Europa:
Glass-Steagall
fremlagt
i
EUparlamentsdebatten
om
kapitalmarkedsunion
9. oktober 2014 – Under en debat i salen, der var stærkt
kritisk over for EU’s plan om en Kapitalmarkedsunion, talte
EU-parlamentsmedlem Zanni til fordel for en Glass-Steagallreform den 7. oktober. Som vi har rapporteret, er
Kapitalmarkedsunionen
et
angreb
mod
lokalbankers
andelskassesystem og kreditforeningsbaserede system, som i
mange europæiske lande, især Tyskland og Italien, er eneste
kilde til kredit for små og mellemstore virksomheder. I
Italien, f.eks., har andelskasse- eller sparekassesystemet
øget deres kreditgivning i de senere år, mens store banker
derimod har reduceret deres kreditgivning til økonomien.
Zanni sagde, at forslagets endegyldige mål var noget andet end
dets erklærede formål. »Forslagets endemål er i realiteten en
ny, finansiel deregulering efter samme linje som de umoralske
beslutninger, der er truffet i denne sektor i løbet af de
seneste 20 år. Jeg er ikke overrasket over, at det er Lord
Hill, der fremlægger dette forslag: Han er udtryk for City of
Londons finanslobby.
»Det er ikke ved at få småsparere til at investere i
finansielle produkter, at problemerne løses; om noget, så
skaber vi nye problemer, som det allerede skete i 2008. Vi er
dog enige på ét punkt – nemlig i den kendsgerning, at der er
et virkeligt problem med at få kredit, især for små og
mellemstore virksomheder.
For vores vedkommende, så er der kun én løsning, og det er;
banker skal vende tilbage til at udøve deres traditionelle

rolle med at modtage indskud og udstede kredit, og dette kan
kun lade sig gøre gennem en bankopdeling efter den amerikanske
Glass/Steagall-model. Kun på denne måde kan vi skelne mellem
dem,
der
ønsker
at
beskæftige
sig
med
fri
spekulationsvirksomhed og dem, der må have en langt mere
betydningsfuld rolle, nemlig at finansiere realøkonomien.«
Zanni offentliggjorde videoen med sin intervention på sin
hjemmeside under overskriften »Nej til Kapitalmarkedsunionen
for Finansiel Deregulering; Ja til Bankopdeling«. Videoen,
http://www.marcozanni.eu/articolo.php?id=55
ledsages af en invitation til at se en tidligere video med en
forklaring på Glass-Steagall af Zanni og hans kollega Marco
Valli.
Fabio De Masi (GUE/NGL)[1], der også er tilhænger af GlassSteagall, angreb også planen for en Kapitalmarkedsunion. Både
Den internationale Betalingsbak, (BIS) og Alan Greenspan har
advaret om nye, finansielle kriser. »EU-kommissionen vil
genåbne spillebulen med Kapitalmarkedsunionen. Banker og
forsikringsselskaber bør investere i infrastrukturen.
Omkostningerne
bør
betales
af
skatteborgerne.
Sikkerhedsværdipapirsindustrien – dvs. samlingen af junk-lån i
pakker – bør genoplives, denne gang i stedet for amerikanske
ejendomslån, måske med europæiske billån. Volkswagen giver os
en lærestreg.
Europa har brug for seriøse banker i stedet for spillebuler,
der er for-store-til-at-lade-gå-ned. Vi bør derfor endeligt
gøre vores hjemmearbejde i spørgsmålet om reformer af
bankstrukturer,
såvel
som
af
statslige
investeringsprogrammer.«
Molly Scott Cato, et Grønt MEP fra U.K., sagde: »For de af os,
der endnu ikke er klar til at tilgive og glemme finanskrisen i
2008, sætter dette alarmklokkerne i gang. Med sikkerhedsværdipapirspakkerne skabte markedshandlerne et farligt spil

med at give sorteper videre, hvor igen kunne være sikker på,
hvem det var, der fik pakken med de giftige værdipapirer.
Sikkerhedspakkerne er et forsøg på at foregive, at, at skjule
risiciene er det samme som at reducere dem, hvilket det
aldeles ikke er.«
På lignende måde sagde den spanske MEP Miguel Urbán Crespo fra
Podemo-partiet, at Kapitalmarkedsunionen ikke måtte være en
mekanisme for skabelse af en »kasinoøkonomi, hvor banken altid
vinder«.
Stærk kritik af Kapitalmarkedsunionen kom også fra
konservative kredse, især fra tyske MEP’er som Werner Langen
og Markus Ferber, som understregede, at små og mellemstore
virksomheder er godt tjent med lokale banker, og at
kapitalmarkedsomkostningerne ville blive for høje. Joachim
Starbatty, et medlem af anti-euro-partiet Alternativ for
Tyskland (AfD), sagde, at EU-planen forudser en eneste
Indskudsgarantifond ud af mange nationale, forskelligt
finansierede planer. Dette må afvises, sagde han, og
insisterede på, mht. euroen: »Euroen deler Europa og giver
næring til konflikter. Den må opløses.«
Han kollega Beatrix von Storch talte imidlertid til fordel for
ideen om deregulering
Kapitalmarkedsunionen.
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[1] Forenede Europæiske Venstrefløj/Nordisk Grønne
Venstre (GUE/NGL) er en konføderal politisk gruppe i EuropaParlamentet. Gruppen består af de to europæiske
partier Europæisk Venstreparti (European Left) og Nordisk
Grønne Venstre Alliance.

