Svenske Kristianstadsbladet
kræver bankopdeling
I en leder d.7. januar 2016 skriver Kristianstadsbladets
lederskribent Svend Dahl:
”Bankvirksomhed plejede at handle om bankfunktionærer, der
foretager bedømmelser baseret på deres kendskab til personer
og lokalsamfund. Ekspansionen af banksektoren i de seneste 20
år har, konstaterer Kay, dog begrænset forbindelse til
realøkonomien, det vil sige til privatpersoner samt
virksomheder, der producerer varer og tjenester. I stedet har
den været drevet af stadigt mere avancerede finansielle
produkter og komplekse relationer mellem banker og andre
finansinstitutioner.” Dahl citerer økonom og skribent hos
Financial Times John Kay, og hans nye bog ’Andre Folks Penge’.
(“Other People’s Money”).
Dahl minder om, ”at de banker, som i dag nyder den største
tillid, netop er nichebankerne med enkle produkter, og de
uafhængige sparekasser med stærk lokal forankring.
Kompleksiteten i nutidens banker øger ikke alene afstanden til
kunderne. Den får også sociale konsekvenser i og med, at
risikoen for finansielle kriser forøges, når det bliver stadig
vanskeligere at bedømme risici i virksomhederne. Det er en af
de vigtigste erfaringer fra den seneste finanskrise.”
Dahl fortsætter, og peger på en bankopdeling som løsningen: ”I
kølvandet på krisen er der kommet en lang række nye
bankreguleringer til. Ved første øjekast kan de fremstå som
rimelige, men problemet er, som Kay konstaterer, at de snarere
risikerer at gøre banksystemet endnu mere kompliceret. Desuden
ser vi i Sverige, hvordan den forøgede regelbyrde rammer små
lokale sparekasser, hvis virksomhed næppe bidrager til de
problemer, som reguleringerne er bestemt til at råde bod på.

”Kays alternativ er lige så enkelt som det er radikalt. Opdel
dagens storbanker. Så kan bankerne engagere sig i
kernevirksomheden, ind- og udlån til privatpersoner og
virksomheder, mens andre selskaber kan beskæftige sig med
værdipapir-handel og kapitalforvaltning. Det ville
sandsynligvis øge tilliden til banksektoren og formindske
risikoen for finansielle kriser. Og så ville bankerne blive
lidt mere, som de var før i tiden.”
Lederen har overskriften: ”Det var bedre i banken før i tiden,
Storbankerne må finde vej tilbage til sine kunder”, og kan
læses
i
sin
helhed
her:
http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/svend-dahl-det-var-ba
ttre-pa-banken-forr-i-tiden/

