Debat om bankopdeling i den
svenske Riksdag
23. marts., 2017 – Det svenske parlament, Riksdagen,
debatterede i går bankopdeling som et spørgsmål om finansiel
stabilitet og finansmarkederne. I debatten var Håkan
Svenneling, medlem fra Vensterpartiet, alene om at tale for
bankopdeling. Desværre støttede intet andet parti deres
forslag, og det blev nedstemt ved afstemningen. Modstandernes
argument var meget svagt, og de gemte sig blot bag de nye
regler for bankopløsning, der blev implementeret sidste år på
initiativ fra EU (og bankerne).
Håkon Svenneling sagde: »Et stort problem i dag er, at de
tjenester, bankerne yder deres kunder, for eksempel opsparing
og udlån, ikke er adskilt fra bankernes mere risikable
investeringsaktiviteter, dvs. spekulationsaktiviteterne. I EU
har der været forslag fremme om bankopdeling, men de er
hurtigt blevet bragt til tavshed og gemt væk. Man kan fornemme
bankernes udstrakte lobbyvirksomhed bag det. En lov om
bankopdeling ville forhindre, at der var risiko for
skatteborgerpenge for noget, der ikke kan regnes for
bankaktiviteter, der tjener samfundet. Der bør derfor
kommissioneres en undersøgelse af bankstrukturer, for at
forberede en lov, der adskiller traditionel bankvirksomhed fra
investeringsaktiviteter – en bankopdeling.«
»Hvis vi tager banken Nordea som eksempel, så repræsenterer
deres forretning, i de nordiske lande og de baltiske stater
tilsammen, 161 % af hele den svenske økonomi, af BNP. [Men] vi
kan ikke dele ansvaret for Nordeas risici med vore naboer; det
hviler fuldstændigt på os her i Sverige. Det er ikke
socialisme simpelt hen at foreslå, at almindelige menneskers
bankkonti og aktiemarkeds-hajernes investeringer, ikke bør
befinde sig i det samme selskab. Det er fornuftig økonomi,
hvis vi som skatteborgere ikke er forpligtet til at redde

bankerne, der tjener enorme profitter ved at løbe enorme
risici, med alle os andre som sikkerhed og garanter, den dag,
vi tvinges til at redde dem.«
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