslaget kan ses på:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Mot
ion-20141583-Bankdelnings_H20283/

