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RESUMÉ
Ti år efter finanskrisen må det konstateres, at finanssektoren i sin
nuværende form stadig udgør en latent trussel mod borgerne,
samfundsøkonomien og den finansielle stabilitet. Der er siden krisen gennemført en række opstramninger af f.eks. kapitalkravene
og tilsynet, men tiltagene er helt utilstrækkelige i forhold til de udfordringer, vi står over for.
Vi oplever i disse år igen en risikabel adfærd fra bankerne, der
kan føre til nye finansbobler, ligesom vi har set en lang række
skandaler om hvidvask, skattely og skattesvindel, der har afsløret
en fuldstændig mangel på samfundssind og moral i de kommercielle storbankers øverste ledelser. Endelig har vi set en markant
forøgelse af borgere og virksomheders gebyrbetalinger til den finansielle sektor blandt andet grundet i en stigende koncentration
i ejerskabet hos få store aktører.
Hvis vi skal have en finanssektor, som ikke udgør en trussel, men
derimod tjener samfundet og økonomien, er der brug for grundlæggende reformer. Reformer der gør op med den udvikling, som
har præget finanssektoren de seneste årtier, hvor sektoren har
vokset sig større på bekostning af den produktive del af økonomien, og hvor finansielle kæmpekoncerner med omfattende spekulative aktiviteter har afløst den mere simple og gennemsigtige
bankvirksomhed, som vi kendte før. Det er denne type reformer,
som præsenteres i dette udspil.
I Kapitel 1 præsenterer vi en række forslag til, hvordan vi kan regulere de private kommercielle banker på en måde, der reducerer risikoen for, at deres adfærd kan skade samfundet og borgerne.
Vi foreslår blandt andet, at de største danske finanshuse deles
op i mindre enheder, og at vi vender tilbage til den skarpe opdeling
mellem bank, realkredit og investeringsbank, som var gældende
indtil for få årtier siden.
Vi foreslår ligeledes en række andre opstramninger, blandt
andet hårdere kapitalkrav til de største banker, og tiltag der
kan sænke kriminalitet, grådighed og ansvarsløs adfærd i sektoren.

Vi foreslår at begrænse spekulative aktiviteter med afgifter, der
kan dæmpe hurtige finansielle transaktioner. Og vi foreslår at
banker der dømmes for omfattende kriminalitet, eller erklæres
nødlidende, skal kunne overtages og drives videre af det offentlige.
I Kapitel 2 præsenterer vi en række forslag til, hvordan vi kan modvirke den koncentration af ejerskab og de monopoltendenser, som
vi har set gennem de seneste årtier. Den danske finanssektor har
historisk haft en mangfoldig ejerstruktur, hvor mindre banker, sparekasser og andelskasser spillede en central rolle, ligesom vi også
havde en mere omfattende offentlig deltagelse i finanssektoren,
end vi har i dag.
Den situation, hvor få dominerende kommercielle storbanker
tegner landskabet, er ikke en naturtilstand men et eksperiment af
nyere dato. Enhedslisten ønsker at genskabe og udvikle en mere
mangfoldig og demokratisk finanssektor, hvor foreningsejede realkreditinstitutter, sparekasser, andelskasser og offentlige banktilbud vinder frem.
Derfor vil vi fjerne forhindringer og forbedre rammevilkårene for
at etablere og drive andelsejede banker og realkreditinstitutter.
Enhedslisten vil samtidig oprette en national offentlig bank, der
kan tilbyde borgere, foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder en tryg og spekulationsfri bankforbindelse.
Det vil begrænse de kommercielle storbankers indflydelse, give
borgerne større valgmuligheder, og sikre mere demokratisk og folkelig indflydelse på samfundets investeringer til gavn for ikke
mindst den bæredygtige omstilling af økonomien.
Udspillet præsenterer en lang række initiativer, som kan gennemføres enkeltvist eller i sammenhæng. I visse tilfælde overlapper initiativerne. Skal alle initiativer gennemføres samtidig, ville der
være behov for en længere omstillingsperiode end den, der er
foreslået i det enkelte afsnit.
I Bilag 1 bagerst i udspillet findes en opridsning af alle udspillets
initiativer.
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INDLEDNING
I år er det ti år siden, at finansgiganten Lehman Brothers krakkede.
Det blev gnisten, der fængede an i en global finanssektor, der efter
årtiers risikoopbygning var brandfarlig som en tørkeramt svensk fyrreskov.
Krakket satte gang i en verdensomspændende økonomisk krise,
hvis konsekvenser og efterdønninger vi stadig lever med. Millioner
af mennesker verden over mistede deres arbejde. Hundredtusinder
blev boligløse. Gælden steg, og en drastisk og socialt skæv krisehåndtering skar hårdt ned på pensioner, lønninger og velfærd.
Danmark blev også ramt hårdt. De store danske banker og finanskoncerner havde i den grad taget del i de foregående års risikofyldte fest i den globale finanssektor. Og et overophedet og oppustet boligmarked bidrog til at gøre krisen betydeligt dybere her
end hos vores nærmeste nabolande. 200.000 job blev tabt, og vi gik
glip af milliarder i velstand1. Som i mange andre lande måtte staten træde til og redde bankerne fra kollaps med enorme bankpakker og finansielle indgreb betalt af skatteyderne. På globalt plan
kostede redningspakkerne til finanssektoren 70.000 milliarder kroner alene i perioden 2007-2009.2 I Danmark udstedte staten bankgarantier på 4.200 milliarder kroner.3

Skandale efter skandale
Man kunne måske have forventet, at bankerne, efter at være blevet reddet af skatteyderne, ville udvise en smule taknemmelighed
over for befolkningen. I stedet har vi set, hvordan bankerne og realkreditinstitutterne markant har øget gebyrer og bidragssatser siden krisen. Gebyrstigningerne har ført til historiske overskud i finanssektoren. Alene Danske Bank udbetalte i 2017 næsten 20 milliarder kroner i udbytte og tilbagekøb.
Siden krisen har den ene skandale fulgt den anden. En række af
de største danske banker er blevet grebet i at hjælpe deres kunder
med at placere formuer i skattely. Danske Bank er involveret i århundredets største hvidvaskningsskandale, som kan påføre det
danske samfund og almindelige borgere alvorlige problemer. En
række banker har sågar deltaget i den europæiske udbytteskandale, hvor danske og europæiske skatteydere er blevet frastjålet
mere end 400 milliarder kroner.

Et mislykket eksperiment
Hverken finanskrisen eller de efterfølgende skandaler er udtryk for
tilfældige hændelser eller enkeltelementers udeblevne moral. De

er i meget høj grad et resultat af den markante forandring i kraft af
liberalisering og deregulering af finanssektoren, som vi de sidste tre
årtier har været tilskuere til.
Den nyliberale epoke, som satte ind fra slutningen af 70’erne og
80’erne i Reagan/Thatcher-årene, førte et nyt syn på finanssektoren med sig. Indtil da havde sektoren været stærkt reguleret med
stærk offentlig kontrol og deltagelse. Nu så man i stigende grad
statslig regulering som en bremse på samfundsgavnlig foretagsomhed, og der blev set skævt til offentlig deltagelse i finanssektoren.
I hele verden fjernede regeringerne op gennem 80’erne og 90’erne
i en lind strøm de fleste af de dyrekøbte bånd, der tidligere var blevet lagt på bankerne. Kravene til kapital og likviditet blev sænket,
og bankerne fik lov at udlåne mere og mere risikobetonet. Den hidtidige skarpe opdeling mellem bank, pension, realkredit, forsikring
og investeringsvirksomhed blev ophævet. Også herhjemme har
skiftende regeringer og de traditionelle magtbærende partier
ihærdigt medvirket til at liberalisere og deregulere den finansielle
sektor. Denne nyliberale dereguleringspolitik har ændret grundlæggende på finanssektorens karakter:
• Større finanssektor
Liberaliseringerne har betydet, at finanssektoren er vokset væsentligt hurtigere end realøkonomien. I 1994 svarede danske pengeinstitutters aktiver til 95 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). I
dag er de vokset til 182 pct. af BNP. Dvs. en fordobling af deres størrelse på under 25 år.4 At finanssektoren har vokset sig større end realøkonomien, har fået flere til at tale om en ”finansialisering” af
økonomien. Nyere forskning dokumenterer, at en forvokset finanssektor ikke er gavnlig for et lands økonomi. I stedet for at understøtte den produktive økonomi, trækker en forvokset finanssektor
samfundsøkonomien ned.
• Større banker
Ophævelsen af den lovbestemte adskillelse mellem pengeinstitutter og andre forretningsområder førte sammen med privatiseringer
af offentlige banker og en række fusioner til de store finansielle superkoncerner, vi kender i dag. Der er således sket en markant koncentration af ejerskabet i den finansielle sektor, og nogle få banker
har sat sig på store dele af et stadig mere monopollignende marked. Det har ført til markant stigende gebyrer og bidragssatser til
skade for borgere, landbrug og småerhverv.
Endnu mere bekymrende har det også medført, at en række
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banker er blevet ”Too Big to Fail”. De er blevet så store, at samfundet ikke kan lade dem falde uden enorme samfundsmæssige omkostninger. Danmark er et af de lande i Europa, der er mest udsat.
Alene Danske Banks samlede forretningsomfang svarer til omkring
150 pct. af det danske BNP. En ekstremt høj andel sammenlignet
med vores nabolande.
• Mere risiko og kompleksitet
Fra at være traditionelle banker med fokus på at understøtte realøkonomien, er finanssektorens aktiviteter blevet mere og mere
komplekse og risikofyldte. Komplekse finansielle produkter, såsom
derivater, aktieudlån og sekuritiseringer, fylder stadig mere, og investeringsbankernes aktiviteter er i høj grad blevet filtret ind i den
almindelige kundeforretning. Samtidig er gearingen – dvs. omfanget af udlån i forhold til egenkapitalen –blevet markant højere. Med
andre ord er risikoopbygningen i finanssektoren vokset markant.
• Fra kundeeje til aktiekoncerner
En betydelig del af den danske finanssektor var indtil starten af
90’erne under demokratisk ejerskab. Andelskasser, garantsparekasser og foreningsejede realkreditinstitutter, som var ejet af kunderne, og ikke skulle generere overskud til sultne aktionærer, udgjorde en væsentlig del af landskabet. I dag er stort set alle pengeog realkreditinstitutter omdannet til aktieselskaber. Fokus er nu
flyttet fra at tjene kunderne til at tjene ejerkredsen.
Uden at forstå disse grundlæggende forandringer i finanssektoren,
kan man ikke forstå den seneste finanskrise, den voksende grådighed og de mange skandaler, vi har oplevet de seneste år.

Den udeblevne oprydning
Efter den omfattende finanskrise, og den lange række af skandaler
kunne man forvente, at der var blevet lavet gennemgribende reformer i finanssektoren. Reformer der kunne inddæmme finanssektorens voksende økonomiske magt, begrænse profitbegæret og beskytte samfundet mod nye kriser. Men det er desværre langt fra tilfældet. Kapitalkravene er da blevet strammet. Og Finanstilsynets
overvågning skærpet. Men initiativerne er håbløst utilstrækkelige,
og tager slet ikke fat om de grundlæggende problemer i finanssektoren.
Derfor ser vi nu også igen, at finanssektoren er på vej ud i fornyet
risikotagning. Finanstilsynets direktør Jesper Berg advarede i star-
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ten af september 2018 om, at en række store banker har ”lagt sig i
samme spor som sidst”, og han udtrykte bekymring for en ”overdreven udlånsvækst”. En test af Danske Bank viste, at 39 pct. af bankens udlån var i strid med Finanstilsynets vejledninger, fordi der
blev lånt store beløb til kunder, der ikke havde økonomien til det.
Vi ser også igen et boligmarked, der særligt i storbyerne er på vej
mod en kreditdrevet overophedning.
Ti år efter finanskrisen står vi med andre ord ikke langt fra, hvor
vi stod i nullerne. Med en finanssektor kendetegnet af en uansvarlighed og grådighed, der udgør en latent trussel mod den finansielle og økonomiske stabilitet. Det er en fundamentalt uholdbar
og uacceptabel situation.

Brug for grundlæggende strukturreformer
Den nyliberale epokes voldsomme liberaliseringer af finanssektoren har grundlæggende været et mislykket eksperiment. Konsekvensen har været en finanssektor, der ikke tjener almindelige
mennesker, men i stedet en lille finansiel elite. En finanssektor, der
koster borgerne mange penge. Og en finanssektor, som udgør en
trussel mod den finansielle og økonomiske stabilitet.
Hvis samfundet skal sikres mod nye ødelæggende kriser. Hvis finanssektorens alt for store økonomiske magt skal begrænses. Og
hvis forbrugerne skal beskyttes imod at blive brugt som økonomisk
malkekvæg. Så er der behov for gennemgribende reformer af vores
finanssektor. Reformer der tager fat om de grundlæggende problemer og gør op med den udvikling, der har præget vores finanssektor gennem de seneste årtier.
Reformer der på den ene side inddæmmer og regulerer de finansielle koncerner, og på den anden side sikrer, at offentlige og demokratisk forvaltede banker og realkreditinstitutter vinder udbredelse. Det er den slags reformer, vi præsenterer i de følgende kapitler.
Når vi i den kommende tid skal diskutere reformer af finanssektoren, er det afgørende, at vi husker, at den måde finanssektoren
ser ud i dag, ikke er nogen naturtilstand. Tværtimod er den nuværende situation, hvor vi har overladt det meste af vores finanssektor til få finansielle gigakoncerner, der kan boltre sig frit, et ganske
nyt eksperiment.
Efter de seneste årtiers erfaringer bør det være tydeligt for enhver, at det ikke tjener borgernes interesser. Det er på tide at
bringe eksperimentet til ophør, og udvikle en finanssektor for fremtiden, der tjener de mange, og ikke kun de få.
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KAPITEL 1
STÆRKERE REGULERING
AF FINANSSEKTOREN
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Da verden i 1930’erne efter krakket på Wall Street blev kastet ud
i en omfattende finanskrise, reagerede politikere overalt på kloden ved at indføre skrap og omfattende regulering af finanssektoren.
I USA vedtog man den berømte Glass-Stegall Act, som adskilte
den almindelige bankforretning fra investeringsbankernes spekulative aktiviteter. Kapitalkravene blev hævet og tilsynet markant
skærpet.
Også i Danmark blev bankerne underlagt en skarpere lovgivning.
Reguleringen virkede. Fra Anden Verdenskrig og frem til slutningen af 70erne var verden fri for større finanskriser. I Danmark var
perioden også kendetegnet af stabilitet. Fra 2. verdenskrig frem til
slutningen af 70’erne oplevede Danmark kun få bankkrak i mindre
banker.5
Fra 80’erne svingede pendulet den anden vej. Nyliberalismens
doktrin om det frie markeds økonomiske fortræffeligheder førte til
en omfattende bølge af politiske liberaliseringer verden over. Siden
har finansiel uro været mere reglen end undtagelsen, med den seneste finanskrise som foreløbig kulmination.

Begrænset regulering
Ti år efter finanskrisen må det desværre konstateres, at fornødne
økonomiske reformer og politiske reguleringer, der kan holde en
ny krise fra døren, endnu ikke har set dagens lys. Den internationale reformkurs efter krisen i 2008, som også har sat standarden
for den danske krisehåndtering, har været langt mindre ambitiøs

og mindre effektiv end reformdagsordenen i kølvandet på 1930’ernes krise.6
De politiske reformbestræbelser har i altovervejende grad været
fokuseret på snævre tiltag i forlængelse af Baselaftalerne – en
samling af anbefalinger om regulering af finansielle institutioner.
Fokus har været på at styrke bankers polstring gennem øgede likviditets- og kapitalkrav. De mere vigtige og nødvendige strukturelle reformer af bankmarkederne, f.eks. markante begrænsninger
på storbankers størrelse og størrelsen på de mest risikobetonede
markeder, er udeblevet.7
Samtidig er en række af de tendenser, der gjorde sig gældende i
finanssektoren i opløbet til finanskrisen, begyndt at vise sig igen.
På internationalt plan har de mest spekulative finansielle produkter, som var væsentlige årsager til finanskrisen, gjort comeback i
stort omfang og i nye former, der også denne gang sælges som
”sikre investeringer.”8
Selvom bankernes kapitalisering globalt set er øget, er de øgede
minimumskapitalkrav i overvejende grad blevet defineret ud fra
såkaldt risikovægtede aktiver9, som betyder, at kapitaldækningen
fortsat er lavt målt i forhold til bankens samlede aktiver.
I Danmark har både Finanstilsynet og Nationalbanken fremhævet, at sammenfaldet af stigende aktivpriser og lave renter har afstedkommet en øget risikoappetit i den danske finanssektor. Bankernes konkurrence om kunderne har ledt til ny risikoopbygning,
bl.a. via en lempelse af kreditstandarder, f.eks. for erhvervsudlån til
akonjunkturfølsomme brancher og på boligmarkedet.10 En situation, der minder om perioden op til seneste finanskrise. 11
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FORSLAG I KAPITEL 1
I dette kapitel præsenteres en række reguleringstiltag, der vil gøre samfundet og økonomien mindre
sårbar over for den profitdrevne finanssektor:
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4. Mere modstandsdygtige banker
Kapitalkravene til de største banker øges, muligheden for at anvende interne risikovægte udfases, og der indføres et loft over gearing, så egenkapital skal udgøre mindst 10 pct. af de samlede aktiver. Det systemiske bufferkrav hæves til 5 pct. for SIFI-institutter.

5. Stærkere tilsyn
1. Opdeling af de største banker
Reglerne der sikrede brandmure mellem pengeinstitut, realkredit, forsikring m.m. genindføres. Pengeinstitutterne deles op i
henholdsvis kundeorienterede banker og investeringsbanker, og
der indføres et loft på pengeinstitutters samlede omfang på 20
pct. af BNP. Der indføres værnsregler mod udenlandske opkøb og
tilbudspligt til forenings- og andelsejede banker og realkreditinstitutter.

2. Begrænsning af spekulation
En afgift på finansielle transaktioner skal begrænse spekulativ
handel med værdipapirer, og markedet for derivater og sekuritiseringer skal inddæmmes. Såkaldte skyggebanker skal ind under det
normale tilsyn og reguleringsregime. Der indføres forbud mod aktieoptionsprogrammer, og risikofremmende lønstrukturer skal begrænses. Der indføres desuden loft over cheflønninger. Den stigende risikotagning i realkreditten bremses. Der indføres forbud
mod aktieudlån. Enhedslisten tilslutter sig EU-arbejdet for indførelsen af en transaktionsskat.

Finanstilsynet styrkes og får nye beføjelser. De gyldne svingdøre
mellem tilsyn og finanssektor blokeres, og kravet om offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser genindføres.

6. Indgreb mod urimelige gebyrer og bidragssatser
Bankernes gebyrer kommer under skærpet tilsyn. Realkredittens
bidragssatser reguleres, og der indføres et loft over årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 15 pct. over Nationalbankens diskonto.
Råderet til realkreditobligationer lovfæstes. Kunder fritages for
skiftegebyrer ved forøgelse af bidragssatser.

7. Indsats mod økonomisk kriminalitet og straffrihed
i den finansielle sektor
Bagmandspolitiet styrkes, og lovgivningen strammes. Virksomheder, der medvirker til økonomisk kriminalitet og skatteundragelse,
skal udelukkes fra offentlige kontrakter, og whisteblowere skal sikres rettigheder og beskyttelse. Rådgivning i skatteunddragelse og
hvidvask kriminaliseres selvstændigt.

3. Begrænsning af gældsopbygning og boligbobler

8. Kriseramte banker skal selv betale

De mest risikable låntyper såsom afdragsfrie lån og korte variable
lån udfases sammen med rentefradraget for at bremse den voldsomme udvikling i danskernes privatgæld.

De største bankers betaling til garantiformuen øges. Eventuelle
bankpakker skal give staten medejerskab, og de sunde dele af afviklede banker skal kunne drives videre i offentligt regi.
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SPLIT DE FINANSIELLE SUPERKONCERNER OP
Det er dyrt og risikabelt for et samfund, at have
banker der er ”Too Big to Fail”. Enhedslisten foreslår,
at dele de finansielle megakoncerner op ved
at genindføre adskillelsen mellem pengeinstitut og
realkredit, og indføre et loft over pengeinstitutters
omfang så deres balance højst må udgøre
20 pct. af BNP.
En af de mest opsigtsvækkende forandringer i finanssektoren gennem de seneste årtier er en markant koncentration af ejerskabet,
hvor få finansielle superkoncerner har sat sig på store dele af markedet. En række finanskoncerner er vokset til et omfang, der betyder, at samfundet vil blive hårdt ramt, hvis de kommer i uføre. De
er blevet Too Big to Fail. Alene Danske Banks balance svarer til 149
pct. af det danske BNP,12 hvilket gør banken til én af de største i
Europa målt i forhold til værtslandets økonomi.13 I USA udgør den
største banks balance under 20 pct. af landets BNP.
Koncentrationen skyldes dels en lang række fusioner mellem de
største banker og spare- og andelskasser, der var blevet omdannet
til aktieselskaber. Samtidig medførte en implementering af et
EU-direktiv i 1990, at det blev det tilladt for bankerne at drive realkreditvirksomhed gennem datterselskaber. Dermed var den historiske opdeling mellem banker og realkredit ophævet.14
At danske myndigheder tillod opbygningen af sådanne megabanker, skal ses i lyset af, at man først indførte reel fusionskontrol
i dansk lov med revisionen af konkurrenceloven af 1998.15 Selv efter
indførslen af fusionskontrol tillod myndighederne fusionen af Danske Bank og Real Danmark. Det hænger sammen med, at Danmark
i 1988 opgav det hidtidige konkurrencepolitiske paradigme, hvor
man bekymrede sig om markedsandele. I stedet skulle myndighederne fokusere på fusionens konsekvenser for forbrugerpriser. Ved
ikke at inddrage spørgsmålet om fusionens konsekvenser for de

KRAV OG REGLER FOR SIFI’ER:
For at opnå SIFI-status skal en finansiel virksomhed i to på
hinanden følgende år ligge over grænseværdierne for en eller flere af følgende indikatorer:
• Instituttets balance i pct. af BNP er højere end 6,5 pct.
• Instituttets udlån i Danmark i pct. af danske penge- og
realkreditinstitutters samlede udlån i Danmark er over
5,0 pct.
• Instituttets indlån i Danmark i pct. af de danske pengeinstitutters samlede indlån i Danmark er over 5,0 pct.
Systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) skal opfylde et
kapitalkrav i form af et såkaldt SIFI-bufferkrav, der reflekterer det enkelte instituts systemiske vigtighed (eller systemiskhed). SIFI-bufferkravet skal opfyldes med egentlig kernekapital.
Bufferkravet skal opfyldes med samme procentvise krav på
konsolideret niveau for koncernen og på individuelt niveau
for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen.
Det er erhvervsministeren, der fastsætter SIFI-bufferkravene
inden for rammen af den systemiske buffer.
Kilde: Finantilsynet (28. juni 2018). Systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI). https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2018/Sifi-udpegning/Samlet-oversigt_Danmark_2018-pdf.pdf?la=da
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KONCENTRATIONEN I FINANSSEKTOREN
Antallet af pengeinstitutter i Danmark er halveret i løbet af
de seneste 10 år: Det er især de små og mellemstore banker, der er forsvundet pga. bl.a. opkøb og fusioner.16 Denne
udvikling er en fortsættelse af den opkøbs- og fusionsbølge,
som startede i 1980’erne.
I 1990 fik Den Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken
lov at fusionere. De var på daværende tidspunkt Danmarks
henholdsvis største, næststørste og femtestørste pengeinstitut.17 Samme år fusionerede Privatbanken, Sparekassen SDS
og Andelsbanken til Unibank der siden blev til Nordea. De var
henholdsvis landets tredje, fjerde og syvendestørste pengeinstitut18 Dermed sad to megabanker på to tredjedele af markedet, og kunne benytte sig af et vidt forgrenet filialnetværk
til at udkonkurrere de små, lokale pengeinstitutter, herunder
de fællesejede banker, helt ude i de små lokalsamfund.19

systemiske risici har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dermed
været central for opbyggelsen af Too Big to Fail-banker i Danmark.

Accepten af de systemiske banker
Efter finanskrisen valgte man at klassificere en række af de største
finanskoncerner som såkaldt ”systemisk vigtige” finansielle institutter (SIFI’er). Det er finansinstitutioner, der er så store, at en konkurs
vil have markant negative konsekvenser for samfundet og økonomien. Hvis en eller flere af disse banker får alvorlige problemer, er
der stor sandsynlighed for, at den danske stat vil være nødsaget til
at træde til med kapital. Til gengæld for denne uofficielle statsgaranti pålægges disse finansinstitutter ekstra kapitalkrav og overvåges tættere end de mindre finansinstitutioner.
Det er ikke nødvendigvis dårligt for en bank at være på SIFI-listen, fordi markederne indregner den implicitte statsgaranti, når
de stiller lånekapital til rådighed for bankerne, hvilket giver SIFI-institutterne adgang til billigere kapital end deres konkurrenter.
Denne indirekte statsstøtte til de største finanskoncerner løber
ifølge tænketanken Kraka op i 10-17 milliarder kroner årligt.21

Hvorfor er de finansielle megakoncerner et problem?
Det er et vigtigt erkendelsesmæssigt fremskridt – til sammenligning med perioden før finanskrisen – at man i dag vedstår, at der
eksisterer finansielle virksomheder, som er så store, at en konkurs
vil ramme hele samfundsøkonomien negativt. Men i stedet for at
begrænse de største finansielle koncerners omfang har man med
SIFI-klassificeringen blot affundet sig med, at der findes enheder,
som er ”Too Big to Fail”.
Udover den manglende konkurrence i branchen er det problematisk, at relativt få, store finanshuse sidder på næsten hele bankmarkedet, og ikke nok med det – de sidder også på realkredit, forsikring, fondsmæglervirksomhed og store dele pensionsmarkedet.

Blot 10 år senere blev RealDanmarks aktiviteter, herunder
BG Bank, opkøbt af Danske Bank. Dermed opnåede Danske
Bank en markedsandel på bankmarkedet på 42 pct., og tilsammen besad Danske Bank og Unibank 70 pct. af bankmarkedet og 45 pct. af realkreditmarkedet.20
I løbet af 90’erne ekspanderede en række af de største banker uden for Danmarks grænser. Det gælder ikke mindst
Danske Bank, som udvidede voldsomt – særligt i Irland, Baltikum og Norden. Som det fremgår af nedenstående tabel er
koncentrationen af ejerskabet i finanssektoren yderligere
eskaleret efter finanskrisen.

UDVIKLING I ANTAL AF DANSKE
PENGEINSTITUTTER
Årstal
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Antal
176
175
161
152
146
138
132
123
113
96		
88
80
76		

Kilde: Bossow m.fl. (2. oplag, 2017): Introduktion til den finansielle
sektor i Danmark. Hans Reitzels Forlag.
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For det første er det et demokratisk problem. Rammerne for beslutninger omkring en så vital del af dansk økonomi, som bank- og
realkreditlån til borgere og virksomheder afgøres nemlig af en meget lille gruppe af bestyrelses- og direktionsmedlemmer.
For det andet spredes problemerne i sektoren rundt. Når banker
driver fondsmæglervirksomhed, realkreditvirksomhed og pensionskasse, kan problemer i det ene område hurtigt sætte sig i andre
områder af finanssektoren. Samtidigt er bankerne blevet mere sårbare over for, at finansiel uro i udlandet kan sprede sig til Danmark

LOVEN OM ’RINGFENCING’ I UK
I Storbritannien er det et krav, at alle storbanker med et samlet indlån på over 25 milliarder britiske pund fra 1. januar 2019
skal have adskilt traditionelle kunderettede kerneaktiviteter
fra deres øvrige aktiviteter.36 Manøvren med at udskille kerneaktiviteter betegnes som ”ring-fencing”, fordi man så at sige
slår ring om småspareres og små erhvervsdrivendes indlån for
at sikre, at de er beskyttet mod begivenheder i andre, mere risikoudsatte dele af banken.37
Ring-fencing indebærer, at banken opdeles i minimum to enheder; en indhegnet enhed, der kun må beskæftige sig med
traditionel bankvirksomhed (kerneaktiviteter), og en ikke-indhegnet enhed, som må beskæftige sig med ikke-traditionel
virksomhed.38 Den indhegnede enhed skal være økonomisk
uafhængig og have en selvstændig ledelse, der er uafhængig
af de andre enheder i bankens koncern.
Kerneaktiviteter defineres som: 1) faciliteter til modtagelse af
indskud eller andre indbetalinger på en konto, 2) faciliteter til
at hæve penge eller lave betalinger fra en konto, og 3) faciliteter til overtræk i forbindelse med en sådan konto.39 Den britiske lov giver dog bankerne en vis frihed til at vælge, hvilke aktiviteter de vil placere inden for eller uden for den indhegnede
enhed.40

– ikke mindst i Europa, hvor væksten i udlånet til udenlandske låntagere op til finanskrisen var halvanden gange større end væksten
i udlån til hjemlige låntagere.22
For det tredje bliver statens hænder bundet. Staten er bragt i en situation, hvor konkurser i et eller flere af de store finanshuse vil
være så fatale for samfundet, at politikerne ikke har andet valg
end at stille med milliardlån, når bankerne kommer i uføre. Som vi
så efter finanskrisen, måtte staten yde lån og garantier for milliarder.

NUVÆRENDE STRUKTUR
Moderselskab
Enhedsbank

Almindelig bank

Inversterings bank

Boliglån

Virksomhedslån

FREMTIDIG STRUKTUR
Moderselskab
Indhegnet enhed

Ikke-indhegnet enhed

Almindelig bank

Inversterings bank

Boliglån

Virksomhedslån

Grafik: Enhedslisten grafisk
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For det fjerde er det risikobetonet. Når en bank ikke længere selv
bærer den fulde risiko af dens egne dispositioner opstår risiko for
såkaldt moral hazard, dvs. at banken har incitament til at opføre
sig mindre forsigtigt og mere risikovilligt, end den ellers ville have
gjort, hvis den selv stod med hele regningen for vovede dispositioner. Danske Banks og Nordeas involvering i hvidvasksager og skatteunddragelse samt den stigende vækst i risikable udlån i de store
banker23 kan næppe forklares uden at erkende den betydning, som
moral hazard spiller.
For det femte er det dyrt for kunderne. Koncentrationen af ejerskab
har betydet, at få finansielle giganter dominerer bank- og realkreditmarkedet, og denne monopollignende situation har været med
til at drive gebyrer og bidragssatser markant op.
Og for det sjette gør de meget store finanskoncerner med omfattende udenlandske aktiviteter det svært at føre et grundigt tilsyn
fra danske myndigheder side.
Det er på denne baggrund, at Enhedslisten foreslår, at der indføres – og på visse områder genindføres – en stribe regler, der begrænser de enkelte finanskoncers omfang og aktiviteter.

Erfaringer med regler for bankers størrelse
Flere lande har op gennem historien gennemført tiltag for at adskille diverse bankaktiviteter, og modvirke, at bankerne bliver for
store til, at staten tør lade dem gå under. Som sagt var der i Danmark indtil 1990 en skarp lovsikret adskillelse mellem pengeinstitutter og f.eks. realkredit og forsikringsvirksomhed.
Et mindretal i Rangvid-udvalget, der i 2012 blev nedsat til at undersøge årsagerne til finanskrisen, anbefalede da også, at der igen
blev indført en øvre grænse for størrelsen af danske finansielle institutter, og at en hensigtsmæssig løsning på problemet kunne
være et krav om, at de finansielle supermarkeder frasælger deres
realkreditvirksomhed.24
I USA sikrede den såkaldte Glass-Steagall Act mellem 1933 og 1999,
at almindelig bankvirksomhed og investeringsvirksomhed, sidenhen
også forsikringsvirksomhed, var adskilte og ikke måtte være affilierede.25 Loven blev dog afskaffet i 1999,26 hvilket banede vejen for den
gensidige afhængighed mellem forskellige bankaktiviteter, som var
med til at udløse finanskrisen.27 Forslag om at genindføre Glass-Ste-
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agall har cirkuleret i både USA og andre lande i efterkriseårene. Så
sent som i 2016 var en genindførsel af Glass-Steagall en del af valgplatformen for både Demokraterne og Republikanerne.28
USA indførte dog i 1994 en regel om, at ingen bankgruppe må
have en markedsandel på mere end 10 pct. af de samlede indlån,29
og reglen er blevet yderligere strammet efter finanskrisen.30 Et loft
over indlånsandele adresserer dog ikke, at bankerne kan benytte
sig af andre former for finansiering til at vokse sig større. Efter vedtagelsen af Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency
Act i 1994 var stigninger i ”wholesale funding”, som ikke var omfattet af loftet, årsagen til det efterfølgende vokseværk blandt de fleste kreditinstitutter.31 Et loft over indlånsandele kan altså have den
utilsigtede effekt, at det vil motivere bankerne til at søge mindre
sikre former for finansiering.
Senest har den demokratiske senator og tidligere præsidentkandidat, Bernie Sanders, taget initiativ til lovforslaget ”Too Big to Fail,
Too big to Exist Act”, der vil føre til opdeling af de finanshuse, der har
en samlet balance på over 3 pct. af BNP.32 Det ville medføre en opdeling af seks amerikanske finanshuse: JP Morgan Chase, Citigroup,
Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, og Morgan Stanley.
Bankerne vil, hvis forslaget vedtages, få to år til at omstrukturere sig
og sælge dele af deres virksomhed fra. Sanders har opbakning til
idéen fra det tidligere medlem af bestyrelsen for den amerikanske
centralbank, Dan Tarullo.33 Også den tidligere cheføkonom i IMF, Simon Johnson, har konkret foreslået, at den enkelte banks samlede
udlån ikke må være større end 2 pct. af det amerikanske BNP.34
I EU var der også i perioden efter finanskrisen diskussioner om at
dele de største finanskoncerner op. En kommission med den finske
nationalbankdirektør Erkki Liikanen i spidsen, der skulle komme
med forslag til strukturreformer i banksektoren, foreslog i den såkaldte Liikanen-rapport, at EU-lovgivning skulle kræve opdeling af
de største bankers aktiviteter, således at investeringsbankerne
blev mere adskilt fra den almindelige bankdrift. Anbefalingerne
blev dog aldrig omsat til lov ikke mindst på grund af effektivt lobbyarbejde for den europæiske finanssektor, men flere lande gennemførte mere eller mindre vidtgående regler for adskillelse af finanssektorens aktiviteter.35
Storbritannien er det land, der er gået længst, idet de har gennemført en lovgivning om såkaldt ”ringfencing”, der kræver, at de
kunderettede dele af bankforretningen hegnes ind, så de mere spekulative dele kan falde, uden at det rammer de almindelige kunder.
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SÅDAN VIL LOVGIVNINGEN PÅVIRKE DANSKE BANK
Den lovgivning, som Enhedslisten foreslår, vil berøre alle SIFI-klassificerede institutter, men særligt Danske Bank. Danske Bank er et gigantisk finanshus med ikke færre end 20
datterselskaber, herunder Realkredit Danmark, Forsikringsselskabet Danica, Danica Pension og Danica Ejendomsselskab.41
Danske Bank har en balance på 3.500 milliarder kroner. Balancen omfatter både danske og udenlandske aktiviteter. De
udenlandske aktiviteter er en integreret del af Danske Bank, og
problemer i de udenlandske afdelinger har før givet store problemer for banken herhjemme, f.eks. under finanskrisen. Banken kom i så alvorligt uføre, at den danske stat endte med at
hjælpe banken med 60 milliarder kroner.42

Enhedslistens forslag om opsplitning af de største finanskoncerner vil indebære, at Danske Bank vil skulle frasælge eller udskille
en række datterselskaber i selvstændige virksomheder med en
anden ejerkreds. Pengeinstitutdelen vil skulle deles op i henholdsvis en kunde- og en investeringsbank, og for at nå ned på
et omfang hvor bankens samlede balance ikke overskrider 20
pct. af BNP, skal yderligere aktiver udskilles. Det kan f.eks. ske ved
frasalg af bankens udenlandske aktiviteter og ved at skille bankdelen yderligere op i en privatkunde- og virksomhedskundebank.
Tabellen herunder viser, hvordan en række af de foreslåede
skridt ville kunne nedbringe Danske Banks balance og dermed
få bankens forretningsområder og omfang i overensstemmelse
med den nye maksbalance.

Efter frasalg af realkredit i Danmark og udlandet
Efter frasalg af pensions-, forsikrings- og investeringsaktiviteter
i Danmark og i udlandet
Efter frasalg af resten af bankens udenlandske bankaktiviteter
Opsplitning i privatkunde og virksomhedsbank

Pct. af bankens aktuelle balance
75 %

Pct. af BNP
115 %

35 %
20 %
2 x 10 %

55 %
30 %
2 x 15 %

Note: Enhedslistens beregninger tager udgangspunkt i Danske Banks fuldt konsoliderede balance for årsregnskabet 2017. Bemærk: Tallene er afrundede. Desuden er der taget udgangspunkt i bankens seks forretningsområder: Personal Banking, Business Banking, Wealth Mangament, Corporates
& Institutes, Nordirland og Non-core, der tilsammen dækker cirka halvdelen af bankens aktiver. Den procentvise effekt af de enkelte skridt afhænger af, i hvilken rækkefølge skridtene tages.
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ENHEDSLISTEN FORESLÅR
Enhedslisten ønsker, inspireret af historiske erfaringer fra både
Danmark og andre lande, at gennemføre en række tiltag i reguleringen af finanssektoren, som vil begrænse finanskoncernernes
omfang. Målet er at skabe en situation, hvor vi ikke længere har
banker, der er "Too Big to Fail".

1. ADSKILLELSE AF BANKERNES FORRETNINGSOMRÅDER
Den faste grænseopdeling mellem pengeinstitutvirksomhed,
forsikringsvirksomhed realkreditvirksomhed, pensionsvirksomhed og ejendomsmæglervirksomhed genetableres. På kort sigt
er det mest oplagt at udskille realkreditvirksomhed, fordi dette
delmarked dels udgør en væsentlig del af SIFI-institutternes
balance, dels er præget af væsentlige konkurrenceudfordringer.
• Opdeling af forretningsområder
Pengeinstitutter eller finansielle holdingselskaber, der har realkreditinstitutter som datterselskaber, skal frasælge realkreditten til andre ejere. Enhedslisten foreslår en omstillingsperiode
på 3 år til adskillelse af banker og realkredit.
Danske pengeinstitutter, der indgår i koncerner med forsikringsselskaber, ejendomsmæglerselskaber eller pensionsselskaber, skal skille disse forretningsområder ud i selvstændige
virksomheder. Enhedslisten foreslår en omstillingsperiode på 5
år for udskillelsen af de nævnte aktiviteter i selvstændige virksomheder.
• Udskillelse af pengeinstitutternes investeringsaktiviteter
Pengeinstitutter skal udskille investeringsbankdelen fra den
traditionelle kunderettede bankforretning.

2. LOFT OVER PENGEINSTITUTTER
Selv efter en genindførsel af grænseopdelingen af de forskellige
forretningsområder vil der stadig være pengeinstitutter, der har
så stort et omfang, at de udgør en trussel mod finansiel stabilitet.
Derfor vil Enhedslisten indføre en grænse for det enkelte pengeinstituts omfang. Det langsigtede mål bør være, at ingen banker
skal overskride SIFI-grænsen på 6,5 pct. af BNP, men som et første
skridt for at nå i den retning vil Enhedslisten indføre et loft på
bankernes balancer på 20 pct. af BNP.

• Maksbalance på 20 pct. af BNP
Enhedslisten foreslår, at der etableres en grænse over pengeinstitutters størrelse, så deres samlede balance maksimalt må udgøre
20 pct. af BNP. Det betyder, at Danske Bank, Jyske Bank og Nordea
skal frasælge en del af deres aktiviteter. Efter en udskillelse af realkreditten vil det dog formentlig kun blive Danske Bank, der omfattes. Enhedslisten foreslår en omstillingsperiode på 7 år for at
bringe de berørte banker ned på det tilladte omfang.

3. VÆRNSREGLER MOD UDENLANDSKE OPKØB OG FORKØBSRET
TIL KUNDERNE
Der skal i forbindelse med de store finanskoncerners frasalg opstilles en række værnsregler, der sikrer imod udenlandske finansielle virksomheders overtagelse af afgørende dele af den danske
finanssektor.
Der indføres en tilbudspligt, som sikrer kunderne mulighed for at
overtage og videredrive realkreditvirksomheden eller de dele af
pengeinstituttet, som skal frasælges i forenings- eller andelseje.
Nyetablerede foreningsejede realkreditinstitutter skal kunne
trække på lån fra Danmarks Erhvervsdemokratiske Investeringfond. Eksisterende kundeejede banker og realkreditinstitutter
samt Den Nationale Offentlige Bank skal også have mulighed for
at opkøbe og videredrive de frasolgte aktiviteter (jf. kapitel 2).

4. FUSIONSKONTROL
I omstillingsperioden skal de berørte banker selvfølgelig ikke have
mulighed for at gennemføre nye fusioner, der øger deres omfang.
Efter omstillingen skal kontrollen sikre, at ingen banker fremover
får mulighed for at gennemføre fusioner, der bringer dem i konflikt med begrænsningerne på bankernes størrelse. I det hele taget skal der fremover tages hensyn til konsekvenser for graden af
systemiske risici i sektoren, når konkurrencemyndighederne skal
træffe afgørelser om opkøb og fusioner.
5. Strukturkommission
Hvis der ikke umiddelbart kan findes politisk flertal for den type
opdeling, som Enhedslisten foreslår, bør der i stedet nedsættes en
hurtigt arbejdende strukturkommission bestående af uafhængige
eksperter, der blandt andet på baggrund af erfaringer fra udlandet kan analysere fordele og ulemper ved forskellige modeller for
opdeling, herunder f.eks. en dansk model for ’ring-fencing’ eller en
skarpere antitrustlovgivning.
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BEGRÆNS BANKERNES SPEKULATIVE ADFÆRD
Finanssektorens aktiviteter er de seneste årtier
blevet stadig mere spekulative. Enhedslisten vil
begrænse spekulationen ved at indføre en skat
på finansielle transaktioner, begrænse derivater
og sekuritiseringer, forbyde aktieudlån, regulere
såkaldte skyggebanker og forbyde aflønningsformer, der ansporer til forøget risikotagning.
At begrænse bankernes størrelse vil have en afgørende betydning
for at nedbringe samfundsøkonomiens eksponering over for finanssektoren. Men det er ikke tilstrækkeligt for at sikre samfundet
mod nye kriser. Det er også nødvendigt at skabe lovgivningsmæssige rammer, der ansporer til en mere simpel og gennemskuelig
bankdrift uden det omfang af komplicerede spekulative aktiviteter,
som finanssektoren har udviklet over de seneste årtier.

Højfrekvente handler
Fra 1995 til 2007 voksede den årlige omsætning på de primære finansielle markeder (også kaldet den globale transaktionsvolume)
fra at udgøre 25 gange verdens samlede BNP til knap 70 gange verdens samlede BNP. 43 I et længere historisk perspektiv voksede det
globale BNP med faktor 15 mellem 1975 og 2015, mens aktiemarkedernes kapitalisering steg med faktor 50, og omfanget af de samlede, globale finansielle transaktioner eksploderede med faktor
300.44 Den store vækst i transaktionsvolumen oversteg altså med
længder væksten i realøkonomien, og har ikke skabt en proportionel samfundsmæssig eller social værdi. Samtidig har såkaldt højfrekvente handelsstrategier vundet frem, hvor værdipapirer i stort
omfang handles fra sekund til sekund uden nogen gavnlig effekt på
realøkonomien. På tværs af forskellige finansielle markeder i den
vestlige verden tegner højfrekvente handler sig for en andel mellem
38 pct.45 og 50 pct.46 af transaktionsvolumen på markederne.

Derivatmarkedet: En bombe under det finansielle system
Væksten er særligt forekommet inden for markedet for afledte finansielle produkter, også kendt som derivater, der er vokset langt
hurtigere end markedet for de underliggende aktiver, som de afledte finansielle produkter får deres værdi fra.47

I teorien hedder det, at derivater bruges til risikoafdækning
imod prisudsving og produktionsusikkerheder på markedet (såkaldt hedging). Hvis f.eks. en køber af produkt X vil sikre sig imod
eventuelle forhøjelser af markedsprisen på X, eller eventuelle
usikkerheder i produktionen af X, kan denne indgå en derivataftale med sælgeren ved at købe et værdipapir, der lover køberen
leverance af produktet på et aftalt tidspunkt ude i fremtiden (en
såkaldt future).
Men risikoafdækning vedrører kun den mest simple del af det
samlede derivatmarked. Når man taler om derivathandler vil der i
praksis i højere grad være tale om spekulation i komplicerede finansielle produkter, hvis værdi er kraftigt afledt af værdiændringerne i et eller flere underliggende aktiver. Der er altså tale om reel
gambling i værdiændringer, og som sådan er derivater en potentiel
kilde til drastiske prisudsving, skader på realøkonomien, og betydelig ophobning af systemisk risiko.
Handel med derivater er ofte karakteriseret som finanssektorens
centrale problembarn. Men til trods for dette lever det volatile
derivatmarked stadig i bedste velgående. Ti år efter krisen er markedet for især ”over-the-counter”-derivater48, der tæller knap 95
pct. af markedet49, blevet genstand for en stribe reformer, der sigter på øget gennemsigtighed i markedsstrukturen50, standardisering af kontrakter, og forhindring af markedsmisbrug i derivathandlerne.51 Den centrale og højt besungne reguleringsmekanisme i forsøget på at reducere risici på derivatmarkedet efter finanskrisen er
kravet om inddragelsen af en såkaldt ”central clearingsmodpart”
(CCP) – som typisk er banker.52
En CCP agerer mellemled mellem sælger og køber i en værdipapirhandel, der foregår over-the-counter (OTC). CCP’en afregner
transaktioner mellem aktører på markedet, og bliver således modpart til både sælger og køber – dvs. køber til sælgeren og sælger til
køberen – og disse er derfor ikke længere eksponeret over for hinanden, men i stedet eksponeret over for CCP’en, der garanterer afviklingen af handlen. Ideen med CCP’er er dels at reducere modpartseksponeringen i den enkelte markedskontrakt, dels at skabe overblik
over OTC-markedet for bedre at kunne føre tilsyn med det.
Problemet er, at selvom clearingsforpligtelsen reducerer modpartseksponeringen i den enkelte markedskontrakt, så tjener den
kun i ringe grad som en overordnet løsning på derivatmarkedets
ophobning af systemisk risiko. Dette er bl.a. tilfældet, fordi de
CCP’er, der skal stille sikkerhed for både sælger og køber i en derivatkontrakt, selv er ’Too Big to Fail’-enheder. Med andre ord flytter
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man bare risikoen delvist væk fra store hedgefonde over på
CCP’erne. De banker, der sikrer CCP’erne, kan desuden selv blive
genstand for større krediteksponeringer, end de kan håndtere.53

Sekuritiseringer på vej tilbage
Sekuritiseringer blev kendt som én af de medvirkende årsager til de
krak i den amerikanske finanssektor, der udløste finanskrisen. De
amerikanske banker havde udstedt en række meget risikable boliglån. Efterfølgende blev lånene solgt videre i bundter til investeringsbanker, som igen kunne sælge dem videre til andre investorer.
Sekuritiseringer er ikke nødvendigvis skadelige, og kan anvendes
til fornuftige formål. Men problemet er, at risikoen pga. de mange
bundtede forskelligartede lån er svær at gennemskue for investorerne, som ikke selv har foretaget kreditvurderingen. Samtidig giver
det den primære udlåner incitament til at udlåne mere risikabelt,
fordi at risikoen efterfølgende flyttes til anden part.
Derfor er det også stærkt bekymrende, at markedet for sekuritiseringer nu øges efter et dyk i årene efter finanskrisen. Ligesom det
er stærkt problematisk, at EU har vedtaget en forordning, som har
til formål at fremme et europæiske marked for sekuritiseringer –
blandt andet ved at sænke kapitalkravene for særlige typer af sekuritiseringer.

Aktieudlån – et yderligere risikomoment
Aktielån er en særlig form for spekulation, hvor man via såkaldt
’shortselling’ kan spekulere i faldende kurser. Det foregår ved, at en
låntager låner aktierne for at videresælge dem dyrt og genkøbe
dem billigt, inden de leveres tilbage til långiver, som oftest modtager en betaling for udlånet.54
Denne særlige niche inden for spekulation har dog store negative konsekvenser for skatteopkrævningen, da skattemyndighederne har svært ved at orientere sig i, hvem der besidder aktien
som låner, og hvem der er aktiens reelle ejer. I Danmark har VP
Securities – den instans, der står for registrering af ejerskab og afvikling af handel med børsnoterede værdipapirer – oplyst, at de
ikke har mulighed for at foretage løbende registreringer af aktielånene, så disse kan genkendes i systemerne.55 Dermed dannes der
en gråzone, hvor det er vanskeligt for de danske skattemyndigheder at gennemskue de reelle ejerforhold på aktier, som der kræves
refusion for udbytteskat af.
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Aktielån er blevet udnyttet i stor stil i den verserende Cum-Exskandale om udbytteskat, hvor bagmændene bag den enorme
skattesvindel har udnyttet, at man ved aktielån slører identiteten
på den reelle ejer af aktien, fordi aktien med stor hastighed skifter
hænder, uden at skattemyndighederne kan registrere, hvem der
egentlig er aktiens reelle ejer. På denne måde har man kunnet
kræve uberettiget refusion af udbytteskat i milliardklassen i et
sindrigt net, hvor også store internationale banker aktivt har medvirket til at lænse de europæiske statskasser.56

Skyggebankerne – den uregulerede banksektor
Foruden behovet for yderligere kontrol med og regulering af det almindelige bank- og kreditsystem er der også al mulig grund til at
bekymre sig om den parasitære “underverden”, der befinder sig
uden for den etablerede banksektor. En stadig større andel af banklignende ydelser og aktiviteter, såsom udlån, overførsel af kreditrisici, spekulation, sekuritiseringer og genkøbshandler, m.m.,
foregår nemlig i den såkaldte skyggebanksektor.57
Der er reelt set tale om en parallel finansverden, bestående af enheder, der driver bankvirksomhed med langt friere tøjler end de traditionelle banker, idet de opererer uden om de regler og tilsyn, der
gælder den almindelige sektor. De enheder, der driver skyggebanksvirksomhed og -aktiviteter kan være almene penge- og realkreditinstitutter, alternative investeringsfonde, værdipapirfonde, pantebrevsselskaber, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, pengemarkedsforeninger, sekuritisationsenheder, m.v.
Skyggebanksektoren formår i stor udstrækning at undslippe
myndighedernes kontrol, fordi den ofte ved hjælp af advokatselskaber har specialiseret sig i at ”innovere” sig ud af reguleringsregimet. Det hele kan lyde som lyssky virksomhed, og ind i mellem er
skyggebanker da også fanget i lodrette ulovligheder58, men virkeligheden er, at skyggebankerne desværre opererer inden for uregulerede gråzoner med myndighedernes halvblinde billigelse, og nu
og da med selvsamme myndigheders facilitering og tilskyndelse.
Det er en udbredt og velunderbygget indsigt, at skyggebankerne spillede en afgørende, afsmittende og eskalerende rolle
under finanskrisen på grund af de indbyrdes forbindelser mellem
skyggebanksektoren og det regulerede finansielle system.59 Herhjemme har Rangvid-udvalget bl.a. konkluderet, at omfanget af
den internationale finansielle krise ikke blev forudset ”på grund
af de betydelige risici, der blev opbygget udenfor det traditionelle
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SEKURITISERINGER OG DERIVATER
Sekuritisering:
Når en bank gennem især særligt oprettede skyggebanksselskaber puljer flere lån sammen til et omsætteligt gældspapir (værdipapir) og videresælger det på investormarkedet. Det kan være bolig-, bil- eller studielån, virksomhedseller kreditgæld, m.m. Investorerne får til gengæld de løbende afbetalinger på lånene, efterhånden som de tilbagebetales. Finten er, at hvor det enkelte udlån ofte har lav
kreditkvalitet, så har de puljede lån en større risikospredning, der giver værdipapiret en højere kreditvurdering. Da
det er vanskeligt at vurdere det enkelte værdipapirs beskaffenhed, rummer sekuritiseringer en anselig fare for opbygning af gæld og systemisk risiko.
Derivater:
En finansiel kontrakt om at udveksle ydelser mellem en eller
flere markedsaktører på et eller flere tidspunkter ude i
fremtiden. Værdien af en derivataftale er afledt af de underliggende aktiver. Der findes forskellige typer af derivater,
og klassisk hedder det, at derivathandler bruges til at afdække risiko ifm. pris- og produktionsusikkerhed. Men i
praksis er derivatmarkedet blevet stadig mere komplekst og
uigennemskueligt i takt med, at spekulative derivataftaler
har fået karakter af væddemål om værdiændringer i de underliggende aktiver, f.eks. om, hvorvidt prisen på aktivet stiger eller falder. Derivater er bl.a. blevet brugt til at spekulere i ændrede energi- og fødevarepriser. Spekulation på
derivatmarked er en kilde til prisudsving og systemisk risiko,
idet aftalerne omfatter store modpartseksponeringer.
Arbitrage
Hvis prisen på den samme slags aktiv varierer fra børs til
anden, opstår der en mulighed for arbitrage. Dvs. mulighed
for at tjene penge på prisdifferentialet på det samme eller
lignende produkt ved at handle, inden prisen udlignes. Hvis
der er tale om store transaktioner vil selv små differencer
kunne give store fortjenester. Typisk er det automatiserede
computersystemer, der er sat til at overvåge og handle med
udsving i sammenlignelige finansielle produkter, f.eks. aktier
eller valutaer. Det giver mulighed for højfrekvente algoritmehandler, der udnytter selv små udsving. Det var disse
højfrekvente handler, der lå til grund for det såkaldte ”Flash
Crash” i USA i maj 2010 og flere lignende episoder.

banksystem”. Et resultat af, at ”finansielle virksomheder flyttede
aktiviteter over på mindre regulerede eller ikke regulerede markeder.”60
I kølvandet på finanskrisen har EU-Kommissionen lovet et større
fokus på bedre regulering af skyggebankerne. I september 2013 offentliggjorde Kommissionen bl.a. en køreplan for, hvordan risici i
skyggebanksektoren skulle tackles. Men på trods af disse ellers velkomne spæde skridt har reguleringstiltagene herefter i langt overvejende grad fokuseret på overvågning, koordinering, dataindsamling, og større gennemsigtighed i systemet. Kommissionens hidtidige bestræbelser har da også været mere fokuseret på en ”genoprettelse” af sektoren frem for en ”transformation” af den.
I et interview med Börsen-Zeitung i december 2016 understregede den franske økonom og bestyrelsesmedlem i Den Europæiske
Centralbank, Benoît George Cœuré, at ”vi har behov for nye instrumenter for at sikre, at den næste store [finansielle] krise ikke kommer fra skyggebankssystemet.”61 Og så sent som i september 2018
advarede den danske nationalbankdirektør, Lars Rohde, at den
næste finanskrise kan komme fra ”interessante” elementer i netop
denne sektor. ”Det er ikke noget stort omfang i Danmark, endnu,”
sagde han i Børsen: ”Men vi har set tegn på i udlandet, at den type
risici kan blive bygget op.”62
Enhedslisten mener, i samklang med mainstream-forskning på
området,63 at det halter gevaldigt på reguleringssiden. Tiden er inde
til solide risikoforebyggende reguleringer, der kan tage livtag med
sektoren, blotlægge dens pengestrømme og risikoopbygning, sanktionere dens overtrædelser, samt tilbagerulle og forbyde dens krisefremmende aktiviteter og elementer.
Så længe skyggebanksaktiviteter og -enheder er underlagt mindre regulering og tilsyn, og samtidig er så tæt vævet sammen med
resten af den finansielle sektor, er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt en krise vil indfinde sig, men om hvornår og hvor i systemet.

Risikofremmende lønstrukturer
Aflønningsformerne i de finansielle institutioner er også en medvirkende faktor, der bidrager til en øget risikotagning. Både internationalt og herhjemme er den samlede kompensation på ledelses- og
bestyrelsesniveau i finanssektoren steget markant, mens anvendelsen af variabel aktie- og bonusaflønning for alvor tog fart i opløbet til finanskrisen.
Det er særligt problematisk, når aktieaflønning pakkes ind i optioner i bonusprogrammer, fordi det kan give direktionsmedlemmer incitament til at øge risikotagningen for at fremme egne interesser, uagtet at den øgede risikotagning kan skade virksomheden
senere hen.
De banker, som op til krisen anvendte aktie- og bonusaflønning,
tog større risici end banker uden aktie- og bonusaflønning. I alle de
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mest kriseramte små- og mellemstore institutter – Roskilde Bank,
Amagerbanken, Forstædernes Bank, Sparbank og EBH Bank – gav
bestyrelsen sig selv og direktørerne store lønstigninger op igennem
00’erne, og flere af institutterne indførte aktieoptions- og/eller bonusaflønningsprogrammer.64
I kølvandet på krisen søgte flere lande at begrænse stigningerne
i samlet kompensation og den udbredelse af variabel aflønning,

som havde vist sig op til finanskrisens udbrud. Det udmøntede sig
bl.a. i visse indskrænkelser for aflønning og krav om større transparens i lønpolitikken i EU-direktivet CRD IV.65
Selvom incitamentsaflønning generelt set vurderes at være mindre udbredt i finanssektoren i perioden efter krisen,66 er aktieoptionsprogrammer stadig relativt udbredte blandt topledelsen i de
største banker.

MYTER OM TRANSAKTIONSSKATTER
I debatten omkring afgifter og skatter på finansielle transaktioner herhjemme, er der ofte blevet fremhævet to væsentlige
indvendinger. For det første, at Sveriges forsøg med en beskatning af finansielle transaktioner slog fejl, og at det derfor også
vil gøre det i Danmark. For det andet, at en finansiel transaktionsskat i særlig grad vil ramme pensionsopsparere.
I tilfældet Sverige er der udbredt enighed om, at skatten var
dårligt designet.75 Sverige indførte i 1984 en skat på 0,5 pct. på
køb eller salg af aktier, som blev afskaffet igen i 1990-1991 efter
et begrænset skatteprovenu og en faldende handelsaktivitet
på den svenske børs, hvorfra en stor del af aktiviteten i stedet
flyttede til London. 76 Skattens designfejl var, at den kun omfattede transaktioner, der foregik via registrerede, svenske fondsmæglerselskaber. Den var derfor nem at omgå, og erosion af
den snævre skattebase var en seriøs udfordring. Skatten
skabte dog ikke øget markedsustabilitet, som det ellers ofte er
blevet indvendt – transaktionerne flyttede bare fra et sted til
et andet.77
Omtrent 40 lande verden over har en form for national beskatning af finansielle transaktioner – gruppen tæller bl.a. globale finanscentre såsom Hong Kong, Schweiz, Singapore og Storbritannien. 78 Skatten tager typisk karakter af en vis procentandel af
markedsværdien af det værdipapir eller finansielle instrument,
der handles, og både køber, sælger eller begge parter i transaktionen kan takseres. I stærk kontrast til en udbredt opfattelse, er
finansskatten altså et gangbart og gennemførligt tiltag for at reducere kortsigtet og højrisikabel spekulation, som skaber systemiske risici, der – hvis designet rigtigt – tilmed kan skabe et betragteligt provenu uden større markedsforstyrrelser.79
At omtrent 40 lande igennem længere tid og med succes har
opkrævet en transaktionsafgift, som tilmed ikke har forhin-
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dret en række af dem i at vokse sig til globale finanscentre,
vidner om, at transaktionsafgifter ikke er dømt til at slå fejl –
det er et spørgsmål om design. I Storbritannien har man siden
1694 haft ”stamp duty”, som er en afgift på 0,5 pct., der omfatter handel med værdipapirer udstedt af britiske selskaber,
uanset om de handlende befinder sig i Storbritannien eller et
andet land.80 Tilsvarende omfatter den franske transaktionsafgift aktier udstedt af store franske selskaber.81 Begge lande
håndhæver skatten på værdipapirer handlet på børser både
inden og uden for landets grænser, hvilket gør den sværere at
omgå. Jo bredere skattebasen for afgiften er, desto sværere
er den altså at omgå.
En anden fremtrædende indvending mod beskatning af finansielle transaktioner er, at den vil ramme pensionsopsparere
særligt hårdt ved at reducere deres afkast. Det er ikke intuitivt, at det skulle være tilfældet, fordi pensionskassernes porteføljemanagere sjældent benytter sig af højfrekvent handel
og ofte holder længere på deres investeringer og aktiver.
Samtidig kan en finansiel transaktionsafgift faktisk tilgodese
opsparere indirekte ved at porteføljemanagere får et økonomisk incitament til i mindre grad at spekulere og risikoudsætte sig. 82 De øgede transaktionsomkostninger kan guide
investeringerne over i goder og aktier, som holdes på i længere tid og som samtidig kan skabe samfundsnytte på sigt, f.
eks. fremtidens teknologier inden for f.eks. klima og miljø.
Selvom pensionsopsparere umiddelbart er sårbare over for en
direkte reduktion af afkast som følge af afgiften, kan den
altså have positive indirekte effekter.
En afgift på finansielle transaktioner vil primært ramme ineffektiv profitjagt, som ikke skaber nogen social værdi, og kan
samtidig generere et betragteligt provenu, hvis den designes
rigtigt.
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ENHEDSLISTEN FORESLÅR
For at nedbringe finanssektorens spekulative aktiviteter foreslår
Enhedslisten følgende tiltag:

1. AFGIFT PÅ FINANSIELLE TRANSAKTIONER
Et vigtigt redskab til at begrænse finanssektorens spekulation i
værdipapirer og derivater er en afgift på finansielle transaktioner.
Der er bred enighed om, at en lav transaktionsafgift vil minimere
den form for ineffektiv og uproduktiv profitjagt, som automatiserede og højfrekvente handler udgør.67
En afgift på 0,5 pct. vil øge transaktionsomkostningerne, og udgøre
en større økonomisk byrde på værdipapirer, der handles ofte, set i
forhold til værdipapirer, som der holdes på i længere tid. Dermed
øges omkostningen ved at foretage investeringer med klare negative eksternaliteter (omkostninger, som samfundet uden for den
økonomiske transaktion på markedet påføres), som før var højprofitable. En større del af den samlede transaktionsaktivitet vil derfor
blive udgjort af langsigtede investeringer, som ofte vil være mere
samfundsgavnlige og have færre negative eksternaliteter.68
En transaktionsafgift bør indrettes på en måde, der samtidig
rammer de mest komplekse og uigennemsigtige finansielle produkter.
• Afgift på handel med danske værdipapirer:
Efter britisk og fransk forbillede skal der indføres en afgift på
0,5 pct. af markedsprisen på handel med værdipapirer udstedt
af danske virksomheder for at bremse spekulativ aktiehandel,
Afgiften vil falde på køberen og gælde handel med dansk udstedte værdipapirer på både hjemlige og udenlandske børser.
Afgiften skal i proportionel form også omfatte alle former for
derivater.

• Forbud mod aktieudlån
Der gennemføres et nationalt forbud mod aktieudlån. Samtidig
skal Danmark arbejde for et forbud mod aktieudlån i hele
EU-området.

3. REGULERING AF SKYGGEBANKER
Enhedslisten vil sikre at skyggebanker i langt højere grad reguleres
på lige fod med den traditionelle sektor. Skyggebanker bør bl.a. i
højere grad underkastes samme kapitalkrav som almindelige
banker. Principielt kan man sige, at hvis en finansiel enhed ligner
og leverer ydelser, som en bank gør det, så er det alt andet lige en
bank, og bør reguleres derefter.
• Afskaf virksomhedsformer der skaber rammer for
skyggebanker
Herhjemme ønsker Enhedslisten, at de to nye selskabstyper73,
Alternative Investeringsfonde og Alternative Værdipapirfonde,
der blev vedtaget af et samlet Folketing minus Enhedslisten d.
8. juni 2018 med regeringens lov nr. 706,74 skal ophæves. Selskabstyperne er ifølge den for nyligt vedtagne lov undtaget fra
direkte tilsyn og særlige investeringsregler. Der er derfor grund
til at nære bange anelser omkring disse selskabers investeringspraksis og risikovillighed, når der ikke er begrænsninger
på deres investeringer, og når de ikke er underlagt finanstilsynets direkte opsyn.
• EU skal tvinge skyggebankerne ind under øget regulering
Danmark skal i EU arbejde for at risici fra skyggebankernes parallelle finanssektor minimeres. Der bør udarbejdes klare regler
for skyggebankers forhold til almindelige banker, og der bør
generelt vedtages grænser for lån i sektoren.

4. INDGREB OVER FOR RISIKOFREMMENDE LØNSTRUKTURER
• Tilslutning til det europæiske samarbejde om en finansskat:
Danmark skal tilslutte sig den europæiske procedure for forstærket samarbejde omkring en finansskat. Initiativet er på vej
til at få nyt liv,69 og det skal Danmark være med til at give det.
Danmark skal arbejde for, at afgiften for værdipapirer hæves
fra 0,1 pct. til 0,5 pct. af markedsprisen, samt at afgiften på
derivater afspejler risikoen og modvirker rent spekulative derivattransaktioner.70

2. INDGREB MOD AKTIEUDLÅN
En tværministeriel arbejdsgruppe har udarbejdet en rapport med
en række anbefalinger for at gøre de danske regler for refusion af
udbytteskat mere robuste. Disse forslag er siden blevet omarbejdet til et egentligt lovforslag om en ny model for refusion af udbytteskat, som vil blive fremlagt i løbet af indeværende folketingsår71.
Trods en række gode initiativer medgiver arbejdsgruppen, at de
ikke kan løse de udfordringer, som aktielån udgør: ”Der er således
ingen af løsningsmodellerne, som kan forhindre, at der fortsat kan
foretages aktielån med henblik på uretmæssigt at få nedbragt
udbytteskatten.”72

Lovgivningen om lønstrukturer i ledelsen for finansielle virksomheder skal skærpes markant. Lovgivningen bør tilskynde, at der aflønnes på en måde, der skærper bestyrelsen og direktionens orientering efter den langsigtede værdiskabelse, og skaber transparens omkring lønpakkerne.
• Forbyd aktieoptionsprogrammer
Enhedslisten vil forbyde aktieoptionsprogrammer i aflønning af
ledere og væsentlige risikotagere i finanssektoren. Virksomhederne skal stadig kunne aflønne via medarbejderaktier, men
kun som del af den faste kompensation sammen med den faste grundløn – ikke som variabel aflønning eller bonus for opnåede præstationsmål.
• Loft over den samlede kompensation
De store og stigende lønforskelle er i sig selv problematiske, fordi
pengene kunne være brugt til at give mere bredt forankrede fordele til virksomhedens ansatte. De er derudover problematiske,
fordi de kan tilskynde til øget risikooptagning og kortsigtet spekulation. Det foreslås derfor at indføre et loft over den samlede
kompensation, så virksomhedens højst lønnede maksimalt må
tjene 8 gange mere end medianlønnen for virksomheden.
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INDGREB MOD GÆLDSINDUSTRIEN:
BEGRÆNS BOLIGBOBLER
OG VOKSENDE GÆLDSÆTNING
Over de seneste årtier er danskernes boliggæld
eksploderet – i høj grad som resultat af politiske
beslutninger. Den høje gæld øger sårbarheden over
for finansielle kriser, og skaber en forvokset finanssektor. Enhedslisten vil begrænse gældsætningen
og modvirke boligbobler ved at udfase såvel rentefradraget som de afdragsfrie og variable lånformer,
samt ved igen at sænke belåningsgrænsen for
sommerhuse.
En reform af finanssektoren handler ikke kun om at regulere bankernes aktiviteter. Det handler også om at begrænse finanssektorens omfang og den øgede gældsætning af borgerne, som en forvokset sektor medfører.
Alle eksperter er i dag enige om at én af hovedårsagen til, at finanskrisen blev så dyb og langvarig i Danmark, skyldtes de foregående års opbygning af gæld på boligmarkedet. I årene op til finanskrisen steg ejendomspriserne markant, og det fik gældsætningen til at øges. Danskerne lånte flere og flere penge til at finansiere deres boligkøb. Da krisen så ramte, og boligpriserne faldt,
blev mange danskere insolvente, mens andre sad lige til grænsen. I
begge tilfælde førte det til, at danskerne sad på pengene på et
tidspunkt, hvor der var stærkt brug for det modsatte.

Politiske beslutninger
Boligboblen og den voldsomme opbygning af boliggæld var ikke noget, der kom af sig selv. Den var i høj grad resultatet af politiske beslutninger. En af hovedårsagerne til at priserne og dermed boliggælden steg, var fremkomsten af en række nye typer af realkreditlån.
Først opfandt bankerne de såkaldte kortfristede flexlån eller variable lån, uden at politikerne greb ind. Senere i 2003 tillod et flertal i
Folketinget de nye afdragsfrie lån, på trods af advarsler fra en række
økonomiske eksperter (og fra Enhedslisten). Endelig fik pengeinstitutterne lov at udstede nye såkaldte realkreditlignende lån.83
Argumentet var, at de nye låntyper ville gøre det nemmere for
unge mennesker at komme ind på boligmarkedet, fordi det blev
billigere at låne. Samme argument bliver brugt i dag for at fastholde rentefradraget.
Argumentet er dog grundlæggende galt skruet sammen. For på
boligmarkedet er det sådan, at lavere låneomkostninger øjeblikke-

ligt sætter sig i priserne. Når man kan slippe for at afdrage på sit
lån, eller kan trække sine renteudgifter fra, så har man råd til at
købe en dyrere ejendom, fordi de månedlige udgifter bliver lavere.
Hver gang der blev introduceret nye låntyper, blev det da også
fulgt af kraftige stigninger i boligpriserne. Tallene taler deres tydelige sprog. Fra 2000 til 2007 steg prisen på et familiehus med 85 pct.,
mens prisen på ejerlejlighed fordobledes. Ifølge nationalbanken
kunne introduktionen af flexlån og afdragsfrie lån forklare over
halvdelen af denne værdistigning, mens også skattestoppet havde
en del af ansvaret.84
Liberaliseringerne af realkreditten var dermed til gavn for dem,
der skulle sælge deres bolig, og dermed høste store skattefrie
avancer. Men for dem, der skulle ind på boligmarkedet, betød det,
at de var nødt til at gældsætte sig hårdere ved at låne flere penge.
Samtidig førte de store boligformuer til en markant stigende ulighed mellem dem, der var inden og udenfor boligmarkedet.

Voksende gæld
Endnu mere bekymrende var det, at det medførte en enorm opbygning af gæld. Ja, faktisk blev danskerne i årene op til finanskrisen
til et af de mest forgældede folk i verden. Husholdningernes gæld
voksede fra at udgøre 192 pct. af BNP i 1995 til at udgøre svimlende
340 pct. i 2009. I intet andet land skete en så hurtig og voldsom
gældsopbygning. I kroner og øre blev gælden næsten tredoblet. Fra
920 milliarder kroner i 1995 til 2.576 milliarder i 2009. Danskerne blev
samtidig det folk i verden der bruger mest af sin indkomst på at afdrage gæld.85

Gældsatte samfund er udsatte
Den økonomiske forskning er entydig. Det er skadeligt for et lands
økonomi, hvis den private gældsætning bliver for høj, og hvis finanssektorens udlån i forhold til den samlede velstand bliver for
høj.
For det første betyder en høj gældsætning, at finansielle kriser
bliver mere langvarige, fordi befolkningen reagerer ved at holde på
pengene og øge deres opsparing, hvilket sænker efterspørgslen.86
For det andet viser den nyeste forskning, at en for stor privatgæld udgør en økonomisk bremse på væksten. Ifølge et studie vil
en privat gæld på over 80 pct. af BNP føre til et markant fald i den
langsigtede vækst. Den danske gæld udgør 116 pct. af BNP, og er
dermed langt over dette niveau.87
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Det er et politisk ansvar at sikre, at den private gæld ikke
har et niveau, hvor den udgør en trussel mod den finansielle
stabilitet. Ligesom det er et politisk ansvar at sørge for, at
finanssektoren ikke bliver så omfangsrig, at den bliver en
klods om benet på den produktive del af økonomien. Derfor skal der sættes nye og skarpe politiske rammer, der
stopper og nedbringer den gældsætning, som er bygget op
gennem de sidste 20 år som følge af liberaliseringer og
manglende politiske indgreb.

De eneste, der har en interesse i den store gældsopbygning, er
finanssektoren. Bankernes forretning er at sælge gæld. Hvis de kan
øge efterspørgslen efter gæld, så vokser deres forretning og de kan
tjene flere penge.
Derfor var finanssektoren så aktiv i at få liberaliseret rammerne
for deres långivning op til krisen. Og derfor modsætter de sig med
næb og kløer ethvert indgreb, som kan føre til mindre gældsætning
af danskerne. For når man får politikerne til at tillade afdragsfrie
lån, som gør gælden billigere og dermed øger boligpriserne, så udvider man sit marked.
En forvokset finanssektor er ikke til gavn for samfundet. Den Internationale Valutafond har i et studie slået fast, at en Finanssektor, der overskrider en bestemt tærskelværdi, påvirker den økonomiske udvikling negativt, fordi finanssektoren trækker efterspørgsel ud af økonomien og ”stjæler” talent og investeringer fra den
produktive sektorer. Danmarks finanssektors omfang ligger betydeligt over denne tærskelværdi.88
Den danske finanssektors omfang er med andre ord blevet en
økonomisk belastning for samfundet generelt og almindelige borgere i særdeleshed.

Ikke rettet op efter krisen
Desværre har finanssektoren siden krisen haft held med at undgå
nye politiske initiativer, der for alvor kunne bremse gældsopbygningen. De afdragsfrie lån er stadig tilladte. Det samme gælder de
kortfristede variable flexlån. Faktisk er andelen af flexlån uden afdrag større nu end før krisen. Der er tilmed uden politisk indgreb
indført en ny låntype med 30 års afdragsfrihed.
Samtidig besluttede et flertal i Folketinget i foråret 2018, stik
imod Nationalbankens skarpe advarsler,89 at løfte grænsen for,
hvor meget man kunne belåne sit sommerhus med realkreditlån
fra 60 til 75 pct. Rentefradraget, der reelt udgør en slags statsstøtte
til gældsindustrien, er også fastholdt stort set uændret – på trods
af, at det bidrager til øget gældsætning.
Vi ser derfor igen voldsomt stigende ejendomspriser. I København er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder siden krisen fordoblet. En lejlighed i København på 85 kvadratmeter koster nu mere
end 3,5 millioner kroner. Selvom husholdningernes gæld er faldet
en smule, siden den toppede umiddelbart før krisen, er vi stadig et
af verdens mest forgældede folk. Husholdningernes gæld udgør 116
pct. af BNP. Til sammenligning udgør gælden i vores naboland Sverige kun 80 pct. af BNP.9

Målet med reguleringen skal være at undgå nye boligbobler,
sikre stabile boligpriser, der som udgangspunkt følger den
almindelige velstandsudvikling i samfundet, og sørge for at
gælden ikke vokser til et økonomisk uholdbart niveau.
Et langsigtede mål er at få den private gæld ned under 80
pct. af BNP. Det vil samtidig betyde, at finanssektorens omfang i forhold til realøkonomien vil blive betydeligt mindre
end i dag. For at nå dette mål foreslår Enhedslisten:

1. UDFAS LÅN MED AFDRAGSFRIHED OG KORTFRISTEDE
REALKREDITLÅN
De afdragsfrie lån skal afvikles som en mulighed ved låneoptag. For at sikre imod pludselige stød til boligpriserne, indfases afviklingen over en periode på 10 år, hvor realkreditinstitutterne år for år skal nedbringe omfanget af nye afdragsfrie
lån. Det skal overvejes at bevare mulighed for en ny form for
begrænset afdragsfrihed, hvor låntagere kan fritages fra afdrag ved særlige forhold som ledighed eller sygdom. Der indføres en nedre grænse for variable lån, så de mest kortfristede låntyper på under 5 år udfases over samme periode.
Det skal samtidig overvejes, om pengeinstitutternes muligheder for at udstede realkreditlignende lån (SDO og SDRO)
skal begrænses eller afskaffes.

2. UDFAS RENTEFRADRAGET
Rentefradraget udgør en direkte statsstøtte til gældsindustrien, og forskningen tyder ikke på, at fradraget har nogen
klare positive effekter i forhold til at gøre det lettere at
komme ind på boligmarkedet.91 Enhedslisten vil udfase rentefradraget gradvist over 25 år. For at sikre en god social
profil gennemføres udfasningen ved, at der indføres et nominalt loft over, hvor stort et beløb man kan trække fra.
Loftet sænkes så hvert år, indtil rentefradraget er udfaset.
Formålet er ikke at øge samfundets skatteindtægter, så
provenuet sendes tilbage til borgerne f.eks. gennem en tilsvarende årlig generel forhøjelse af personfradraget eller
sænkelse af bundskatten.

3. STYRKET OVERVÅGNING AF DEN PRIVATE GÆLDSÆTNING
Det systemiske risiko-råd får til opgave at overvåge udviklingen i den private gæld. Hvis gælden fortsætter med at vokse
over det ønskede niveau, skal Nationalbanken gives mulighed
for at tage initiativer, der kan stoppe gældsudviklingen.
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GØR BANKERNE MERE MODSTANDSDYGTIGE
Bankernes egenkapital er på trods af øgede
kapitalkrav stadig meget lav. Enhedslisten vil gøre
bankerne mere modstandsdygtige ved at øge
kapitalkravene til de største banker, udfase
mulighederne for at omgå kapitalkrav med kreative
interne modeller, og ved at indføre et såkaldt loft
over gearing.
I årtierne op til finanskrisen voksede finanssektorens udlån markant, uden at egenkapitalen voksede med. Med andre ord gearede
man sin virksomhed højere og højere.
I USA havde de største banker en egenkapital på omkring 3 pct.
af de samlede aktiver – svarende til en gearing på 1:33. I Europa var
enkelte storbanker som Deutsche Bank nede på en egenkapital på
1,5 pct. af de samlede aktiver. I Danmark var udviklingen den
samme. I årene op til krisen voksede gearingen markant. I 1998
havde Danske Bank en gearing på 1:20 – dvs en egenkapital på 5
pct. af aktiverne. I 2008 var gearingen oppe på 1:36, med en egenkapital på 2,5 pct. af de samlede aktiver. Et fald på 4-5 pct. i værdien af bankens aktiver ville gøre dem insolvente. Og det var tæt
på at ske for Danske Bank.
Siden krisen er finanssektorens gearing blevet en anelse mindre,
men ligger stadig på et bekymrende højt niveau. Danske Banks
egenkapital udgjorde i 2018 omkring 4 pct. af de samlede aktiver.92

Kapitalkrav øger modstandsdygtigheden
Øgede kapitalkrav er en måde at styrke bankernes modstandsdygtighed over for økonomiske chok. Det vil bidrage til at gøre banksystemet mere robust og reducere den regning, som skatteyderne
risikerer, at skulle samle op, hvis bankerne kommer i krise.93 Forskning viser, at banker med større kapitalbuffere bedre kan modstå
store, pludselige tab.94
Der kan stilles forskellige typer af krav til bankers kapital. Det
mest centrale krav i dag er det såkaldte solvenskrav. Solvenskravet
er et krav om, at pengeinstitutterne skal have opbygget en vis kapital, som skal udgøre en bestemt procentandel af alle instituttets
aktiver. Denne kapital kan instituttet opbygge på forskellig vis, men

primært gennem indtjeningen og instituttets ejere, dvs. i form af
udstedelse af f.eks. aktier eller andelsbeviser, og dele af kapitalen
kan udgøres af såkaldt ansvarlig lånekapital.
Denne kapital skal bruges i tilfælde af, at mange af instituttets
lånere kommer i økonomiske problemer og ikke kan betale deres
lån tilbage til instituttet. Er der i gode tider opbygget en stor kapitalbeholdning, vil instituttet således fortsat kunne honorere de
personer og virksomheder, som har lånt penge til instituttet f.eks.
ved at sætte penge ind på en bankkonto.

Den risikovægtede model
De kapitalkrav, vi stiller i Danmark, tager udgangspunkt i forholdet
mellem egenkapital og såkaldt risikovægtede aktiver. Hvor stort
kravet er til egenkapitalen, afhænger i denne model af, hvilke typer udlån instituttet har, fordi forskellige typer udlån har forskellig
sandsynlighed for dårlige betalere. Der foretages en risikovægtning
af aktiverne, sådan at visse typer af udlån kræver mere egenkapitaldækning end andre. Realkreditinstitutter har f.eks. lavere solvenskrav end banker.
Både solvenskrav og risikovægtning udarbejdes af den såkaldte
Basel-komité, men implementeres forskelligt i forskellige lande.
I EU besluttedes det med CAD II-direktivet at åbne op for brugen af såkaldt interne modeller for opgørelse af risikovægtning,
hvilket blev implementeret i Danmark under Nyrup-regeringen i
2001.95 Anvendes interne modeller til at opgøre risikovægtningen,
så er det banken selv, der vurderer risikoen for, om lånene kommer hjem, dog under opsyn af Finanstilsynet. Alternativt kan der
anvendes de såkaldte standardmodeller, som er udviklet af Basel-komiteen.
Brugen af disse interne modeller kan være meget afgørende for,
hvor meget kapital en bank skal lægge til side for at leve op til solvenskravet. En analyse fra KRAKA fra 2013 viste således, at de banker som benyttede standardmodellerne, havde en risikovægtning,
der var to en halv gang større end de banker, som benyttede interne modeller,96 hvilket også betyder, at kapitalkravet er to en halv
gange større.
Der er flere problemer ved at lade bankerne vurdere risikoen for
deres udlån selv.
For det første er der risiko for, at bankerne er for optimistiske og
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MYTEN OM, AT ØGEDE KAPITALKRAV GØR ONDT PÅ SAMFUNDSØKONOMIEN OG BANKERNE
Når de politiske diskussioner falder på øgede kapitalkrav,
påstår bankerne ofte, at det vil skade samfundsøkonomien
ved at øge bankernes finansieringsomkostninger, mindske
kreditudbuddet og dermed begrænse den økonomiske
vækst.102
Men det er ifølge Nationalbanken myter: Øgede egenkapitalkrav er ikke nødvendigvis dyrere, hvis man tager højde for, at
det mindsker risikoen for både aktionærer/andelshavere og
kreditorer, når banker øger deres egenkapital.
Egenkapitalgrundlaget kan øges ved at udstede nye aktier eller
ved at beholde indtjening i banken. Dermed øges bankens
egenkapital, mens bankens gæld sænkes. Der sker med andre
ord en ændring af bankens passivside, mens aktivsiden (udlån
m.m.) forbliver uændret.
Ifølge det nobelprisvindende Modigliani/Miller-teorem fra
1958 vil øget egenkapital ikke udgøre en øget omkostning for
bankerne. Bankens finansieringsomkostninger er ikke bestemt
af passivsiden men alene af størrelsen og risikoen på bankens
aktivside (udlån m.m.). Da øgede kapitalkrav ikke ændrer på
bankens aktivside vil finansieringsomkostningerne være uændret. 103
Øget egenkapital er altså ikke nødvendigvis en ”dyr” finansieringskilde, hvis man tager højde for, at der sker en tilpasning af
afkastkrav og renter, når den enkelte banks passivsammensætning ændres. Dette underbygges af empiriske studier af britiske banker i årene 1997-2010 og af empiriske studier af de
store nordiske banker i årene 2000-2015.104 Tilsvarende viser Nationalbankens undersøgelse af afkastkrav til store europæiske

dermed foretager for mange risikable udlån i forhold til deres kapitalpolstring. For det andet er disse interne modeller meget komplekse, 97 hvilket gør det tilsvarende sværere for tilsynsmyndighederne at føre et effektivt tilsyn med, om finansinstitutterne overholder solvenskravene.98
For det tredje skævvrider brugen af interne risikovægtningsmodeller konkurrencen mellem de store institutter, der har råd til at
benytte sig af dem, og de mindre institutter der ikke har computerkraft og ekspertise til at gennemføre de komplekse beregninger,
som ligger bag de interne modeller. Dermed kan de store pengeinstitutter mindske deres reelle solvenskrav markant, og skal derfor
rejse relativt set mindre kapital end de små banker, som anvender
standardmodellerne.
Basel-komitéen har med færdiggørelsen af Basel-kravene forsøgt at begrænse anvendelsen af interne modeller ved at indføre
et såkaldt outputgulv. Outputgulvet er en minimumsgrænse for,
hvor meget de interne modeller må afvige fra standardmodellerne.
Der er lagt op til, at outputgulvet skal være 72,5 pct. svarende til, at

banker i 2017 da også en klar sammenhæng mellem høje niveauer af egenkapital og lave afkastkrav.105
Desuden viser tidligere erfaringer, at en forhøjelse af kapitalkravene ikke er ensbetydende med et lavere kreditudbud. Mens
danske banker og realkreditinstitutter har forøget det gennemsnitlige niveau for den egentlige kernekapitalsprocent i forhold
til risikovægtede aktiver fra 11,3 til 18,2 pct. siden 2009, er udlånene faktisk steget med i gennemsnit 1,6 pct. om året.106 Opbygningen af øget egenkapital har altså ikke kostet på udlånet
til realøkonomien.
Der er således ikke empirisk belæg for, at øgede kapitalkrav skader samfundsøkonomien. Tværtimod peger forskning på, at der
kan være samfundsøkonomiske gevinster ved, at bankerne bliver
bedre polstret. I en rapport fra ”Arbejdsgruppen for eftersyn af den
finansielle regulering”, nedsat af Erhvervsministeren, estimeres det,
at de danske pengeinstitutters øgede kapitalisering i perioden
2007 til 2013, vil have nettogevinster for samfundet, der på lang
sigt vil svare til mellem 0,3 pct. og 1,1 pct. af BNP.107
De samfundsøkonomiske gevinster ved øgede kapitalkrav opnås
ved, at de reducerer sandsynligheden for de meget hårde finanskriser. En bedre kapitaliseret finanssektor er mere modstandsdygtig og vil bedre kunne absorbere tab, som kommer i
perioder med finansiel uro. Samtidig viser historiske data, at
genopretningsperioden efter finansielle kriser er kortere, jo bedre
kapitaliseret den finansielle sektor var, inden krisen indtraf, mens
lave kapitalniveauer historisk set har været sammenfaldende
med dybere finansielle recessioner.108 Det er således påvist i studier af Danmark109, Sverige110 og Storbritannien111, at fordelene
ved at øge kapitalkravene opvejer omkostningerne.

bankerne kun kan sænke solvenskravet med 27,5 pct. ved anvendelse af interne modeller.99
Der er også længe fra Basel-komitéens side blevet arbejdet for,
at der indføres et loft for den rene relation mellem egenkapital og
balance –en såkaldt ”Leverage Ratio Requirement” (LLR). EU-landene blev i sommeren 2018 enige om at indføre et loft for gearing
på 1:33 – dvs. at egenkapitalen skal udgøre mindst 3 pct. af de samlede aktiver. Det er dog et meget lavt krav, som svarer til den gearing, som den amerikanske finanskoncern, Lehmann Brothers,
havde lige før deres krak. Og det har medført kritik fra en række
eksperter.
Mervin King, der i mange år var chef for den britiske nationalbank, mener, at et krav om gearing på 1:10 ville være et mere fornuftigt udgangspunkt, mens andre eksperter mener, at der burde
indføres et krav på en egenkapital på mindst 15 eller 20 pct. af
egenkapitalen.100
I Norge har man indført et gearingsloft på 5 pct. for alle banker
og på 6 pct. for SIFI-institutter.101
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ENHEDSLISTEN FORESLÅR
Som redskaber til at øge især de store bankers kapitalpolstring og
dermed øge deres modstandsdygtighed over for finansiel uro,
foreslår Enhedslisten følgende tiltag, der kan gennemføres enkeltvis eller samlet. Hvis de gennemføres samtidig skal indfasningsperioderne øges. Der skal generelt tages hensyn til de mindre fællesejede pengeinstitutter og til realkredittens særlige forhold.

1. HØJERE KAPITALKRAV TIL SIFI-INSTITUTTER
De danske SIFI-institutter skal fremover stilles samme kapitalkrav,
som gælder i Norge, Sverige og Finland.
• Det systemiske bufferkrav hæves til 5,0 pct.
Enhedslisten vil øge det systemiske bufferkrav til SIFI-institutterne til 5,0 pct. af risikovægtede eksponeringer. SIFI-institutterne får to år til at leve op til det nye kapitalkrav.

2. AFSKAF DE STORE BANKERS INTERNE RISIKOVÆGTNINGSMODELLER
Med henblik på dels at sikre mere velpolstrerede storbanker, dels
sikre mere lige konkurrencevilkår mellem store og små banker,
skal muligheden for at benytte interne risikovægtningsmodeller
afskaffes.
• Interne risikovægte udfases frem mod 2025
Enhedslisten vil afskaffe de interne risikovægte endeligt i 2025.
De institutter, som anvender interne risikovægtningsmodeller,
skal til den tid have en kapitalfinansiering, der kan understøtte
deres risikovægtede aktiver opgjort efter de standardiserede
metoder. Det skal sikres, at standardmodellerne tager højde
for at forskellige typer udlån er forbundet med forskellige risici.
Særligt er det vigtigt, at de tager højde for den lave risiko, der
er knyttet til danske realkreditudlån. Såfremt Basel-komitéens

standardmodeller for boliglån ender med at ligge for langt fra
de forhold, som kendetegner danske realkreditlån, så må Finanstilsynet udarbejde en særlig dansk standardmodel for
netop realkreditlån.
• Krav om offentliggørelse frem til 2025
I perioden frem til 2025 skal de banker, der opgør deres solvenskrav ud fra interne modeller, have pligt til at offentliggøre,
hvad solvenskravet ville være ved brug af standardmodeller,
så der bliver fuld gennemsigtighed og mulighed for at sammenligne solvensen i små og store pengeinstitutter. Dette blev
anbefalet af Rangvid-udvalget, men ikke gennemført.

3. INDFØRE ET IKKE-RISIKOVÆGTET KAPITALKRAV
(LLR: LEVERAGE RATIO REQUIREMENT)
EU indfører pr. 1. januar et LLR-krav på 3 pct. Det er dog et alt for
lavt krav, som ikke giver den nødvendige sikkerhed. Inspireret af f.
eks. Norge indføres et skrappere loft for gearing, end det som EU
har vedtaget.
• Nationalt loft for gearing på 10 pct.
Over en periode på 5 år indfases et gearingsloft på 1:10, således at egenkapitalen kommer til at udgøre 10 pct. af de samlede aktiver. Der skal i implementeringen tages hensyn til de
ikke-aktieselskabsejede finansvirksomheder, som kan have udfordringer ved at sikre sig den nødvendige egenkapital. Ligesom der også skal tages særlige hensyn til realkreditinstitutterne.
I den periode hvor bankerne bygger kapital op for at leve op til de
nye kapitalkrav, skal det ikke være tilladt for dem at udbetale udbytte til deres aktionærer.
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STYRKET OG UAFHÆNGIGT TILSYN
Enhedslisten vil styrke tilsynet med den finansielle
sektor. Finanstilsynet skal have nye beføjelser
og flere ressourcer. For at sikre myndighedernes
uafhængighed indføres en karensperiode, hvor tidligere embedsfolk ikke kan søge ansættelse i den
finansielle sektor. Endelig genindføres kravet om, at
der skal sidde en offentligt udpeget repræsentant
i bestyrelsen for finansielle virksomheder.
Finanssektoren er en så afgørende samfundsmæssig infrastruktur,
at sektoren altid har været omfattet af et langt stærkere tilsyn end
andre dele af erhvervslivet. I modsætning til anden virksomhed
skal man have en licens fra tilsynsmyndigheden – Finanstilsynet –
for at kunne drive bankvirksomhed. Og man kan miste licensen,
hvis man ikke lever op til en række dokumentationskrav, eller hvis
man ikke lever op til kapitalkrav eller andre typer af krav f.eks. i forhold til at forhindre, at banken bruges til hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet.
Det er helt afgørende, at tilsynet med bankerne har tilstrækkelige ressourcer til at kunne hamle op med bankernes stadig mere
komplekse forretningsstruktur, og det stigende behov for tilsyn i
forhold til internationale transaktioner.

Svingdørskultur
Det er også afgørende, at Finanstilsynet har en stor grad af uafhængighed i forhold til det politiske system og særligt en uafhængighed fra den sektor, som tilsynet overvåger og kontrollerer. Desværre har vi set en udbredt svingdørskultur mellem finanssektoren
og de offentlige instanser, der skal kontrollere den. Det sker igen og
igen, at ledende medarbejdere går direkte fra tilsynsmyndighederne til velbetalte job i finanssektoren. I 2015 så vi, hvordan Finan-

stilsynets chef Ulrik Nødgaard skiftede jobbet som vagthund ud
med en direktørstilling i finanssektorens lobbyorganisation Finans
Danmark.
I 2017 skiftede ikke mindre end tre ud af fire vicedirektører i Finanstilsynet til ledende stillinger i finanssektoren.112
Trafikken går også den modsatte vej. Finanstilsynets bestyrelsesformand Henrik Ramlau-Hansen måtte i 2018 gå af, fordi
han havde haft en ledende stilling i Danske Bank i perioden,
hvor den store hvidvaskeskandale, som finanstilsynet undersøger, pågik.

Offentlige repræsentanter i bankerne
Indtil 2002 var det et lovkrav, at der i bestyrelserne for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber skulle
sidde en offentlig samfundsrepræsentant. Samfundsrepræsentanten var uafhængig, og kunne ikke afsættes af bestyrelsen. Denne blev udpeget af økonomiministeren. I lokale og regionale pengeinstitutter skete udpegelsen efter indstilling fra
den kommune eller det amt, pengeinstituttet var hjemmehørende i.
Loven blev oprindeligt indført i 1919, da den omfattede sparekasser uden garanter. Den blev udvidet til at omfatte alle sparekasser
i 1937, realkreditinstitutter i 1970, alle banker i 1974, og også alle
livs- og pensionsforsikringsselskaber i 1993.113 Ordningen blev afskaffet af VKO-flertallet i 2002 med henvisning til, at den ”i takt
med udviklingen hen imod større åbenhed og større gennemsigtighed på markederne havde udlevet sit formål”, og fordi det ikke
kunne ”påvises at den offentlige repræsentant havde gjort en forskel i form af øget ansvarlighed i bestyrelsen”, og ikke havde vist sig
at være et værn mod ”kriser og ringe driftsmæssige resultater i
virksomhederne”.114
I bagklogskabens lys må denne argumentation siges at være
ganske misvisende.
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ENHEDSLISTEN FORESLÅR
For at sikre et stærkere og mere uafhængigt tilsyn med finanssektoren foreslår Enhedslisten115:

3. GENINDFØRE KRAVET OM SAMFUNDSREPRÆSENTANTER
I BANKERNE

1. STYRK FINANSTILSYNET

For at forebygge kriminel eller ansvarsløs adfærd i finanssektoren
vil Enhedslisten genindføre loven om samfundsrepræsentanter i finansvirksomheders bestyrelser, dog med en række modifikationer.

• Flere ressourcer
Finanstilsynet tildeles yderligere mindst 20 årsværk, således at
tilsynet er så robust, som overhovedet muligt til at håndtere
de voksende udfordringer. Det forstærkede tilsyn betales af finanssektoren selv.
• Ret til at udstede bøder
I mange lande har de finansielle tilsynsmyndigheder beføjelser til
at udstede endog store bøder for f.eks. hvidvask. For at give finanstilsynet bedre redskaber til at bekæmpe hvidvask foreslår Enhedslisten, at der udarbejdes forslag til en udvidelse af Finanstilsynets sanktionsmuligheder, som kan forelægges for Folketinget.

2. SÆT IND MOD SVINGDØRENE MELLEM TILSYN
OG FINANSSEKTOR
Det er afgørende, at der er tillid til, at Finanstilsynet og Bagmandspolitiet operer med stærk integritet og uafhængighed. Jobskifte direkte mellem tilsynsmyndighederne, og den sektor de skal
kontrollere og efterforske, kan føre til interessekonflikter. Derfor
bør der indføres et værn mod disse interessekonflikter.
• Råd skal godkende jobskifte mellem offentlige tilsynsmyndigheder og finanssektor
Med inspiration fra britisk og spansk lovgivning nedsættes et
råd, der inden for en karensperiode på to år skal kontrollere
jobskifte fra topposter i det offentlige til topposter i det private erhvervsliv og omvendt. Søger man f.eks. fra en ledende
post i Bagmandspolitiet til et job i finanssektoren, skal man
pålægges at kontakte rådet, der derefter bl.a. undersøger:
• Hvilken rolle, den pågældende skal opfylde i den ansættende virksomhed.
• Om den nye rolle medfører kontakt med regeringen/myndigheder
• Om ansøgeren inden for de sidste 2 år har haft kontakt
med den ansættende virksomhed
• Om institutionen, hvor ansøgeren kommer fra, fortsat har
kontakt til den ansættende virksomhed.
• Om ansøgeren har været med til at tage beslutninger, der vedrører den ansættende virksomhed eller dennes konkurrenter
• Om ansøgeren haft adgang til følsomme oplysninger eller
politikbeslutninger af betydning for den ansættende virksomhed eller dennes konkurrenter.
Hvis rådet på baggrund af dette inden for karensperioden ikke
kan godkende et jobskifte fra privat til offentlig ansættelse, kan
ansættelsen i den offentlige post ikke gennemføres. For ansatte i
offentlige topposter skal der indføres klausuler i ansættelseskontrakten, der ved skifte til en ansættelse i det private erhvervsliv
forpligter dem til at følge rådets afgørelser. Brud på denne klausul
vil medføre sanktioner f.eks. i form af en betydelig økonomisk bod
eller karantæne fra fremtidige ansættelser i det offentlige.

I den tidligere lovgivning havde samfundsrepræsentanten ingen
særlige muligheder for at underrette ministeren eller myndighederne, hvis vedkommende opdagede mistænkelige forhold.
Tværtimod måtte den offentlige repræsentant ikke orientere økonomiministeren om konkrete forhold, fordi det ville være et brud
på tavshedspligten.116 Samtidig var der en høj tærskel for, hvornår
repræsentanten skulle kontakte Finanstilsynet. Det var også
uklart, hvilke principper repræsentanten skulle lægge til grund for
sin varetagelse af samfundets almene interesser. Derfor endte
vedkommende ofte med at fungere som et almindeligt bestyrelsesmedlem med fokus på instituttets indtjening.
Enhedslisten vil derfor indføre ordningen i en ny og bedre form,
hvor samfundsrepræsentanterne sikres større beføjelser og muligheder for at underrette myndighederne, ligesom deres opgaver og
rolle skal defineres klarere.
• Ny model for samfundsrepræsentanter i finansielle virksomheder
• Kravet om samfundsrepræsentanter genindføres. Ordningen
skal igen omfatte alle banker, spare- og andelskasser, realkreditinstitutter samt livs- og pensionsforsikringsselskaber. Ordningen udvides til også at omfatte alle finansielle holdingselskaber.
I øvrigt organiseres ordningen ud fra følgende principper:
• Der udvikles et særligt opgavesæt, som definerer, hvilke
funktioner samfundsrepræsentanten skal have for at sikre
offentlighedens interesse.
• Samfundsrepræsentanten skal være en uafhængig repræsentant, der ikke kan afsættes af generalforsamlingen.
• Samfundsrepræsentanten fritages for tavshedspligt, for så
vidt angår orientering af offentlige myndigheder. Samfundsrepræsentanten har fortsat tavshedspligt i forhold til privatpersoner eller private virksomheder.
• Samfundsrepræsentanten skal som andre bestyrelsesmedlemmer kunne leve op til Finanstilsynets fit-and-properkrav, der stiller krav om både relevant finansiel viden, faglig
kompetence og erfaring svarende til det ansvarsniveau, som
vedkommende skal varetage.117
• Samfundsrepræsentanten må ikke have et afhængighedsforhold til instituttet eller selskabet, eller kunne få interessemodsætninger og habilitetsproblemer som følge af hvervet.
• For landsdækkende pengeinstitutter, realkreditinstitutter, alle
livs- og pensionsforsikringsselskaber samt finansielle holdingselskaber udarbejder Finanstilsynet et notat til Erhvervsministeren, som indeholder tre egnede kandidater, som erhvervsministeren vælger ud fra.
• Samfundsrepræsentanten er berettiget til et passende vederlag, der dog ikke behøver at være på niveau med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget betales af den pågældende finansielle virksomhed.
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BESKYT BORGERE OG VIRKSOMHEDER
MOD URIMELIGE GEBYRER
I løbet af de seneste årtier har borgere og små
virksomheder oplevet en voldsom stigning i gebyrer
og bidragssatser fra finansielle virksomheder.
Enhedslisten vil begrænse banker og realkreditinstitutters mulighed for at hæve deres gebyrer,
og begrænse ågerrenter på kviklån gennem et loft
over ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent).

ploderet. I 2017 tjente realkreditinstitutterne svimlende 42 milliarder. Det bedste resultat nogensinde.
Realkreditinstitutterne har forsøgt at forklare de øgede bidragssatser med henvisning til de seneste års øgede kapitalkrav. Men
behovet for kapital har ikke været større end, at Realkredit Danmark og Nordea Kredit i regnskabsåret 2016 udbetalte næsten hele
det samlede årsoverskud i udbytte.119

Kviklån
Siden 2008 er pengeinstitutternes gebyrer steget med 53 pct. Til sammenligning er priserne på daglige forbrugsvarer som mad, transport,
tøj og fritid steget med 14,5 pct. Udviklingen kan ikke genfindes i andre EU-lande hvor stigningen i gebyrer er på omkring 8 pct.118
Ofte virker indførelsen af nye gebyrer eller forhøjelse af gebyrer
ganske koordineret. F.eks. hævede en række af de største banker i
foråret 2017 nærmest parallelt det såkaldte valutakurs-tillæg, som
betales på anvendelsen af Visa-Dankort i udlandet.
Kundernes mobilitet mellem bankerne er i Danmark ganske
lav, hvilket blandt andet skyldes, at kunderne ofte har en række
forretninger med banken fra bil- og huslån, til forsikringer og
pensionsopsparinger. Derfor er det ikke så enkelt at skifte bank,
og der findes ikke en effektiv konkurrence, der kan presse gebyrerne ned.
Dem der er blevet ramt hårdest af de stigende gebyrer i finanssektoren, er boligejerne og virksomheder og landbrug med realkreditlån. Bidragssatserne på realkreditlån er næsten fordoblet siden
2008. For mange familier har det betydet øgede omkostninger for
mange tusinde kroner om året. Indtjeningen i realkreditten er eks-

En særlig ubehagelig variant af finansielle virksomheders gebyrer,
ser vi i forbindelse med de såkaldte kviklån. Der er tale om hurtige
lån, som udbydes på nettet eller via SMS, og som i mange tilfælde
har skyhøje årlige omkostninger. Der er eksempler på lån med en
ÅOP på helt op til 3.000 pct. (ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. Det er således de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år, af det samlede kreditbeløb på et lån).
Kviklånsmarkedet er vokset kraftigt over de seneste år. I 2014
blev der oprettet omtrent 136.000 kviklån, og det samlede udlån
udgjorde omtrent 436 millioner kroner. Forretningsmodellen omkring kviklånene bygger i høj grad på låntagernes manglende betalingsevne, idet restancer medfører voldsomme strafrenter.
I 2013 blev tilbagebetalingsfristen overskredet med mindst 30
dage for over 25 pct. af de oprettede låns vedkommende. Det vurderes i en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at udbyderne samlet set omsatte for omtrent 30 millioner kroner på forlængelser og afdragsordninger alene i 2013. Det svarer til, at godt
30 pct. af udbydernes omsætning stammer fra, at låntagere har
vanskeligt ved at tilbagebetale deres lån rettidigt.120
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ENHEDSLISTEN FORESLÅR
For at sikre kunderne mod urimelige og proportionsløse gebyrer
og bidragssatser og for at forhindre brug af ågerrenter foreslår
Enhedslisten:

1. SKÆRPET KONTROL MED GEBYRER
Der findes allerede i dag lovgivning, der kræver, at gebyrer skal
være proportionelle, ligesom der i straffeloven findes en paragraf
mod ågerrenter. Men lovgivningen håndhæves sjældent over for
bankerne på trods af de hastigt voksende gebyrer.
• Skærpet tilsyn og hårdere håndhævelse
Konkurrence- og Forbrugerrådet skal gennemføre en årlig redegørelse for udviklingen i den finansielle sektors gebyrer. Hvis
gebyrerne stiger hurtigere end den almindelige prisudvikling,
skal branchen forklare sig, og med mindre der er saglige årsager skal konkurrence og forbrugerstyrelsen have udvidet
hjemmel til at kræve bankernes gebyrer sænket.

2. STÆRKERE KUNDEBESKYTTELSE I REALKREDITTEN
Reguleringen af realkreditinstitutternes gebyrer er i dag de samme,
som da realkreditten var foreningsejet og fungerede på et "hvile i
sig selv-princip", hvor ingen ejere skulle tjene penge på at administrere boliglån. Men med bankernes overtagelse af realkreditten, og
den manglende konkurrence på området, er der brug for stærkere
kontrol med gebyrer og bidragssatser, hvis ikke boligejere, landbrug
og småerhverv skal have urimeligt høje bidragssatser.
• Tilsyn skal godkende stigninger i bidragssatser
Enhedslisten vil begrænse realkreditinstitutternes mulighed for
at hæve bidragssatserne på allerede indgåede lån. Som udgangspunkt skal man som boligejer kunne regne med at bidragssatsen ikke stiger på eksisterende lån. Kun i særlige tilfælde skal realkreditinstitutterne periodevis kunne hæve satserne. En særlig tilsynsmyndighed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal fremover føre tilsyn med, hvorvidt der er
en saglig begrundelse for at hæve bidragssatser. Sagligt grundlag kan være, hvis der pga. tab på udlån, er et ekstraordinært
behov for at hæve bidragssatsen. Tilsynsmyndigheden skal:
• Godkende begrundelsen ved at kræve dokumentation for
kapitalbehovets størrelse, samt for at kravet ikke i stedet
ville kunne være mødt igennem f.eks. tilbageholdt overskud
(indtjening) eller aktieudstedelse for de børsnoterede koncerner.
• Tilse at bidragssatserne ikke hæves mere, hvormed realkreditinstituttet får en merindtægt i forhold til behovet for at
dække kapitalbehovet.
• Tilse at pengene fra hævede bidragssatser rent faktisk anvendes til at dække kapitalbehovet og ikke overføres til den
ejende bank eller andre dele af koncernen.
• Tilse at bidragssatser sættes ned igen, når kapitalbehovet
er dækket.

• Ved stigning af bidragssatser skal det være gratis at skifte institut
En regeringsnedsat ekspertgruppe foreslog i 2017, at der blev
indført et forbud mod at opkræve indfrielsesgebyr samt skjulte
gebyrer i form af kurtage og kursskæring, hvis en låntager ønskede at indfri sit lån og skifte realkreditinstitut, som følge af
at bidragssatserne var blevet hævet. Desværre valgte et flertal
i Folketinget at overhøre denne anbefaling. Enhedslisten foreslår, at anbefalingen gennemføres.
• Råderet til obligationer lovsikres
Historisk har låntageren i et realkreditlån altid haft råderetten over de udstedte realkreditobligationer. Men en række
banker har over de seneste år ændret reglerne, sådan at
det kun er realkreditinstituttet, der kan handle obligationerne, og at låntagerne ikke længere har råderetten over
dem. Derved bliver låntagerne tvunget til at betale de gebyrer, dvs. kurtage og kursskæring, som realkreditinstitutterne
opkræver for at handle obligationerne. Når det kun er realkreditinstituttet, der kan handle med obligationerne, bliver
gebyrerne, herunder instituttets kursskæring, kun i begrænset omfang udsat for konkurrence. Derfor anbefalede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2017, at der skulle stilles
krav om, at obligationslån kan udbetales kontant eller overføres til låntagerens værdipapirdepot (VP) på låntagerens
foranledning. Enhedslisten foreslår at anbefalingen gennemføres.
• Indgreb mod realkreditlignende lån
Bankerne er i stigende grad begyndt at tilbyde boliglån,
hvor prisen baseres på salg af realkreditobligationer. I modsætning til traditionelle realkreditlån, hvor bidragssatsen er
den samme for alle låntagere, kan bankerne med de realkreditlignende lån variere prisen mellem kunderne. Dermed
undermineres den solidariske danske realkreditmodel yderligere. Derfor skal lovgivningen ændres så udstedelse af realkreditobligationer kun er tilladt i forbindelse med traditionelle realkreditlån.
Den vigtigste disciplinerende effekt i forhold til at få nedbragt realkredittens bidragssatser er dog at få skabt en reel konkurrence
– også fra aktører, der ikke er afhængige af et markedsmæssigt
afkast. Derfor foreslår Enhedslisten i Kapitel 2 af dette udspil at
understøtte genetableringen af den foreningsejede realkreditmodel.

3. GRIB IND OVER FOR KVIKLÅNSBRANCHEN
• Loft over ÅOP på 15 pct. over nationalbankens diskonto
Enhedslisten foreslår, at der efter britisk og finsk forbillede indføres et loft over ÅOP. Enhedslisten foreslår, at loftet sættes
ved 15 pct. over Nationalbankens diskonto.
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STOP FOR KRIMINEL ADFÆRD
OG STRAFFRIHED I FINANSSEKTOREN
Det er afgørende, at både virksomheder og enkeltpersoner i den finansielle sektor kan stilles til
ansvar for uansvarlighed og kriminelle handlinger.
Enhedslisten foreslår en række lovændringer og
strafskærpelser, bedre beskyttelse af whistleblowers
og mulighed for at blackliste virksomheder,
som har deltaget i økonomisk kriminalitet. Endelig
skal banker, som dømmes for grov kriminalitet,
kunne overtages af det offentlige.
De seneste år har været præget af en række skandaler i finanssektoren. Op til finanskrisen oplevede vi, hvordan en række banker,
som f.eks. Roskilde Bank, misbrugte kundernes tillid til at få dem til
at investere i tvivlsomme produkter. Siden har vi flere gange set,
hvordan en række storbanker har medvirket til at rådgive om skattely i den store skandale om udbytteskat.
Senest har vi været vidner til, hvordan Danske Bank har været
involveret i hvidvask af et historisk omfang. Og en række banker og
finansielle rådgivere har taget del i at snyde de europæiske skatteydere for milliarder af kroner.

Straffrihed
På tværs af flere lande har det retslige efterspil til finanskrisen været udfordret af, at det har været svært at stille medlemmerne af
bankernes direktioner og bestyrelser til ansvar for den adfærd, der
ledte til, at flere banker krakkede.121 Herhjemme er ledelsen i både

Roskilde Bank og Amagerbanken indtil videre blevet frifundet og
gået fri af de erstatningskrav, Finansiel Stabilitet havde anlagt mod
dem. 122 Finanstilsynet har kritiseret Bagmandspolitiet for ikke at
varetage banksagerne med tilstrækkelig kvalitet, omgå de svære
principielle sager og fokusere for meget på interne ressourcer i stedet for at afprøve nye bestemmelser i retten.123 Bagmandspolitiet
var ifølge eget udsagn nødt til at prioritere de lavt hængende frugter på grund af begrænsede ressourcer – i praksis sager om mandatsvig eller kursmanipulation.124
Pr. april 2018 var der kun rejst 8 erstatningssager, hvoraf der var
afsagt dom i tre sager, mens to sager blev anket.125 Hårdeste straf
er tre måneders betinget fængsel.126 Det svækker tilliden til banksektoren og retsvæsenet, når bankdirektører og bestyrelsesmedlemmer, der tog meget store risici, påførte investorer og indskydere
store tab og risikoudsatte samfundsøkonomien, ikke har forbrudt
sig mod loven om finansiel virksomhed. Det er uholdbart, hvis lovgivningen er indrettet sådan, at ledelsen i en for samfundet så vigtig sektor er fritaget for ansvar.
Samtidigt oplever befolkningen, at den lange række af skandaler
i finanssektoren ikke får strafferetlige konsekvenser for de magtfulde finansbosser. F.eks. gik der over et år efter de første afsløringer i Danske Banks hvidvasksag før bagmandspolitiet (SØIK) indledte en efterforskning. Om der overhovedet rejses en sag ved
domstolene er stadigt uklart. Det kan måske hænge sammen med,
at der i SØIK kun er afsat 5 årsværk til at behandle hele Danske
Bank-sagen.127 Dette skal ses i lyset af, at 70 personer har arbejdet
fuldtid på Danske Banks interne undersøgelse af sagen, der omfatter 15.000 kunder, 9,5 millioner betalinger, 12.000 dokumenter og
mere end 8 millioner e-mails.128
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Enhedslisten vil sætte en stopper for, at virksomheder og deres
ledelse kan involvere sig i grov økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse uden at blive straffet for det. Det skal ske ved at
stramme lovgivningen, øge strafniveauet, styrke bagmandspolitiet, og give beskyttelse til såkaldte whistleblowers. Desuden skal
virksomheder der medvirker til økonomiske kriminalitet eller skattesnyd kunne udelukkes fra offentlige kontrakter.

1. NEMMERE ANSVARSPLACERING, HÅRDERE STRAFFE
OG HØJERE BØDER
Det skal gøres nemmere at stille de enkelte ansatte til ansvar for
økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse. Derudover skal det
være langt mere kostbart for finansielle virksomheder at medvirke i økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse, ligesom det
også skal straffes hårdere, når man tilbageholder oplysninger fra
myndighederne.
• Indførelse af senior manager regime:
I Storbritannien har det ligesom i Danmark været vanskeligt at
føre sager mod banker og deres ledelser efter finanskrisen. På
baggrund af disse erfaringer har man indført et såkaldt "senior
manager regime", som trådte i kraft i januar 2016. Reglerne
kræver, at de omfattede pengeinstitutter udarbejder en samlet oversigt over de enkelte "senior managers’" individuelle ansvarsområder med tilhørende "statement of responsibilities".
De ansvarlige har efterfølgende et objektivt ansvar, hvis der er
foregået ulovligheder inden for deres ansvarsområde.129
Det er Erhvervsministeriets vurdering, at indførelsen af et sådan
senior management regime i Danmark vil skabe større gennemsigtighed i ansvarsfordelingen i især store pengeinstitutter.130
Derfor vil Enhedslisten indføre en lignende lovgivning i Danmark.
• Rådgivning om skatteunddragelse og hvidvask skal
selvstændigt kriminaliseres.
Der oprettes to nye bestemmelser i straffeloven, hvor henholdsvis rådgivning til grov skatteunddragelse og rådgivning til
grov hvidvask kriminaliseres med en strafferamme på op til 8
år. Det betyder konkret at forsæt til at yde rådgivning, der kan
anvendes til hvidvask eller grov skatteunddragelse bliver strafbart, uagtet om der kan identificeres en egentlig modtager af
rådgivningen eller om modtageren af rådgivning har haft intentioner om at handle på det. Dette vil eksempelvis gøre det
strafbart, hvis en bank udvikler modeller for skatteunddragelse
eller hvidvask, selv om der aldrig handles på det, og det vil
gøre det nemmere at rejse sager, og også at vinde dem i tilfælde, hvor der er tale om medvirken. Samtidig vil medvirken
til rådgivning også blive kriminaliseret, jf. straffelovens almindelige medvirkensbestemmelse. Det vil betyde, at flere personer i finanssektoren kommer i risiko for straf, hvis banken bryder loven og dermed forhåbentlig betyde en kulturændring i
sektoren, hvor flere tager ansvar.

• Hårdere straffe for samfundsundergravende hvidvask
og skatteunddragelse og højere bøder
De skandaler, vi har været vidne til de seneste år, er af så
ekstremt omfang, at man næsten ikke begriber det. Det står
klart, at vi her har at gøre med reelt samfundsundergravende
aktiviteter, som kan få alvorlige konsekvenser for hele den finansielle stabilitet, og som derfor bør straffes hårdere end
man pt. bliver straffet for grov skatteunddragelse eller grove
overtrædelser af hvidvaskloven. Enhedslisten vil indføre et
nyt stk. 3 i straffelovens § 289, § 289a og § 290a således, at
man ved henholdsvis hvidvask og skattesvig af særlig samfundsundergravende karakter, skal kunne idømmes op til 12
års fængsel. Forældelsesfristerne forøges i disse tilfælde til 15
år.
Også i andre sager, som er grove, men dog ikke samfundsundergravende, vil Enhedslisten give muligheder for, at man kan
idømmes større bøder. Enhedslisten noterer sig med tilfredshed, at bødeniveauet bliver hævet voldsomt for hvidvask. Enhedslisten vil dog også stramme på bødeniveauerne i forhold
til skatteunddragelse. Enhedslistens forslag fremgår af nedenstående tabel. Både den højere strafferamme og de højere bøder vil kunne anvendes over for de direkte svindlere, men også
for dem der medvirker til svindlen.
• Hårdere straffe for at misinformere myndighederne
i spørgsmål der kan have konsekvenser for den finansielle
stabilitet.
Det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til offentlige
myndigheder, hvis man er forpligtet til det efter loven, jf.
straffelovens §§ 162-163. Men strafferammen går kun op til 4
måneders fængsel. Den strafferamme vil også gælde i sager,
hvor ansatte i finansielle virksomheder giver urigtige oplysninger til brug for en straffesag, eksempelvis mod Danske
Bank og Nordea efter hvidvaskskandalerne eller i kølvandet
på udbytteskandalen. Den straf står efter Enhedslistens holdning ikke mål med, hvor ødelæggende det er for samfundet,
hvis sager af denne karakter ikke opklares, og ej heller hvor
indbringende det kan være at overtræde loven. Derfor vil Enhedslisten skærpe straffelovens bestemmelser om afgivelse
af urigtige oplysninger til offentlig myndighed (Straffelovens
§§ 162-163), når handlingen og undladelsen kan true samfundets finansielle stabilitet. Der indføres derfor en ny stk. 2 i
henholdsvis § 162 og §163, hvor strafferammen sættes op til 2
års fængsel, hvis afgivelse af urigtige oplysninger efter bestemmelsen kan medvirke til at true samfundets finansielle
stabilitet.

2. HÅRDERE KONSEKVENSER FOR VIRKSOMHEDERNE
Men det er ikke kun de ansvarlige personer, der skal kunne stilles
til ansvar. Også virksomhederne skal kunne mærke konsekvenserne, hvis de deltager i økonomisk kriminalitet.
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• Blacklisting af kriminelle finansvirksomheder
Udbudsloven indebærer, at offentlige myndigheder skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis de ved endelig dom er dømt eller har vedtaget
bødeforlæg for hvidvask. Udelukkelsen gælder i 4 år.131
Desværre angiver udbudsloven også, at de offentlige myndigheder ikke kan udelukke en virksomhed, der kan dokumentere,
at den atter er pålidelig, hvilket bl.a. vil sige, at virksomheden
har betalt sit udestående, og ikke vil begå kriminalitet igen.132
F.eks. har vi set, hvordan virksomheden ATEA kan byde ind på
offentlige udbud, blot 2 måneder efter at være blev dømt i
Danmarkshistoriens største korruptionssag.
Enhedslisten ønsker, denne mulighed for selvfrikendelse begrænset, så det tidligst er muligt 2 år efter dommen. Samtidig
vil Enhedslisten udvide bestemmelsen til også at omfatte rådgivning omkring hvidvask og skatteunddragelse.
• Samfundsovertagelse af banker som dømmes for omfattende
økonomisk kriminalitet
Med den seneste stramning af lov om finansiel virksomhed,
som trådte i kraft i juni 2018, kan grov og gentagen deltagelse i
hvidvask eller andre former for grov økonomisk kriminalitet
medføre, at den pågældende bank kan erklæres nødlidende
og overtages af statens afviklingsselskab Finansiel Stabilitet.133 I
efteråret 2018 overtog Finansiel Stabilitet således Københavns
Andelskasse på baggrund af blandt andet hvidvask.134 Enhedslisten mener, at loven skal udnyttes i sin fulde udstrækning,
hvis vi igen ser storbanker, som groft overtræder reglerne om
hvidvask, som i sagen om Danske Bank. Ved opløsningen af
den nødlidende bank, skal den Den Nationale Offentlige Bank
(jf. kapitel 2) have ret og pligt til at overtage og videredrive de
sunde kunderettede dele af banken.

3. BESKYTTELSE AF WHISTLEBLOWERS
Det er helt afgørende at medarbejdere i f.eks. finanssektoren frit
kan orientere myndighederne om eventuelle misforhold eller mistanke om kriminelle forhold, uden at skulle frygte repressalier. Men
Danmark er ifølge den internationale organisationen Blueprint for
Free Speech et af de lande i den vestlige verden med den ringeste
beskyttelse af whistleblowers. I den seneste sag om Danske Banks
omfattende hvidvask i bankens estiske filial, er det kommet frem,
at Danske Bank ved hjælp af en såkaldt Non Disclosure Agreement
(NDA) har forsøgt at give whistebloweren Howard Wilkinson mundkurv på, der angiveligt i en længere periode forhindrede ham i at
kontakte relevante myndigheder med sin viden.
• Forbyd NDA’er der vanskeliggør myndighedernes arbejde
I USA og en række andre lande er det strafbart at forsøge at
forhindre medarbejdere i at samarbejde med myndighederne.
En lignende lovgivning bør indføres i Danmark.
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• Lovmæssig beskyttelse af whistleblowers
En lang række lande i verden har specifik lovgivning, der beskytter whisteblowers mod repressalier fra deres arbejdsgivere.
Et eksempel på en sådan lovgivning er den britiske Public Interest Disclosure Act. Enhedslisten vil, inspireret af blandt andet
den britiske lov, indføre en specifik lovmæssig beskyttelse af
whistleblowers.

4. FLERE RESSOURCER TIL EFTERFORSKNING OG TILSYN
Et afgørende aspekt af det effektive tilsyn med og håndhævelsen
af samfundets love i finanssektoren er, at politiet har tilstrækkelige ressourcer, fordi området er meget kompliceret og kræver
specialiseret viden og kompetencer. SØIK er allerede nu ved at
drukne i bankernes optrappede hvidvaskunderretninger.135 I 2016
var der over 18.000 indberetninger til SØIK om hvidvask, og i 2019
regner man med over 40.000 indberetninger.136
Enhedslisten vil sikre, at SØIK har de nødvendige ressourcer til at
sikre, at sager om kriminelle forhold i finanssektoren efterforskes
så godt og så hurtigt som muligt, og at det løbende tilsyn kan
håndtere sagsbunkerne. Samtidigt bør det overvejes efter islandsk
forbillede at oprette en særlig specialanklager ved fremtidige
bankkriser.
• Flere ressourcer til SØIK (Bagmandspolitiet)
Der er med Finanslov 2019 tilført 30 årsværk til SØIK. Enhedslisten vil tilføre yderligere 20 årsværk – da behovet er stort i lyset
af de store hvidvasksager, der pt. rulles op – fordelt på 10 politiårsværk, 5 jurister og 5 nye specialkonsulenter (økonomer), der
bl.a. skal styrke Hvidvasksekretariatet. Det skal sikres, at de ekstra medarbejdere ikke bare bruges på at gennemgå bankernes
egne indberetninger om hvidvask, men at de også bruges på de
meget tunge sager rettet imod bankerne selv, ikke mindst den
verserende sag omkring Danske Banks filial i Estland.
• Specialanklager ved fremtidige bankkriser efter islandsk
forbillede
Island er et af de lande, hvor der har været absolut flest retssager. I alt er 36 bankfolk blevet idømt sammenlagt 96 års fængsel
i strafferetslige sager.137 Til forskel fra mange andre lande, hyrede
Island i 2009 en specialanklager til at kulegrave, om der lå kriminelle forhold bag finanskrisen. På sit højeste beskæftigede specialanklagerens kontor 110 specialister, m.m.138 Erfaringer fra Island demonstrerer tydeligt, hvordan en dedikeret specialanklager med et stærkt sekretariat bag sig kan bidrage til et effektivt
retligt efterspil til finansielle kriser139, hvor individuel uansvarlighed påfører samfundet eller borgere væsentlige økonomiske
omkostninger. Ved fremtidige kriser skal justitsministeriet udnævne en specialanklager, der i tæt samarbejde med SØIK kan
rejse eventuelle principielle og konkrete sager, og derved sikre,
at ledelser i en så samfundsvigtig sektor ikke er fritaget for personligt ansvar for deres handlinger.
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Det er afgørende, at regningen efter nye redningspakker for kriseramte banker ikke igen tørres af
på skatteyderne. Enhedslisten vil øge bankernes
indskud til den såkaldte Garantiformue. Hvis staten
alligevel skal skyde penge ind i kriseramte banker,
skal der følge medejerskab og indflydelse med.
Kriseramte banker skal kunne videreføres
i offentligt regi.
Selv med de øgede kapitalkrav og de skærpede reguleringer af
bankernes omfang og aktiviteter vil risikoen for nye bankkriser desværre fortsat være en uundgåelig del af den kapitalistiske økonomi. Der kan dog gøres meget for at begrænse finanskrisers påvirkning på realøkonomien og for at sikre, at finanssektoren selv
betaler regningen for krisen.

Bankpakkerne var foræring til bankerne
Efter sidste finanskrise måtte de danske banker reddes af staten,
som gennemførte en række økonomiske redningspakker. Den måske vigtigste af disse bankpakker var Bankpakke I, som betød, at
staten stillede en ubegrænset garanti for alle indskydere og såkaldte simple kreditorer.140 Med simple kreditorer menes ikke blot
småsparere men også udenlandske storkreditorer, som de danske
banker havde gjort sig meget afhængige af til at finansiere deres
store udlånsvækst i årene op til finanskrisen.141 I alt stillede staten
på denne måde garantier for 4.200 milliarder kroner, svarende til
250 pct. af BNP,142 som hvis de var blevet indløst ville have betydet
statsbankerot.
Men garantien var ikke tilstrækkelig. En række banker med Danske Bank i spidsen havde brug for kapital for at opretholde deres
solvens i takt med, at deres aktiver blev nedskrevet. Derfor vedtog
et flertal i Folketinget Bankpakke II (Kreditpakken), der gav bankerne mulighed for at låne penge af staten som såkaldt hybrid ker-

nekapital. I alt blev der givet kapitalindskud for 46 milliarder kroner
og individuelle statsgarantier for 193 milliarder kroner, med Danske
Bank som største modtager.143
Bankpakke II er interessant, fordi det igennem hele forhandlingsforløbet om pakken blev overvejet at anvende en såkaldt upside-model, hvor staten ikke bare giver lån til nødlidende finansvirksomheder, men som modydelse for sine indskud og garantier får
aktier eller aktieoptioner. I lang tid var der således en aftale mellem regeringen og oppositionen om at anvende en upside-model.
Men efter et privat møde med formanden for Finans Danmark, Peter Schütze, og direktøren for Danske Bank, Peter Straarup, besluttede Erhvervsminister Lene Espersen at droppe upside-modellen.
Dette blev efterfølgende mødt med stor kritik fra bl.a. socialdemokratiets forhandler Henrik Sass Larsen, der har kaldt aftalen mellem regeringen og finanssektoren for ”det største tyveri i Danmarkshistorien”.
Socialdemokraterne endte dog med at stemme for Bankpakke II
alligevel sammen med næsten alle Folketingets partier.144 Kun Enhedslisten valgte at stemme imod.
Hvis flertallet havde holdt fast i upside-modellen, kunne staten
have solgt sine aktier med stor fortjeneste. Danske Bank aktien er
bl.a. som følge af Bankpakke II steget fra kurs 37 i februar 2009 lige
inden Bankpakke II til kurs 255 i efteråret 2017, inden den igen faldt
som følge af hvidvaskskandalen. Det svarer til en stigning på næsten 700 pct. En værdistigning, som skatteyderne kunne have fået
velfortjent del i, hvis man havde holdt fast i en upside-model. Tag
f.eks. Sverige, der valgte en upside-model, og fik et afkast på Nordea-aktien på over 200 pct. på få år.145
Mere centralt end spørgsmålet om de indtægter, som staten er
gået glip af ved at fravælge upside-modellen, er spørgsmålet om
den indflydelse på finanssektoren, som staten er gået glip af. Meget konkret må man i dag spørge sig selv, om ikke en upside-model ville have betydet, at staten gennem sine aktier, og dermed bestyrelsesrepræsentanter i Danske Bank, ville have kunnet øve en
positiv indflydelse, så samfundet blev skånet for f.eks. den seneste
hvidvaskskandale.
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Bankerne skal som udgangspunkt selv betale regningen for
fremtidens redningspakker. Statslige kapitalindskud skal følges af medejerskab og indflydelse. Derfor foreslår Enhedslisten følgende initiativer.

1. FREMTIDIGE BANKPAKKER SKAL SIKRE STATEN OVERSKUD
OG INDFLYDELSE
Den seneste finanskrises bankpakker, hvor staten løb en
enorm økonomisk risiko ved at give kæmpe indskud og
statsgarantier til en konkurstruet og uansvarlig branche
uden at sikre sig en direkte indflydelse i branchen som modydelse, skal ikke gentages. Staten have desuden have mulighed for selv at videreføre de sunde dele af nødlidende
banker.

Derfor bør staten, hvis den i fremtiden skal redde private
banker gennem kapitalindskud, sikres indflydelse gennem et aktivt medejerskab. På samme vis skal Den Nationale Offentlige
Bank, som Enhedslisten vil etablere (jf. kapitel 2) have mulighed
for at drive sunde dele af nødlidende banker, der er under afvikling videre.

Garantiformuen er ikke stærk nok
Som følge af EU’s BRRD-direktiv har Danmark med Bankpakke III
etableret en national krisefond kaldet Garantiformuen. Garantiformuen dækker indskud i banker og andre finansvirksomheder på op til 750.000 kroner. Det betyder, at bankens kunder i tilfælde af en konkurs er sikret mindst 750.000 kroner.146 Garantiformuen kan siges, at være en slags forsikringsordning, som sikrer bankens kunder ved konkurs og som skal betales af finanssektoren selv.
Garantiformuen opbygges ved, at finansvirksomhederne indbetaler bidrag i forhold til deres størrelse. Målsætningen er, at Garantifonden i løbet af 6 år skal have en formue svarende til 0,8 pct. af
de dækkede indskud.147
Ideen med Garantiformuen er god. Desværre er garantiformuen
langt fra velkapitaliseret nok til at modstå kriser i en af de større
banker eller en systemisk krise, hvor hele sektoren er ramt.148 Når
Garantiformuen er fyldt op, vil den således kun række til at dække
indskuddene fra omkring halvdelen af en mellemstor banks kunder. I forhold til en bank som Danske Bank vil Garantiformuen
være helt utilstrækkelig.
De nye såkaldte NEP-krav reducerer dog risikoen for statslige
redningspakker, men ikke tilstrækkeligt. Med andre ord kan staten alligevel blive nødsaget at stille kapital, i tilfælde af større
bankkonkurser eller systemiske kriser. Nationalbanken har da
også selv fremhævet, at den har mulighed for at bevilge nødlidende banker statsgaranterede lån i tilfælde, hvor behovet for at
honorere indskydergarantien overstiger Garantiformuens kapitalbeholdning. 149

• Ingen kapitalindskud uden indflydelse og afkast
Hvis der i fremtiden igen er danske banker, der har brug
statslige kapitalindskud som følge af nye bankkriser, skal
det sikres, at kapitalindskuddet sker i en form, der giver
staten aktivt medejerskab i banken. Det betyder, at den
kapital der indskydes – medmindre stærke argumenter
taler imod det – skal være i form af medbestemmende
aktiekapital.
• Banker under afvikling skal kunne drives videre
i offentligt regi
Når banker erklæres nødlidende – f.eks. fordi de ikke lever op til kapitalkrav, eller gør sig skyldige i andre alvorlige forseelser – bliver de overtaget af statens afviklingsselskab Finansiel Stabilitet. Det skete med en lang række
pengeinstitutter under og efter finanskrisen. Finansiel
Stabilitet overtager driften og forsøger at videresælge de
dele af banken, som er sunde, til andre banker. Når store
banker opkøber kriseramte banker medfører det desværre en yderligere koncentration i finanssektoren, hvor
få større banker, bliver mere magtfulde.
Enhedslisten vil give Den Nationale Offentlige Bank (jf.
Kapitel 2) ret og pligt til at byde på, opkøbe og videredrive de sunde kunderettede dele af nødlidende banker.

2. ØG BANKERNES BIDRAG TIL GARANTIFORMUEN
Hvis udsagnet om at skatteyderne ikke skal redde bankerne,
skal holde, og hvis indskydergarantiordningen skal være
troværdig, så bør Garantiformuen være stor nok til at
kunne sikre indskydergarantien i SIFI-bankerne. Derfor vil
Enhedslisten pålægge SIFI-institutterne et højere bidrag til
garantiformuen. De mindre banker friholdes for det nye
ekstrabidrag.
• Øg bankernes bidrag til Garantiformuen
SIFI-institutternes bidrag til Garantiformuen øges, så Garantiformuens midler inden for en 10-årig periode når op
på 3 pct. af de dækkede indskud.150
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EU – EN DEL AF LØSNINGEN ELLER EN DEL AF PROBLEMET?
Det bliver ofte fremført, at løsningen på en effektiv regulering af
finanssektoren, er et stærkere internationalt samarbejde - ikke
mindst i EU. Der er ingen tvivl om, at internationalt samarbejde
– også på europæisk niveau i forhold til finansiel regulering principielt er en god idé. Men det er afgørende at forholde sig konkret og nuanceret både til EU’s generelle rolle for den historiske
udvikling i finanssektoren, og til de konkrete områder hvor EU
har kompetence eller er på vej til at få kompetence til at øve
indflydelse på medlemslandenes regulering af finanssektoren.
EU – motor for liberalisering
Der er ingen tvivl om, at EU har et kolossalt medansvar for den
problematiske udvikling i finanssektoren de seneste årtier. Det
er i høj grad EU’s ønske om at etablere et fællesmarked med
uregulerede kapitalbevægelser, og den følgende harmonisering
af den finansielle regulering, som har skabt mange af de udfordringer, vi står med i dag. Det var f.eks. et direktiv fra EU, som
første til, at vores unikke sparekassemodel blev ændret, ligesom
det var et EU-direktiv, der førte til, at Realkredit-området blev liberaliseret, så bankerne fik lov at drive realkreditvirksomhed, og
de foreningsejede realkreditforeninger blev omdannet til aktieselskaber. Det er også EU’s liberalisering, der åbnede op for Danske Banks voldsomme ekspansion i udlandet, der er én af hovedårsagerne til, at banken har fået det enorme omfang, den
har i dag. EU har altså spillet en hovedrolle i udviklingen af en
finansiel sektor præget af finansielle supermarkeder, der er Too
Big to Fail.
EU-regler står i vejen for løsninger
EU’s lovgivning kan også på en række områder blokere for eller
besværliggøre nogle af de politiske tiltag, som der er behov for,
hvis finanssektoren skal inddæmmes og placeres under øget demokratisk kontrol. EU’s statsstøtteregler kan f.eks. besværliggøre
etableringen af offentlige bankalternativer, og statslige indskud
eller lån til kooperative finansvirksomheder. Det var f.eks. truslen om åbningen af en sag fra EU-kommissionen, der førte til et
forhastet salg af den statsovertagede Vestjysk Bank. På samme
måde kan EU’s udbudsregler stå i vejen for at stille krav ved offentlige kontrakter – f.eks. muligheden for at udelukke finansielle
virksomheder, der medvirker til skatteunddragelse.151
Pendulet svinger tilbage
I årene umiddelbart efter finanskrisen var der i EU’s top, som så
mange andre steder, en forøget vilje til at øge reguleringen af finanssektoren. Der blev oprettet nye tilsynsmyndigheder, og via
Basel blev kapitalkravene skærpet. Der blev dog ikke gjort op

med bankernes mulighed for at sno sig uden om kapitalkrav, så
de højere krav fik ikke stor effekt. Og forsøg på at indføre en ny
og klarere målestok for bankernes soliditet er foreløbig endt i en
farce:
I maj 2018 vedtog EU, at den såkaldte gearingsratio skal ligge på
omtrent samme niveau, som det Lehman Brothers havde, da det
stod allerværst til. Man nedsatte også en ekspertgruppe med
den finske nationalbankdirektør Erkki Liikanen i spidsen, der
skulle komme med forslag til strukturreformer i banksektoren.
Ekspertgruppen kom med en række vigtige forslag i Liikanen-rapporten. Herunder et forslag om, at EU-lovgivning skulle
kræve opdeling af de største bankers aktiviteter, således at investeringsbankerne blev mere adskilt fra den almindelige bankdrift.152
Men de vigtigste af anbefalingerne blev aldrig gennemført,
blandt andet på grund af en omfattende lobbyindsats fra den
europæiske finanssektor.153 I Juli 2018 blev forslagene om opdeling endeligt kasseret af EU-Kommissionen.154
I de seneste år, er pendulet svinget tilbage til fordel for fornyet liberalisering af finanssektoren. Et godt eksempel er det seneste
STS-direktiv, som har til formål at fremme et marked for såkaldte
sekuritiseringer. Præcis den type uigennemsigtige, afledte finansielle produkter, som var én af hoved-udløserne af den finansielle
krise i USA i 2008, og som vil føre til øget finansiel ustabilitet.155
Bankunionen risikerer at forværre problemerne
Én af de andre udløbere af finanskrisen var etableringen af EU’s
såkaldte bankunion, der trådte i kraft i 2014. Danmark står indtil
videre uden for bankunionen, men der er et stærkt politisk pres
for at Danmark skal tilslutte sig. F.eks. brugte statsminister Lars
Løkke Rasmussen de seneste bankskandaler til at tale for en
dansk deltagelse, selvom hverken hvidvask eller skattesvindel er
indenfor bankunionens kompetenceområde.
Bankunionen er blevet solgt som et redskab til at undgå, at
skatteyderne igen skal betale for dyre bankpakker, når en ny
bankkrise rammer én eller flere Europæiske storbanker. Med
bankunionen etableres en fælles europæisk afviklingsfond, betalt af bankerne, som skal kunne bruges til at afvikle nødlidende
banker uden at det rammer skatteyderne i fremtiden. Ideen med
en afviklingsfond, hvor bankerne selv skal betale, hvis en bank
krakker, er som udgangspunkt en god ide. Problemet med EU’s
bankunion er, at afviklingsfondens omfang er meget begrænset
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og derfor meget hurtig vil løbe tør for penge, hvis en eller flere af
de store banker går ned. Redningsfonden kommer til at rumme
ca. 55 milliarder euro svarende til 410 milliarder kroner - dog
først i 2023. Det kan lyde af mange rigtig mange penge, men i
bankverdenen og særligt i krisetider, er dette beløb ikke nødvendigt noget særligt.
Ser vi på den nuværende krise vurderes den at have kostet skatteyderne mindst 12.500 milliarder kroner i redningspakker til
bankerne. Det er godt og vel 30 gange beløbet i redningsfonden.
Dermed giver bankunionen en falsk tryghed og skatteydernes risikerer forsat at skulle betale regningen, hvis europæiske storbanker krakker.
Den mest alvorlige konsekvens af en dansk tilslutning til Bankunionen vil dog blive, at det fremover bliver den Europæiske Centralbank, EU-kommissionen og repræsentanter for lande, der er
medlemmer af bankunionen, der sammen med den tidligere
Goldman Sachs-økonom, Mario Draghi, i spidsen, skal tage stilling til, hvad der skal ske med danske banker, der erklæres nødlidende. Om de f.eks. skal have lov til at gå konkurs, om de skal
fortsætte i offentligt regi, eller om de skal opsplittes og overtages af andre banker. Det er derfor ikke alene op til Danmark at
beslutte, om vi skal redde danske banker med offentlige penge.
Vi kan blive tvunget til at redde banker, som vi selv mener, det
ville være mest fornuftigt at lade gå ned. Omvendt kan vi heller
ikke selv skride ind over for en bank, vi mener bør afvikles.156
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nerne, og igen og igen lykkes med at få afgørende indflydelse på
EU-lovgivning der vedrører finanssektoren igennem.158
Den europæiske finanslobby har 1.700 lobbyister ansat til at påvirke EU-institutionerne, det er fire gange så mange, som er ansat på finansområdet i EU-institutionerne selv. Hvert år bruger
finanslobbyen omkring 900 millioner kroner på deres lobbyarbejde. 75 pct. af rådgiverne i nedsatte ekspertgrupper i EU har
direkte forbindelser til finanssektoren.159
I de ti år, som er gået siden krisen, er der ingen tvivl om, at finanssektoren vist sig både magtfuld og dygtig. Gode initiativer
er taget af bordet, såsom forslagene om bankstruktur. Andre er
først blevet udvandet, og så sat på pause, såsom afgifterne på
finanstransaktioner. Og vi har i de seneste år set en række nye
liberaliseringer som følge af ønsket om en kapitalmarkedsunion.
Overordnet set formåede finanslobbyen at vende en defensiv
situation til en offensiv.
Enhedslisten og EU’s finanssektor-regulering
Enhedslisten stiller for første gang op til EU-parlamentsvalg i
2018. Hvis vi indvælges vil vi – ligesom vi i mere end 25 år har
gjort i Folketingets EU-udvalg – arbejde for, at EU’s fælles regler på finansområdet går i retning af en skrappere kontrol
med finanssektoren. Og vi vil modarbejde ny deregulering og
liberalisering, der gør finanssektoren mere kompleks og risikobetonet.

Der er altså tale om at afgive suverænitet på et helt afgørende
område, som vil give ECB og andre retten til at definere og
sætte grænser for store dele af udviklingen af den danske finanssektor. Et af argumenterne for en dansk tilslutning er, at
Danske Bank er så stor, at Danmark ikke alene vil kunne håndtere en krise i banken. Men som Enhedslisten foreslår i dette udspil, bør dette løses gennem en opdeling af Danske Bank i mindre enheder. Bankunionen er dermed ikke et opgør med de store
banker, som kan trække hele landes økonomier med ned, hvis
de krakker. Tværtimod understøtter EU’s bankunion de store
banker. Derfor bakker store spillere på det europæiske bankmarked, som bl.a. Danske Bank og Deutsche Bank, varmt op om
etableringen af bankunionen, som de mener, kan bidrage til at
konsolidere deres position i markedet.157

Samtidig vil Enhedslisten arbejde for, at Danmark og andre EUlande kan gå foran, når det handler om strammere regulering af
bankerne. Derfor bør EU ikke kunne blokere for, at lande fører en
mere restriktiv regulering over for bankerne, eller at lande vælger at etablere offentlige eller kooperative alternativer til de
kommercielle storbanker.

Finanslobbyens magt
Det er en årsag til bekymring, at den europæiske finanssektor
fører en så voldsom lobbyvirksomhed over for EU-institutio-

Enhedslisten er modstandere af at Danmark skal tilslutte sig den
europæiske Bankunion, og mener, at en tilslutning kræver en
folkeafstemning.

Reglerne for finanslobbyisters adgang til at påvirke lovgivningen
i Bruxelles skal strammes kraftigt op, ligesom der skal sikres
langt større åbenhed i udarbejdelsen af forslag til regulering.
Samtidig vil Enhedslisten arbejde for et styrket samarbejde i
Europa om indførsel af en skat på finansielle transaktioner samt
bekæmpelse af skattely og andre former for grænseoverskridende økonomisk kriminalitet.160
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En stærkere regulering af den kommercielle finanssektor, som beskrevet i Kapitel 1 af dette udspil, vil nedsætte risikoen for, at fremtidige kriser vil skade samfund og økonomi. Men selv med en stærkere regulering er det ikke hensigtsmæssigt for samfundet og borgerne, at kommercielle aktieselskabsejede finanskoncerner næsten er enerådende i den finansielle sektor.
Finanssektoren udgør en helt central samfundsmæssig infrastruktur med enorm betydning for vores økonomi. Efter finanskrisen, de voldsomme gebyrstigninger, og de seneste skandaler om
økonomisk kriminalitet i de største banker, er det svært at konkludere, at den kommercielle finanssektor har levet op til den tillid,
som borgerne har vist den ved at lade den være stort set enerådende i finanssektoren.
Traditionelt har vores finansielle sektor i Danmark været langt
mere varieret i sin sammensætning og ejerforhold. Store dele af
vores finanssektor har været præget af fælleseje og nonprofit-principper. Rundt om i landet fandtes masser af kundeejede andels- og sparekasser. Det meste af vores realkreditsektor var indtil
for få årtier siden forbrugerejet, og hele sektoren hvilede på det
princip, at ingen skulle tjene penge på at administrere vores obligationslån.
Det offentlige spillede også en helt anden rolle end i dag inden
for finanssektoren. Både når det gjaldt banker og realkredit, hvor
offentligt ejerskab var med til at sikre en finanssektor til gavn for
flertallet.
Selvom vi stadig har vigtige lommer af forbrugereje og nonprofit-virksomheder i vores finanssektor, er udviklingen desværre
gået den forkerte vej. Efter dereguleringen af finanssektoren er
alle realkreditinstitutter blevet omdannet til aktieselskaber og

kun i et enkelt (Nykredit) har kunderne stadig indflydelse. Og
mange andels- og sparekasser er enten lukkede eller overtaget af
større banker.
Fraværet af stærke kundeejede nonprofit-konkurrenter er en
vigtig medvirkende faktor til, at bankerne har kunnet skrue op for
gebyrer og omkostninger. Men det handler ikke bare om gebyrer.
Det handler også om den finansielle stabilitet. International forskning viser, at de kundeejede banker har en langt mere ansvarlig
adfærd, og er mindre sårbare over for konjunkturer. Derfor er det
en vigtig politisk opgave i de kommende år at skabe gode rammevilkår for at få revitaliseret den andels- og kundeejede del af vores
finanssektor.
Men også det offentlige bør igen spille en rolle i den finansielle
sektor. Enhedslisten foreslår derfor etableringen af offentlige bankalternativer, der kan tilbyde alle borgere basale bankydelser: Lønkonto, opsparinger, betalingsservice, opbevaring er værdipapirer
og eventuelt også mindre lån.
I fremtidens finanssektor vil borgerne altså kunne vælge frit
mellem kommercielle banker, demokratisk forvaltede realkreditforeninger, andels- og sparekasser, og offentlige banktilbud.
En styrkelse af den finansielle andelssektor og etableringen af
offentlige banktilbud vil skabe en langt større og sundere konkurrence på markedet til fordel for forbrugerne. Men det vil også sikre
en større demokratisk indflydelse på investeringsstrømmene i
samfundet, så vi i højere grad kan tage demokratiske beslutninger
om at styre investeringerne i retning af samfundsgavnlige og bæredygtige formål. Det handler om en demokratisk tilbageerobring
af borgernes kontrol og indflydelse på afgørende dele af det økonomiske liv.
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FORSLAG I KAPITEL 2
I dette kapitel præsenterer vi en række forslag, der
vil fremme udbreddelsen af demokratisk styrede og
ikke-kommercielle banker og realkreditinstitutter.

1. Flere kundeejede pengeinstitutter
Lovgivningen ændres, så der igen kan grundlægges nye andelskasser og sparekasser. Tilsynet og kapitalkravene gøres mere proportionelle. Der sikres adgang til ansvarlig lånekapital gennem oprettelse af en ny statslig investeringsfond for erhvervsdemokratiske
virksomheder. Lønsumsafgiften for finansielle virksomheder omlægges. Der indføres rammelovgivning for at sikre demokratisk styring, og retten til at kalde sig andels- og sparekasser indskrænkes.

2. Genoprettelse af den foreningsejede realkredit
Begrænsninger og forhindringer på at etablere nye foreningsejede
realkreditinstitutter fjernes, urimelige konkurrencefordele til de
bankejede realkreditinstitutter ændres, adgang til kapital lettes, og
der indføres regler, der sikrer medlemmernes demokratiske magt.
Der gives mulighed for genetablering af statslige realkreditfonde.

3. Etablering af offentlige bankalternativer
Der etableres et nationalt dækkende, offentligt bankalternativ, der
tilbyder simpel bankvirksomhed for borgere, erhvervsliv, foreninger,
m.m. Banken kan ligeledes være bankforbindelse for kommuner,
regioner og institutionelle investorer. Kommunerne får ret til enkeltvis eller i samarbejde at oprette lokale kommunale sparekasser. Der oprettes en national investeringsfond, der kan låne til og
investere i virksomheder, start-ups, boligselskaber, m.m. Endelig
igangsættes et udredningsarbejde om etableringen af en e-Krone,
som kan sikre nationalbanken større kontrol med pengeskabelse
og økonomisk aktivitet.
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FREMME AF DEMOKRATISKE OG
IKKE-KOMMERCIELLE PENGEINSTITUTTER
Kundeejede og demokratisk forvaltede pengeinstitutter skaber sund konkurrence til de aktieselskabsejede banker, og sikrer flere samfundsgavnlige investeringer. Enhedslisten foreslår at
fjerne forhindringer for etablering af nye andelsog sparekasser, indføre en mere proportionel
regulering, og sikre adgang til kapital gennem
etablering af en ny investeringsform
Danmark har en lang og stolt tradition for sparekasser og andelskasser, opbygget efter demokratiske og almennyttige principper,
og hvis formål er at betjene kunderne frem for at tjene penge til aktionærer.
Den første sparekasse i Danmark blev oprettet i 1810, mens den
første andelskasse så dagens lys i 1915.161 Stifteren Niels H. Jessen
forklarede stiftelsen med følgende ord:
”Hvor meningsløst er det, at Andelsfolk sætter deres Sparepenge i Aktiebankerne og Sparekasserne i Byerne og derved
øger disse Foretagenders Magt. Bagefter kommer de samme
Andelsfolk i Flok og Følge og ønsker Laan til deres Fællesforetagende hos disse Pengeinstitutter, beder om at faa deres egne Penge som Laan, faar dem somme Tider til klækkeligt forhøjet Rente, men faar ogsaa ofte rent Afslag.” (Andelsbladet i 1915)
Som andre dele af andelsbevægelsen var de kooperative banker
almindelige menneskers svar på markedets lemfældighed og private interessers grådighed. Og i mange år udgjorde spare- og andelskasser en betydelig del af den danske finanssektor. Sparekassen SDS var indtil dens omlægning til et kommercielt aktieselskab
i 1989, Danmarks tredje største pengeinstitut.
Men med liberaliseringerne og den generelle tendens mod mere
markedsstyring fraslutningen af 1980’erne og frem, blev mange
sparekasser og andelskasser omdannet til kommercielle aktiesel-

skaber, og fusioneret med storbankerne. I dag er alle de største
banker børsnoterede aktieselskaber. Der findes dog stadig en lang
række fællesejede og selvejende pengeinstitutter, men de er udfordrede af ulige konkurrence og øgede regelefterlevelsesomkostninger.
Det er en bekymrende udvikling, fordi fællesejede, demokratisk
funderede pengeinstitutter er mere stabile, mindre eksponerede
over for risici, og opererer ud fra en forretningsmodel, som i højere
grad end konventionelle banker understøtter realøkonomien. Internationale undersøgelser viser, at de fællesejede, demokratisk
funderede institutter tager færre risici162, ofte har en stærkere kapitalbeholdning163, leverer mere stabile egenkapitalforrentninger164,
og i højere grad understøtter realøkonomien, og de sociale og miljømæssige målsætninger, som udspringer fra lokalsamfundet.165

Demokratiske pengeinstitutter er gavnlige for økonomien
Sparekasser og andelskasser er grundlæggende orienteret mod en
”dobbelt bundlinje” – profit er ikke det ultimative mål, men et middel til at danne kapital for at kunne absorbere eksterne chok, og
igennem langsigtede investeringer realisere samfundsmæssige
målsætninger, som defineret af medlemmerne. 167 De tjener populært sagt penge for at eksistere, men eksisterer ikke for at tjene
penge. Profit og kapital kommer for dem i al væsentlighed fra nettorenteindtægten, dvs. forskellen mellem beløbet banken betaler
medlemmer for indskud og hvad låntagere betaler banken for at
låne.168 Det giver en mindre risikabel balance og en mere stabil performance med færre udsving.
Derudover er fællesejede institutter vigtige for den finansielle
stabilitet. De har dels vist sig mere modstandsdygtige over for økonomiske chok end konventionelle banker, dels bidrager deres særegne forretningsmodel med en diversitet til det finansielle system,
som styrker systemets overordnede resiliens. Fællesejede pengeinstitutter kom bedre igennem krisen på både globalt plan169 og i
Danmark.170 Ud af de 17 pengeinstitutter i Danmark, der enten
krakkede, blev afviklet eller opkøbt i forbindelse med finanskrisen,
var kun 3 af dem fællesejede institutter.171 Denne modstandsdyg-
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DEN KOOPERATIVE BANKSEKTOR I EUROPA
I andre europæiske lande har udviklingen henimod aktieselskabsbanker været langt mindre vidtgående end i Danmark, og
i mange europæiske lande udgør kooperative banker stadig en

betydelig del af finanssektoren. Nogle steder, såsom Frankrig og
Østrig, udgør de demokratisk forvaltede banker endda hovedparten af sektoren.

KOOPERATIVE BANKER: MARKEDSANDELE I UDVALGTE LANDE
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tighed tillod de fællesejede pengeinstitutter at opretholde en stabil långivning på et kritisk tidspunkt, hvor større, konventionelle
banker skar drastisk ned.172 Dertil har fællesejede institutter ofte
haft en højere andel af udlån til små og mellemstore virksomheder
end i det samlede lånemarked.173 Den relativt stabile långivning er
altså livgivende for realøkonomien, særligt i krisetider.
Når de fællesejede institutter generelt klarede sig bedre igennem
krisen end konventionelle banker og i højere grad understøttede
realøkonomien til trods for, at de var udsat for de samme udviklinger i den globale og nationale økonomi, kan det i høj grad tilskrives
de særegenheder, som kendetegner deres struktur – særligt medlemsdemokratiet. Hvor konventionelle bankers strategier bestemmes af anonyme aktionærers krav om høje og faste investeringsafkast, kan medlemmerne af en kooperativ bank præge ledelsens
strategiske retning og markedsstrategi, hvilket ofte resulterer i en
bedre præstation i realøkonomien på en række centrale parametre.174
Der er heller ikke nogen tvivl om, at fraværet af stærke kooperative ikke-profitmotiverede alternativer i finanssektoren er en

stærk medvirkende årsag til den stigning, vi har set i gebyrer og bidragssatser i de seneste årtier.
De fællesejede pengeinstitutter er med andre ord vigtige for
kunderne, den finansielle stabilitet og understøttelsen af realøkonomien. Det er derfor centralt at forbedre rammebetingelserne
omkring dem for at sikre, at de kooperative ejerskabsstrukturer,
som har været vigtige for det danske finansielle system igennem
århundreder, ikke overmatches af de udfordringer, der risikerer at
gøre banksystemet mere skrøbeligt og usikkert.

Forhindringer for fremme af fællesejede, demokratisk
funderede pengeinstitutter
Den demokratiske del af finanssektoren står over for en række alvorlige udfordringer. Adgangen til at etablere nye andels- og sparekasser er stoppet, og de eksisterende kooperative pengeinstitutter presses af standardiseringen af den finansielle regulering og de
øgede regelefterlevelsesomkostninger.
De demokratisk forvaltede andelskasser og sparekasser henter
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SPAREKASSER OG ANDELSKASSER
Sparekasserne og andelskasserne har det til fælles, at de ikke
er aktieselskaber og ikke drives for at tjene penge til en ejerkreds, men derimod har et almennyttigt sigte. De adskiller sig
fra hinanden i ejerform og kundeindflydelse. Begge typer pengeinstitutter har efter krav fra EU siden 1985 været reguleret efter samme regler som de kommercielle banker.
Sparekasserne
De oprindelige sparekasser blev organiseret som selvejende institutioner, hvis formål var at yde billig kredit i lokalområdet.
Selveje betyder, at der ikke er nogen egentlig ejer af sparekassen og dens egenkapital. Deres primære opgave er i modsætning til de aktieselskabsejede banker ikke at tjene flest mulige
penge, men at sikre adgang til kredit på rimelige vilkår for deres kunder.
I nogle sparekasser kan kunderne få demokratisk indflydelse,
hvis de indskyder såkaldt garantkapital, der fungerer som ansvarlig kapital. De kaldes Garantsparekasser. Garanternes
stemmeret er reguleret af vedtægterne, men lovgivningens
stemmeretsbegrænsninger bestemmer, at garanter har én
stemme pr. 1.000 kroner i garantkapital, dog maks. 20 stemmer.
Der findes stadig en række demokratisk forvaltede garantsparekasser i Danmark, som f.eks. Vendsyssel Sparekasse og Sparekassen Kronjylland, hvor repræsentantskabet, som er valgt af
garanterne, udgør den øverste ledelse.
Efter lovændringen i 1988, hvor sparekasserne fik nyt lovgrundlag, er en række sparekasser blevet omdannet til aktieselskaber, og en række af dem er siden blevet børsnoteret eller fusioneret med andre børsnoterede banker. Den største sparekasse,
SDS, endte f.eks. kort efter som en del af Unibank og senere
Nordea.
Med omdannelsen til aktieselskaber mistede de pågældende
sparekasser deres centrale karakteristika, idet hensynet til at
sikre afkast til aktionærerne har erstattet hensynet til at sikre
billig kredit til kunderne, ligesom garantdemokratiet har tabt
sin betydning. De har dog stadig lov at kalde sig sparekasser.
Mange af de omdannede sparekasser har været i økonomisk
uføre, fordi de bredte sig til nye forretningsområder i stedet for
at fokusere på deres lokale kerneaktiviteter. Af de 18 større

deres kapitalgrundlag fra andelshaverne eller garanterne, eller
gennem deres indtjening. Men de vil ofte have sværere ved at
møde kapitalkrav end aktieselskabsbankerne, som altid kan gennemføre en aktieudvidelse. Dette har været medvirkende til, at en
række andels- og sparekasser har omdannet sig til aktieselskaber,
eller har ladet storinvestorer komme ind med medbestemmende
kapital, og dermed afviklet deres demokratiske karakter.

sparekasser, der siden 1992 er blevet omdannet til aktieselskaber, er syv gået konkurs, mens seks er blevet overtaget af konkurrenter.
Andelskasserne
Andelskasserne er i reglen organiseret som andelsselskaber
(A.M.B.A.: Andelsselskab med begrænset ansvar), dvs. at de i
modsætning til de selvejende sparekasser er ejet af andelshaverne. I andelskasserne er demokratiet mere vidtgående end i
sparekasserne, idet hver andelshaver har én stemme, uanset
hvor meget andelskapital man har indskudt. Generalforsamlingen, hvor alle andelshavere har stemmeret, er andelskassens
øverste myndighed. I det der er et sammenfald mellem kunder
og ejere, er det selvsagt andelskassernes formål, er at sikre de
bedste vilkår for deres kunder.
De første andelskasser startede som en del af Andelsbevægelsen i 1800-tallet og enkelte af dem eksisterer stadig.
I 1970´erne blev en ny række andelskasser grundlagt – blandt
andet med udgangspunkt i JAK-bevægelsen166. Merkur Andelskasse og Fælleskassen er f.eks. begge andelskasser, der stammer fra denne bølge.
Mange andelskasser er i løbet af de seneste årtier omdannet til
aktieselskaber, og har mistet deres demokratiske struktur. I
2011 blev 16 af de største og ældste andelskasser slået sammen i Danske Andelskassers Bank, som samtidig blev børsnoteret uden nogen stor succes.
En række andre andelskasser, som f.eks. Østervrå andelskasse,
har ladet store økonomiske investorer komme ind med bestemmende indflydelse og dermed udvandet demokratiet.
Dette blev muliggjort af en lovændring i 2011, der gav andelskasserne mulighed for at fravige den stemmeretsbegrænsning,
der sikrede, at hver andelshaver kun har én stemme uanset
omfanget af andelskapital. I flere tilfælde har denne type manøvre medført alvorlige problemer, som vi f.eks. senest har set
det med den nu afviklede Københavns Andelskasse, hvor storinvestorer misbrugte andelskassen, og i JAK Slagelse.
Der er i 2018 fem ægte andelskasser i Danmark hvoraf Merkur
Andelskasse er den største med 34.000 kunder.

Denne udvikling fremmer en uhensigtsmæssig konvergens i
ejerskabsstrukturer i takt med, at de fællesejede institutter enten
må lukke, konvertere til eller blive opkøbt af konventionelle banker,
uden at nye kan komme til. Det vil efterlade et mindre robust finansielt system, fordi sektoren vil blive mere sårbar over for chok,
som påvirker mange banker på samme måde og i samme omfang.175
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ENHEDSLISTEN FORESLÅR
Hvis vi ønsker at styrke og udvikle vores andels- og sparekassesektor, skal der tages en række initiativer, der sikrer sektoren
bedre rammevilkår og beskyttelse imod urimelige konkurrenceforhold.

1. FJERN FORHINDRINGER FOR ETABLERINGER AF NYE ANDELSOG SPAREKASSER
Det er med den gældende lovgivning slet ikke muligt at grundlægge nye andelskasser eller sparekasser. Med en lovændring i
2003 blev der lukket for at stifte nye andels- og sparekasser.
Lov om finansiel virksomhed § 7 fastslår desuden, at startkapitalen i nye pengeinstitutter skal udgøres af aktiekapital. Dette forhindrer de facto etableringen af nye andelskasser eller sparekasser, der henter deres egenkapital ved udstedelse af andelsbeviser,
eller i sparekassernes tilfælde garant-kapital.176
• Annullering af krav om at startkapital skal udgøres af aktiekapital
Konkret ændres § 7 stk. 8 i lov om finansiel virksomhed, så kravet
om en specifik form for startkapital fjernes, og nye institutter igen
kan baseres på andels- eller garantkapital. Erhvervsministeren
har over for Enhedslisten bekræftet, at den danske lov er en overimplementering af det bagvedliggende EU-direktiv, som ikke kræver en bestemt form for egenkapital eller selskabsform.177
• Genoprettelse af muligheden nye andels- og garantsparekasser
Sparekasser skal igen kunne grundlægges som selvejende institutioner, mens andelskasser skal kunne oprettes som A.M.B.A’er.
Uanset virksomhedsform skal pengeinstitutterne stadig været
omfattet af den almindelige finansielle regulering.

har en lavere risikoprofil, fordi deres udlånsportefølje ofte er sikret af en stærk garantistillelse.179 For at imødegå disse udfordringer foreslår Enhedslisten:
• Ny tilsynskategori
Der oprettes en ny tilsynskategori for kooperative banker og
andre mindre banker, der opererer inden for nogle fastlagte
rammer med lavere risiko og en mindre kompleks forretningsmodel. Banker som vælger at komme ind under denne kategori
fritages for en del af de indberetningskrav, som de større kommercielle og mere komplekse banker er omfattet af.
• Afskaffelse af de interne risikovægte
Storbankernes mulighed for at anvende interne risikovægte
udfases, så kravene til bankernes kapitalfinansiering opgøres
ud fra de standardiserede risikovægte. Det vil sikre mere fair
konkurrencevilkår mellem de aktionærejede storbanker og de
fællesejede pengeinstitutter.
I en overgangsperiode, mens de interne vægte afskaffes, skal
det gøres obligatorisk for de store banker at offentliggøre deres solvens ud fra standardvægtene.
• Lovens virkning på sektorens diversitet vurderes
I forbindelse med behandling af en ny finansiel lovgivning i
Danmark, skal Folketingets partier fremover indhente en vurdering fra Finanstilsynet af, hvorvidt den eller de foreslåede
lovændringer vil påvirke sektorens diversitet, herunder den demokratiske del af finanssektoren, samt om det ønskede formål
kan opnås på en mere proportionel måde

3. BEDRE ADGANG TIL KAPITAL
2. MERE PROPORTIONEL TILSYN OG KAPITALKRAV
Regelefterlevelsesomkostningerne er steget markant for de fællesejede pengeinstitutter, særligt efter finanskrisen, hvor tilsynet
er skærpet. Da den nye regulering er modelleret på de mere udbredte, konventionelle banker, tager den kun i ringe grad højde for
kooperative bankers særkarakteristika, f.eks. den interne, demokratiske styringsstruktur, og den mindre risikobetonede adfærd.178
Også i forhold til kapitalkravene er det problematisk, at reguleringen ikke tager tilstrækkelig højde for, at kooperative banker

Det er selve kernen i de demokratiske pengeinstitutter, at de er
ejet af og styret af deres kunder, og derfor ikke kan hente kapital
på den måde som aktieselskabsbankerne kan, uden at de samtidig mister deres demokratiske og non-profitorienterede karakter.
Omdannelsen til aktieselskaber eller introduktionen af fremmed
kapital, der kræver indflydelse på beslutningerne indebærer et
opgør med det demokratiske grundlag. Hvis vi ønsker at bevare og
udvikle de demokratiske finansvirksomheder, og de fordele som
de medfører for samfundet og økonomien, så er det nødvendigt
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at tage højde for deres særkende, og sikre adgang til kapital fra
andre kanaler end aktiemarkedet.
• Etablering af Danmarks Erhvervsdemokratiske
Investeringsfond
Enhedslisten foreslår etableringen af en ny investeringsfond
under navnet Danmarks Erhvervsdemokratiske Investeringsfond. Fonden placeres under vækstfonden, eller i den nye
statslige investeringsfond, som foreslås andetsteds i denne
rapport. Fonden skal være organiseret efter samme principper
og statsstøtteregler som Den Grønne Investeringsfond. Fonden skal kunne give forskellige typer af lån herunder i form af
ansvarlig kapital til demokratisk forvaltede erhvervsvirksomheder, herunder pengeinstitutter og realkredit. Fonden skal
kunne medvirke til at stille startkapital til rådighed for nyetablerede spare- og andelskasser i form af andelskapital eller garantkapital. Og den skal kunne stille lånekapital til rådighed i
forbindelse med nye kapitalkrav, eller hvis spare- og andelskasser, på ansvarlig vis, vil ekspandere deres udlånsvirksomhed, og i den forbindelse har brug for ansvarlig kapital.
• Investorfradrag til andelskasserne
i 2019 indføres et nyt investorfradrag, som giver fradragsret ved
indskud af aktiekapital i nystartede mindre virksomheder. Enhedslisten er modstander af det generelle investorfradrag og
ønsker at det målrettes erhvervsdemokratiske virksomheder,
og andre virksomheder med et særligt samfundsgavnligt formål. Et sådant fradrag vil give andelskasserne lettere adgang
til at øge egenkapitalen ved hjælp af tegning af andelskapital.
• Omlægning af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder
Finansielle virksomheder er omfattet af den såkaldte lønsumsafgift. Det er en afgift, som afgøres af lønsummen, dvs.
af antallet af medarbejdere. Lønsumsafgiften tilgodeser på
grund af stordriftsfordele de største pengeinstitutter. For at
skabe en mere fair konkurrence mellem store og små pengeinstitutter – herunder andels- og sparekasser – foreslår Enhedslisten en omlægning af lønsumsafgiften for finansielle
virksomheder, således at der indføres et bundfradrag for de
første 50 medarbejdere, finansieret på en højere afgift på de
øvrige medarbejdere.
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4. LOVMÆSSIG SIKRING AF DEMOKRATIET I KOOPERATIVE
BANKER
Andelshavere og garanters demokratiske indflydelse var oprindeligt sikret ved lov. Med en lovændring i 2011 blev reglerne lempet
således, at man kunne dispensere for stemmeretsbegrænsningerne i en andelskasse, hvis en storinvestor indskød andelskapital,
der medførte, at andelskapitalen udgjorde over 80 pct. af den
samlede egenkapital.
Siden er en række andels-kasser og sparekasser brugt denne lempelse og har således mistet deres grundlæggende demokratiske
karakter. De har dog fortsat lov til at kalde sig for andelskasser og
sparekasser.180 For at imødegå disse udfordringer foreslår Enhedslisten:
• Fjern lempelsen i de lovbeskyttede stemmeretsbegræsninger
Reglerne om stemmeretsbegrænsinger i Lov om finansiel virksomhed føres tilbage til før lovændringen i 2011, så det ikke
længere er muligt at dispensere for stemmeretsbegrænsningerne i spare- og andelskasser. Det vil beskytte nuværende
og fremtidige spare- og andelskasser mod fjendtlige overtagelser.
• Kun demokratiske pengeinstitutter må kalde sig andelsog sparekasser
En række spare- og andelskasser er gennem de seneste årtier
forvandlet til aktieselskaber, eller har efter undtagelsen for
stemmeretsbegrænsningerne overladt magten til storinvestorer. Den gældende lovgivning sikrer dem dog i begge tilfælde
retten til fortsat at kalde sig andels- og sparekasser. Det gælder f.eks. Danske Andelskasser, som i dag er et aktieselskab, og
en lang række sparekasser.181
Det er falske varebetegnelser, og giver forbrugerne en fejlagtig
forventning til bankens værdier, og til hvilken indflydelse de
har som kunder i de pågældende institutter.
Loven skal ændres så kun de demokratiske banker, der sikrer
andelshavere, og garanterer den afgørende demokratiske indflydelse efter de oprindelige principper, har ret til at kalde sig
andels- og sparekasser.
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GENETABLERING AF DEN DEMOKRATISKE
REALKREDITMODEL
Indtil 1990 var alle realkreditinstitutter foreningsejede eller selvejende. Det sikrede danskerne
verdens billigste boliglån. Enhedslisten vil gennem
en række initiativer bane vejen for at etablere nye
foreningsejede eller selvejende realkreditinstitutter,
og sikre kundernes indflydelse i nye og eksisterende
realkreditforeninger.
Historien om den danske realkredit er en historie om borgere, der
slog sig sammen i demokratiske, kundeejede kreditforeninger for at
sikre verdens måske billigste boligfinansiering. Men ligesom det gælder for pengeinstitutterne, har vi også på realkreditområdet desværre set en gradvis afvikling af den demokratiske model og af det
hvile i sig selv-princip, som systemet byggede på. De foreningsejede
og selvejende realkreditinstitutter, er stykke for stykke blevet overtaget af bankerne, og indlemmet i de finansielle supermarkeder.
Hvor kreditforeningerne og reallånefondene før skulle sikre boligejerne billige lån, skal de nu give det størst mulige overskud til
bankerne. Det har kostet både boligejere, landbrug og erhvervsliv
dyrt.

Den danske realkreditmodel
Den danske realkredits historie går faktisk helt tilbage til branden
i København i 1795. For at finansiere genopbygningen blev den første realkreditforening stiftet, der ydede lån mod pant i fast ejendom. Efter vedtagelsen af grundloven i 1849 og en lov om realkredit i 1850 opstod de første foreningsejede realkreditinstitutioner,
som var drevet af låntagerne i fællesskab.
Foreningernes formål var, ligesom sparekasserne og andelskasser, ikke at skabe fortjeneste til aktionærer eller fremmede ejerkredse, men at sikre billige lån til kunderne. Når låntageren optog
et realkreditlån gennem kreditforeningen, stillede vedkommende
med et indskud, som tillige med de løbende reservefondsbidrag
beskyttede foreningens kreditorer (obligationsejerne) mod tab,
hvis låntagerne ikke kunne betale de lovede ydelser. Hvis låntagerne styrede foreningen på en måde, så reservefondsbidragene
ikke gik tabt, fik låntagerne deres bidrag tilbage, når lånene var betalt tilbage.

I 1959 vedtog Folketinget Lov om boligbyggeri, der bl.a. banede
vejen for Reallånefondene, de såkaldte 3. prioritetsinstitutter, som
kom til at afløse staten som långiver til byggeriet. En af dem var
byggeriets realkreditfond, senere BRF-kredit, der havde til særligt
formål at give kredit til de almene boligforeninger.
Fondene blev stiftet af Nationalbanken, Fællesforeningen for Almennyttige Boligselskaber og forretningsbankernes fællesorganisationer, der også bidrog med startkapitalen. Fondene var selvejende, erhvervsdrivende fonde, og ligesom realkreditforeningerne,
var der ikke nogen, der skulle tjene penge på deres virksomhed.
Formålet var ganske enkelte at sikre billig og stabil kredit til borgere, landbrug og virksomheder.
Indtil starten af 1990’erne var hele realkreditmarkedet således
baseret på nonprofit-virksomheder. Ingen tjente penge på at formidle realkreditlån i Danmark. En helt unik tradition – også på globalt niveau.

Ødelæggelsen af den foreningsejede realkredit
De seneste årtier er vores realkreditmodel desværre blevet grundlæggende forandret. Med realkreditloven af 1989 – som var en implementering af EF’s første bankharmoniseringsdirektiv - blev markedsadgangen til at danne nye realkreditinstitutter gjort fri, og der
blev stillet krav om, at nye institutter skulle være aktieselskaber.
Samtidig fik de eksisterende kreditforeninger mulighed for at omdanne sig til aktieselskaber.182 I 1990 blev det tilladt for bankerne at
drive realkredit gennem datterselskaber. Dermed var den historiske opdeling mellem banker og realkredit ophævet.183
Bankerne etablerede i de følgende år deres egne realkreditselskaber eller overtog én efter én tidligere foreningsejede eller selvejende realkreditinstitutter. Det sidste kunne ske efter en lovændring i 2000, som fjernede de stemmeretsbegrænsninger, som
havde krævet, at foreningerne mindst skulle have halvdelen af
stemmerettighederne i realkreditaktieselskabet.

Dyrt for kunderne
Den gradvise udhuling af kreditforeningsmodellen og indlemmelsen i de finansielle supermarkeder har været en væsentligt medvirkende årsager til, at konkurrencen på realkreditmarkedet er meget begrænset i dag.184 Tre koncerner – Danske Bank, Nykredit og
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PRISEN PÅ ET BOLIGLÅN FORDOBLET
Den gennemsnitlig bidragssats for private er næsten fordoblet siden 2009 til nu 0,91 procent
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Jyske Bank – tegner sig for hele 80 pct. af markedet med en balance
på 5.200 milliarder kroner, svarende til tre gange Danmarks samlede økonomi, mens realkreditinstitutter uden for større finanskoncerner kun sidder på 10 pct. af markedet.185 Det er næsten en monopollignende tilstand.
Liberaliseringerne af realkreditten og bankernes overtagelse af
institutterne har da også siden ført til voldsomt stigende bidragssatser for boligejere og virksomheder med realkreditlån. I slutningen af 1980’erne betalte danske låntagere således omkring 0,2 pct.
i bidragssats. I 2018 var den firdoblet til 0,8 pct.. Kigger man alene
på de private boligejere, så er den gennemsnitlige bidragssats næsten fordoblet siden finanskrisen: Fra 0,48 pct. i 2009 til 0,92 pct. i
juni 2018.186
I en rapport om konkurrencen på realkreditmarkederne, bestilt af
regeringen, erkender ekspertgruppen bag rapporten, at de stigende bidragssatser er et direkte resultat af, at realkreditten gik fra
at være foreningsejet og baseret på non-profit-principper til at
være aktieselskaber ejet af bankerne. I et aktieselskab skal aktionærerne hvert år have et overskud. Og det overskud kan kun
komme et sted fra: Kunderne, via bidragssatserne.187

Afviklingen af den kundeejede foreningsmodel har altså langt fra
været til hverken borgerne eller erhvervslivets fordel. Præcis som vi
har set det, når det gælder de spare- og andelskasser, der er omdannet til aktieselskaber, så er fokus flyttet fra at sikre billige lån til
kunderne til at skabe overskud til ejerne.

Genopret den foreningsejede realkredit
Det er helt nødvendigt at vende udviklingen og få genetableret den
foreningsejede realkredit, som tjente danskerne så godt i mere end
150 år. Ellers vil borgerne fortsat være stavnsbundet til at vælge
mellem forskellige bankejede koncerner med høje gebyrer og bidragssatser.
Barriererne for at etablere nye realkreditinstitutter er dog med
den eksisterende lovgivning høje og mange, og gør det tæt på
umuligt at skabe kundeejede alternativer, der kan tage konkurrencen op med de bankejede koncerner. Samtidig er det svært for
nye og eksisterende kundeejede realkreditselskaber at skaffe den
nødvendige kapital, uden at dette går ud over det kundedemokrati, som er selve kernen i den oprindelige danske realkreditmodel.
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REALKREDIT-INSTITUTTERNE
I dag dominerer fire store realkreditinstitutter markedet. Tre af
dem er almindelige, børsnoterede aktieselskaber, mens Nykredit stadig formelt er foreningsejet.
Realkredit Danmark
Har sine rødder tilbage i én af de første demokratiske realkreditforeninger, Østifternes kreditforening, som blev grundlagt i
1851. I 1970 slog Østifternes kreditforening sig sammen med tre
andre demokratisk forvaltede realkredit-foreninger, og dannede Kreditforeningen Danmark.
Efter Liberaliseringen i 1989 blev Kreditforeningen Danmark omdannet til et aktieselskab under navnet Realkredit Danmark.
Det var dog fortsat den medlemsstyrede forening, der ejede
aktierne. I 1998 fusionerede aktieselskabet med BG Bank. Dermed blev medlemmernes ejerandel reduceret.
I år 2000 blev både bank og realkreditselskab solgt til Danske
Bank. Dermed ophørte Realkredit Danmark efter 150 år med
at være demokratisk forvaltet og baseret på et hvile i sig
selv-princip. Overskuddet fra salget indgår i dag i Realdania-fonden.
BRF
Blev oprindeligt grundlagt af staten for at give realkreditlån til
alment boligbyggeri. Blev i 1975 fusioneret med Danmarks første realkreditinstitut Husejernes Kreditkasse. BRF blev efter liberaliseringen i 1989 omdannet til et aktieselskab, men stadig
med den oprindelige fond som ejer. I 2013 blev BRF-kredit solgt

til Jyske Bank. Indtægterne fra salget overgik til BRF-fonden,
som administreres af en selvsupplerende bestyrelse.
Nordea Kredit
Nordea opkøbte danske Unikredit, som var et af de første nye
aktie-realkreditselskaber, der blev etableret af Unibank efter liberaliseringen i 1989. Nordea er det tredjestørste realkreditinstitut.
Nykredit/Totalkredit
Også Nykredit stammer tilbage fra de første foreningsejede realkreditinstitutter. I 1970 fusionerede en række af dem til De
Forenede Kreditforeninger. Nykredit blev etableret i 1985 gennem en ny fusion mellem De Forenede Kreditforeninger og Jyllands Kreditforening. Efter liberaliseringen blev også Nykredit
omdannet til et aktieselskab, men med foreningen Nykredit og
dermed medlemmerne som majoritetsaktionær.
Nykredit købte i 2003 Totalkredit af en række lokale og regionale pengeinstitutter, og i 2008 købte Nykredit også Forstædernes Bank. Nykredit og de øvrige aktiviteter er stadig ejet og
kontrolleret af foreningen, som har skiftet navn til Forenet Kredit, og består af alle låntagere i Nykredit og Totalkredit.
I 2018 solgte Nykredit en stor aktiepost til en gruppe pensionskasser, efter at planerne om en børsnotering var stødt på massiv modstand. Men også denne model fører til en udvanding af
demokratiet i det investorerne får særrettigheder på bekostning af medlemsdemokratiet.

BOLIGEJERNES REALKREDIT – FORSØGET PÅ AT ETABLERE EN NY FORENING
Som følge af de stigende bidragssatser og kundeoprøret i
Nykredit har en række boligejere og bankfolk med erfaringer
inden for realkreditområdet taget initiativ til at forsøge at
starte et nyt foreningsejet realkreditinstitut under navnet Boligejernes Realkredit. Mange hundrede boligejere har støttet
økonomisk op om projektet. Men foreningens erfaringer viser
også, at det er meget svært under de nuværende regler at
oprette nye realkreditinstitutter, og endnu sværere, hvis der
er tale om foreningsejede institutter.

rence med de eksisterende fire realkredit-kæmper, pga. deres
status som finansielle supermarkeder og deres mulighed for
anvendelse af interne risikovægte.

For det første er der lovgivningsmæssige forhindringer, der står
i vejen for overhovedet at oprette sig selv som et foreningsejet
realkreditselskab. For det andet er der en stærk ulige konkur-

Foreningen har ikke opgivet, men hvis ikke der findes den nødvendige kapital vil projektet kuldsejle, og danskerne vil fortsat
være overladt til de fire store.188

For det tredje har det vist sig svært at finde den nødvendige
kapital, særligt hvis det demokratiske grundlag skal fastholdes.
Det skyldes ikke mindst, at alle større banker selv er engageret
i realkredit, og derfor ikke har nogen interesse i at hjælpe en
konkurrent på vej.
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NYKREDIT OG DEMOKRATIET
DER BLEV VÆK
Nykredit er stadig på papiret en demokratisk forvaltet virksomhed. Nykredit er et ikke-børsnoteret aktieselskab, men
hovedparten af aktierne er ejet af Forenet Kredit, hvor de til
enhver tid værende låntagere i Nykredit og Totalkredit er
medlemmer.
Reelt har medlemmerne dog i høj grad været holdt uden
for reel indflydelse. Indtil for få år siden, fik man slet ikke
som låntager at vide, at man var medlem og havde mulighed for at stille op til eller stemme på virksomhedens
højeste myndighed repræsentantskabet. Nykredit-toppen
hr også løbende ændret stemmereglerne, så bl.a. obligationsejerne fik flere stemmer. Stemmeprocenten blandt
låntageren er meget lav, og det har betydet, at de ansatte i koncernen sammen med obligationsejerne, har
fået uforholdsmæssig stor indflydelse på repræsentantskabet.
Efter et større medlemsoprør for et par år siden, er der
sket små forbedringer. Man bliver nu som kunde gjort opmærksom på muligheden for at stemme. Men processen er
stadigvæk træg, fordi man skal møde personligt op til regionale møder for at kunne stemme. Og der har været
stærk kritik af, at Nykredit angiveligt har brugt deres ansatte til at indsamle fuldmagter og få valgt ledelsens repræsentanter.
Det er stærkt problematisk, at et repræsentantskab valgt
under disse demokratiske vilkår var på vej til at tage en afgørende beslutning om at børsnotere Nykredit, og at man
tog beslutningen om at gennemføre et aktiesalg, der medfører høje afkastkrav, som skal betales af kunderne. Det er
en udhuling af demokratiet, idet de nye aktionærer får en
plads i bestyrelsen på bekostning af de medlemsvalgte, og
endda vetoret på en række områder. Som gårdejer og medlem af repræsentantskabet Simon Simonsen sagde: ”Problemet for os er, at det stadig er et salg af aktier. Og det vigtige er, at vi ikke skal tjene to herrer. Det er stadig et aktiesalg, hvor man får nogen ind omkring bordet, som har andre interesser end forenet kredit.”
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ENHEDSLISTEN FORESLÅR
Det er afgørende at skabe nye rammevilkår, der gør det lettere at
etablere nye demokratiske realkredit-foreninger, og sikre dem adgang til kapital. Samtidig bør det ved lov sikres, at nye og eksisterende kundeejede kreditforeninger har en reelt demokratisk
struktur, hvor medlemmerne – dvs. kunderne – har magten over
de afgørende beslutninger. Enhedslistens foreslår:

1. FJERN ULIGE KONKURRENCE MELLEM NYE OG GAMLE
REALKREDITINSTITUTTER
En af årsagerne til at det er så svært for nye foreningsejede realkreditinstitutter at komme ind på markedet, er de ulige vilkår, som
de er stillet over for. Enhedslisten foreslår at begrænse en række af
de fordele, som de bankejede realkreditinstitutter har i dag.
• Opdeling af bank og realkredit
Som det fremgår andetsteds i dette udspil, vil Enhedslisten genindføre opdelingen af bank, realkredit, og ejendomsmægling i
fuldt adskilte virksomheder, således at banker ikke længere kan
have realkreditinstitutter som datterselskaber eller indgå i holdingselskaber. Udover at bidrage til finansiel stabilitet, vil det
også bidrage til at fjerne de finansielle storkoncerners konkurrencefordele, idet ejendomsmæglerkæden eller banken ikke vil
give deres egen realkreditforening fordele og reklame.
• Ligestil risikovægte mellem nye og gamle
Kapitalkravene til et nyt realkreditinstitut er med de gældende
regler direkte konkurrenceforvridende Det skyldes, at nye realkreditinstitutter i mindst de første tre år skal risikovægte deres
udlån efter standardmetoden, mens de store realkreditkoncerner kan bruge deres egne interne risikovægte. Det betyder, at
nye realkreditforeninger skal have betydelig mere kapital i forhold til deres udlån end de eksisterende, og det øger omkostningerne for at komme ind på markedet. Enhedslisten foreslår,
som nævnt tidligere, at udfase muligheden for at anvende interne risikovægte, så alle finansielle virksomheder skal basere
sig på en dansk tilpasset udgave af standardmodellen.189 I udfasningsperioden skal nye realkreditinstitutter have mulighed

for at anvende en ”intern standardmodel” baseret på de eksisterende realkreditinstitutters modeller.

2. FJERN BEGRÆNSNINGER PÅ EJERFORMER
Med lov om realkredit fra 1989 blev det slået fast, at nye realkreditinstitutter skulle være aktieselskaber. Dermed aflivede man
muligheden for, at nye foreningsejede realkreditinstitutter i form
af andelsselskaber kunne opstå. Der blev samtidig lukket for muligheden for selvejende realkreditinstitutter. Og i den gældende
lov om finansiel virksomhed fastholdes denne begrænsning på
ejerform, ligesom der stilles krav om, at startkapitalen kun kan
udgøres af aktiekapital.
• Fjern kravet om aktieselskabsform og aktiekapital
§ 12 og § Paragraf 7, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed ændres, så det igen bliver muligt, at etablere realkreditinstitutter i
foreningseje eller som selvejende erhvervsdrivende fonde.

3. SIKRE BEDRE ADGANG TIL KAPITAL
Foreningsejede eller selvejende realkreditinstitutter har ligesom
spare- og andelskasser ikke adgang til at hente kapital på aktiemarkedet. I det øjeblik de forvandles til aktieselskaber, og sælger
aktier enten på børsen eller som unoterede, mister de samtidig
deres grundlæggende egenskaber: "Hvile i sig selv-princippet" og
kundedemokratiet. Hvis vi ønsker at sikre og genoprette foreningsejede og selvejende realkreditinstitutter, så er vi nødt til at
sikre dem adgang til kapital.
• Etablering af Erhvervsdemokratisk investeringsfond
Som allerede nævnt i afsnittet om spare- og andelskasser foreslår Enhedslisten at etablere en investeringsfond under vækstfonden, som kan give lån til demokratiske erhvervsvirksomheder.
Fonden skal på samme vis kunne give lån som ansvarlig kapital
til foreningsejede realkreditinstitutter og selvejende realkreditfonde i forbindelse med etablering, når der stilles nye kapitalkrav, og når de har brug for kapital for at kunne ekspandere.
Fonden skal også i forbindelse med etableringen af nye demo-
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kratiske realkreditforeninger kunne stille midlertidige statsgarantier bag nye obligationsserier på betingelse af, at foreningerne fungerer efter et" hvile i sig selv-princip".

4. MULIGHED FOR STATSLIG ETABLERING AF NYE SELVEJENDE
REALKREDITFONDE
Hvis ikke det inden 2022 er lykkedes at oprette nye foreningsejede
realkreditinstitutter, skal staten på ny tage initiativ til at oprette
en eller flere selvejende realkreditfonde.
• Lovhjemmel til oprettelse af statslig realkreditfond
Der sikres lovhjemmel til at oprette selvejende realkreditfonde
med statslig startkapital. Det statslige indskud tilbagebetales
via fondenes indtjening. Bestyrelsen i fonden udpeges ved stiftelsen af erhvervsministeren. Når realkreditfonden er etableret
skal bestyrelsen vælges af et repræsentantskab som er valgt
af kunderne.
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• Særlig lovgivning om demokratisk governance i foreningsejede realkreditinstitutter
Der indføres klare regler for den demokratiske governance i
demokratiske realkreditinstitutter. Reglerne skal sikre medlemmernes indflydelse på afgørende beslutninger.
• Valget til repræsentantskab skal ske ved elektronisk urafstemning, og alle kandidater og lister skal være ligestillede i
deres mulighed for at fortælle om deres ønsker for foreningen på foreningens hjemmeside, medier, m.m.
• Der skal indføres klare begrænsninger for, hvor mange
stemmer der kan tildeles obligationsejerne og stemmeretten til de ansatte i realkreditinstituttet afskaffes, således at
kundernes magt sikres.
• Afgørende beslutninger om f.eks. ændringer i ejerskab eller
kapitalforhold, der har betydning for medlemmernes demokratiske indflydelse skal forelægges medlemmerne ved en
elektronisk urafstemning, hvor alle medlemmer har mulighed for at stemme.

5. KRAV OM DEMOKRATISK STYRING
Afviklingen af en række foreningsejede realkreditselskaber
uden en reel demokratisk debat blandt foreningernes medlemmer, samt den tvivlsomme demokratiske proces bag Nykredits
aktieudvidelse viser, at der er behov for en skarp og klar lovgivning, der definerer de demokratiske spilleregler i eksisterende og nye foreningsejede realkreditinstitutter.
På samme måde viser de stærkt problematiske udsalg af de
statsligt initierede, selvejende realkreditfonde, som BRF, at eventuelle fremtidige selvejende realkreditfonde skal indhegnes lovgivningsmæssigt, så de ikke kan sælges videre til kommercielle
virksomheder.
Generelt bør private foreninger have ret til at indrette deres vedtægter, som medlemmerne ønsker det. Men når der er tale om
foreningsejede virksomheder med en milliardforretning og med
enorm betydning for samfundsøkonomien, er der grund til en lovmæssig sikring af medlemmernes magt.

• Klare regler for selvejende realkreditfonde
Hvis staten igen tager initiativ til at oprette selvejende realkreditfonde, skal det sikres, at de ikke igen kan ende med at blive
indlemmet i de finansielle supermarkeder. Det skal således
klart fremgå af fondenes vedtægter og fundats, at de ikke kan
overdrages eller sælges til ikke-selvejende eller foreningsejede
virksomheder.
Der skal også være klare regler for anvendelsen af eventuelle
driftsoverskud. Ligesom der skal være lovsikrede regler for
hvilke dele af samfundet, der skal være repræsenteret i bestyrelserne.
• Forstærket tilsyn med erhvervsdemokratiske virksomheder
Der bør generelt være et langt mere grundigt myndighedstilsyn
med erhvervsdemokratiske virksomheder, der sikrer, at vedtægterne lever op til lovens bogstav og at medlemmernes indflydelse ikke udvandes.
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ET OFFENTLIGT BANKALTERNATIV
I mange europæiske lande kan kunderne vælge
en offentlig bank som alternativ til de private kommercielle banker. Enhedslisten vil også give danske
kunder denne mulighed for at oprette et nationalt
offentlig bankalternativ, og for at give kommunerne
lov til at drive lokale sparekasser. Samtidig vil Enhedslisten etablere en national investeringsfond målrettet
lån og investeringer til samfundsgavnlige formål.
Det kan lyde fremmed med offentlige banker. Men idéen om, at
banker er noget, som det private erhvervsliv alene skal tage sig af,
er faktisk af ret ny dato. Det er f.eks. ikke mere end små 25 år siden,

at vi havde en velfungerende offentlig bank i Danmark – Girobank.
Og flere andre europæiske lande har stadig omfattende offentlig
deltagelse i finanssektoren. Omkring 20 pct. af bankerne i Europa
er på den ene eller anden måde på offentlige hænder. Millioner af
europæere har deres konto i en offentligt ejet bank.
Også i Danmark bør borgerne fremover kunne tilvælge et offentlig bankalternativ, der drives ud fra almennyttige principper, og
hvor det er hensynet til kunderne, og ikke til aktionærerne, der står
i centrum. Vi er som borgere forpligtet til at have en bankkonto i
form af en NemKonto.190 Derfor bør det offentlige også stille et tilbud til rådighed, så vi ikke er tvunget til at vælge mellem mere eller mindre anløbne private banker.
Enhedslisten vil arbejde for, at der inden for en kort tidshorisont
etableres et nationalt offentligt bankalternativ, som kan betjene

TABEL: MARKEDSANDELE FOR OFFENTLIGE BANKER I UDVALGTE EUROPÆISKE LANDE
Land
Norge1
Sweitz1
Tyskland1
Danmark1+2
Island3

Markedsandel for finansvirksomheder
med mindst 50 pct. offentlig kontrol
11,3 %
34,1 %
32,9 %
1,9 %
72 %

Heraf markedsandel for finansvirksomheder med fuld offentlig kontrol
5,6 %
22,5 %
23,9 %
1,9 %
72 %

1) Egne beregninger ud fra Schmidt (et.al): Public Financial Institutions in Europe, 2011. Opgørelsen omfatter kun større offentlige banker og investeringsfonde og ikke mindre offentlige banker. Den reelle markedsandel vurderes derfor af Schmidt (et.al) at være større end det angivne.205
Det gælder også for Danmark. Opgørelsen omfatter ikke private eller offentlige pensionskasser og forsikringsselskaber
2) Tallene for Danmark dækker over to offentlige finansieringsfonde. Det kan ikke aflæses hos Schmidt (et.al) hvilke fonde, der er tale om.
3) Egne beregninger ud fra 2017 data.206 Tallet er ikke direkte sammenligneligt med data fra det i andre lande, da metodologien kan være anderledes.
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miljømæssige hensyn, er det derfor helt nødvendigt med offentlige investeringsbanker.

SO

Der er mange grunde til, at der bør opbygges offentlige alternativer til de private kommercielle finanskoncerner. Offentlige banktilbud vil øge konkurrencen og udfordre den monopollignende situation, som er med til at drive gebyrer og bidragssatser op.
Det er uholdbart, at den finansielle infrastruktur i stigende grad er
på få store kommercielle virksomheders hænder. Detailclearingssystemet for alle betalinger, er således ejet af bankernes interesseorganisation Finans Danmark og leveret af Nets.191 Nets er i dag ejet af
en amerikansk kapitalfond.192 Samtidigt forventes det at indtoget af
elektroniske betalinger og digitale betalingsløsninger, såsom MobilePay og ApplePay, vil betyde, at kontanter helt udfases i en nær fremtid. Som borgere vil vi dermed blive tvunget til at benytte os af digitale kontopenge, og vi vil derfor blive endnu mere afhængige af de
private, kommercielle banker, end tilfældet er i dag.
Ligesom de fællesejede pengeinstitutter vil offentlige banktilbud
have fokus rettet mod kunderne, og ikke mod at aflønne aktionærkapital. Det vil også gøre dem mindre risikovillige. Studier fra Verdensbanken viser, at eksistensen af statslige banker kan være med
til at stabilisere kreditgivningen henover den økonomiske cyklus’
op og nedture og dermed have en stabiliserende effekt i tider med
finansiel ustabilitet.193
Endelig vil offentlige banker i kraft af deres politiske fundament kunne investere i projekter med lav profitabilitet og lang investeringshorisont, som ellers ikke vil kunne opnå støtte på kommercielle vilkår. Ønskes der en banksektor, som tager sociale og
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kunder i hele landet. Vi vil give kommunerne ret til at etablere lokale sparekasser. Og vi vil etablere en offentlig investeringsbank
med fokus på at sikre kapital til bæredygtige, demokratiske og
samfundsgavnlige investeringer – ikke mindst i landdistrikterne.
Endelig vil vi igangsætte et udredningsarbejde om at etablere en
såkaldt e-Krone for at sikre, at nationalbanken igen får større indflydelse på pengeskabelsen i samfundet.
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Kommunerne tvinges i armene på anløbne banker
I dag er også kommuner, regioner og stat nødt til at involvere sig
med de store finanskoncerner for at få!1 håndteret deres bankforretninger, som f.eks. udbetalinger af offentlige lønninger. Efter skandalen om Danske Bank har en række byråd forsøgt at komme ud af
aftalen med Danske Bank, men det har vist sig svært – særligt
svært for de største kommuner at finde et alternativ, der har kapaciteten til at betjene dem.
I de store kommuner er det således kun Danske Bank og Nordea,
der er store nok til at byde ind på håndtering af kommunens bankbehov. Tilsvarende har ministeren for Offentlig Innovation, Sophie
Løhde, angivet, at staten trods den aktuelle hvidvaskskandale har
være nødsaget til at vælge Danske Bank som statens bank, da Danske Bank er den eneste bank, der har budt på opgaven med at håndtere det såkaldte SKB-betalingssystem.194 Alle statslige institutioner
samt kommuner og regioner er forpligtiget til at bruge SKB.195 196
Et offentligt bankalternativ vil sikre stat, kommuner og regioner
en stabil og billig bankforbindelse.

Offentlige banker er udbredt i Europa
Modsat den gængse opfattelse eksisterer der i Europa en meget
stor offentlig finanssektor. Rundt omkring i de europæiske lande
findes der flere hundrede store og små finansvirksomheder med en
eller anden form for offentlig kontrol. En opgørelse viser, at disse
banker står for mindst 20 pct. af den europæiske finanssektor målt
i aktiver. Halvdelen af disse banker er regulære offentlige banker,
hvor det offentlige kontrollerer mindst 50 pct. af banken, mens den
anden halvdel er private banker, hvor det offentlige har en stor deltagelse.197 Der er i denne opgørelse set bort fra de mange ”midlertidige” offentlige banker, som er opstået i kølvandet på finanskri-
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OFFENTLIGE SPAREKASSER I TYSKLAND
Den tyske banksektor består af tre forskellige typer af banker som er i direkte konkurrence med hinanden: Dels private kommercielle banker som Deutsche Bank, dels private
andelskasser baseret på princippet om én ejer én stemme
og dels offentligt ejede sparekasser.
I alt er der i Tyskland 400 offentlige sparekasser med knap
15.000 filialer og mere end 200.000 ansatte, som servicerer
50 millioner private kunder, og udgør den primære bankforbindelse for 40 pct. af tysk erhvervsliv.207 I alt står de offentlige finansvirksomheder for over 30 pct. af den tyske finanssektor.
Sparekasserne er offentlig ejede, men fungerer som selvstændige virksomheder. Sparekassernes overskud udbetales
ikke til de offentlige ejere, men geninvesteres i sparekasserne til brug for nye udlån eller uddeles til almennyttige
formål.
Sparekasserne er ved lov bl.a. pålagt at sikre lige adgang til
banksektoren for alle mennesker og virksomheder samt at
tage sociale og lokale hensyn i deres bankforretning.208 Sparekasserne ledes af en bestyrelse bestående af lokale politikere og andre lokale repræsentanter.209
De offentlige sparekasser er lokale virksomheder, som opererer ud fra et lokalt mandat, men de samarbejder med og
får støtte fra regionale Landesbanken og nationale finansenheder, som hjælper med bl.a. internationale transaktioner og lån til større virksomheder.210
Den omfattende udbredelse af offentlige banker i Tyskland sker i forståelse med EU-kommissionen, som i 2002
indgik en aftale med den tyske regering om en række forholdsvis brede betingelser, der skal være tilstede for, at
der kan gives statslige lånegarantier til de offentlige sparekasser uden at komme i strid med EU’s regler for statsstøtte.211

sen, fordi staten måtte overtage nødlidende private banker.198.
Medregnes sådanne ”bailed-out” finansvirksomheder er op mod 30
pct. af den europæiske finanssektor under offentlig kontrol.199
I Europa findes en mindre gruppe af delvist offentlige finansvirksomheder, som opererer mere eller mindre som rene kommercielle
virksomheder. I disse er det offentlige typisk repræsenteret med en
mindre offentlig aktieandel. Det generelle billede er dog, at når det
offentlige er involveret i finansvirksomhed sker det med et højere
formål end blot at tjene penge. En analyse af de vigtigste 221 offentlige banker og 81 investeringsfonde i Europa identificerer således tre typer offentlige finansvirksomheder. 200
For det første en lang række offentlige kunderettede banker.
Mange af dem arbejder ud fra en målsætning om at styrke et
mindre geografisk område. Dette er udbredt i bl.a. Frankrig,
Schweitz, Østrig og Tyskland, hvor der findes en stærk tradition
for offentlige sparekasser. Disse sparekasser leverer en lang
række bankydelser til privatkunder og mindre virksomheder som
også leveres af kommercielle banker. Det gælder opsparingskonti
og forbrugslån, boliglån og virksomhedslån. Udover ejerforholdet
adskiller disse banker sig fra kommercielle banker ved deres tilknytning til et geografisk område.201 Særligt i Tyskland er de offentlige sparekasser en meget central del af finanssektoren, hvor
fuldt offentlige banker sidder på hele 24 pct. af hele den tyske
banksektor.202 Men der er også en række offentlige kunderettede
banker med national rækkevidde. Det gælder f.eks. den Franske
Banque Postal, som er et datterselskab til det franske statsejede
post-væsen. I Danmark havde vi en lignende offentlig bank i Girobank. Den blev siden privatiseret og endte som en del af Danske Bank-koncernen
For det andet en lang række offentlige investeringsbanker, som
arbejder ud fra en målsætning om at fremme almene samfundshensyn, som markedet ikke vil finansiere. De støtter projekter
med investeringshorisonter, der er for lange for private investorer,
og/eller agerer som ”dual-bottom line”-banker, ved at investere i
såkaldt offentlige goder, som det på grund af eksternaliteter er
svært at tjene penge på. Disse offentlige finansvirksomheder arbejder ud fra mange forskellige målsætninger, f.eks. at fremme
selvforsyning med fødevarer, sikre boliger med lav husleje, eller
etablere bæredygtig produktion. Med til denne gruppe hører også
offentlige finansvirksomheder, som ser det som deres opgave at
modvirke kriser ved at investere kontra-cyklisk (dvs at øge investeringerne i krisetider og sænke dem i opgangstider). 203 I Dan-
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mark har vi eksempler på investeringsbanker, oprettet ud fra
denne målsætning i form af Danmarks Grønne Investeringsfond,
som støtter bæredygtig produktion og Statens Uddannelsesstøtte, som giver billige studielån ud fra en overbevisning om, at
uddannelse kommer hele samfundet til gode. Enhedslisten støtter
denne type af offentlig bankvirksomhed og ønsker at udvide deres aktivitet betydeligt
For det tredje er det udbredt i Europa at etablere offentlige investeringsbanker målrettet kreditgivning til virksomheder.204 I Danmark har vi også denne type investeringsbanker. Det drejer sig om
Innovationsfonden, Vækstfonden og Danmarks Eksportkredit, der giver lån til, investerer i eller stiller garantier for mindre virksomheder
og eksportvirksomheder. Enhedslisten støtter denne type af offentlig
bankvirksomhed. Det er dog vigtigt for Enhedslisten, at disse lån, garantier og investeringer har reel effekt i samfundet, og ikke blot fungerer som statsstøtte til erhvervslivet. Samtidigt skal et eventuelt
overskud bruges på samfundsnyttige formål.

Skal staten have større kontrol med pengeskabelse
og cirkulation?
Historisk set var det lidt forenklet sagt de enkelte landes nationalbanker, der kontrollerede pengemængden i form af kontanter. Sådan er det ikke længere. Langt den største del af pengemængden
er ikke kontanter, trykt af nationalbanken, men digitale kontopenge, der er skabt af de private banker, når de giver kredit.
Nationalbanken kan forsøge at styre kreditgivningen ved hjælp
af renten og fra politisk hold kan f.eks. kapital-krav eller andre reguleringer begrænse kreditgivningen og dermed pengemængden.
Men som beskrevet tidligere har vi set en markant forøgelse af
pengemængden som følge af finanskoncernernes aggressive kreditgivning over de seneste årtier.
Inden for den seneste tid er der i en række landes centralbanker opstået debat om behovet for at indføre digitale centralbankspenge. Kontanterne er på vej mod hastig afvikling, og dermed vil ”pengeskabelsen” blive helt overladt til de private finanskoncerner. Digitale centralbankspenge forestilles som et supplement til kontanter og kontopenge på kort sigt, og på længere sigt,
når brugen af kontanter forventes at ophøre, som alternativ til
kontopenge.
Digitale centralbankspenge vil give centralbankerne nye redskaber til at håndtere økonomiske kriser, og en bedre kontrol med
pengeskabelsen og den økonomiske aktivitet i samfundet.

POSTALE BANKER
I de fleste lande har postvæsnet været anvendt som basis
for bankvirksomhed. Den første postbank blev oprettet i
Storbritannien i 1861, men modellen spredte sig til store dele
af verden i de efterfølgende hundrede år.212 I dag er der 183
lande, hvor postvæsenet tilbyder el eller anden form for finansiel ydelse.213 Styrken ved postbankerne har historisk været dets geografiske udbredelse. Således har postvæsenet typisk været forpligtiget til at være tilstede i både økonomisk
velstillede og mindre velstillede regioner. Historisk set har
disse banker været præget af en målsætning om at sikre basale bankydelser til alle mennesker uanset deres økonomiske
position og uanset i hvilken del af landet de boede.214
Et moderne eksempel på en offentlig postbank er franske
Banque Postale som fra posthuse og via telefon og internet
tilbyder opsparingskonto og en række forskellige lån og forsikringer til knap 11 millioner private kunder og til små og
store private og offentlige virksomheder.215 Bankens overskud ligger på 1 milliard euro216 og en tredjedel af bankens
bestyrelse af udpeget af bankens ansatte.217
I Danmark fandtes frem til 1993 en offentligt ejet postbank i
form af GiroBank. Her kunne kunder have en personlig
konto og overføre penge og også optage lån. I 1993 solgte
staten desværre hovedparten af sine aktier i GiroBank og i
1995 fusionerede banken med først Bikuben og dernæst Realkredit Danmark for til sidst at blive opkøbt af Danske
Bank i 2000.218
I USA har en række prominente demokrater med Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Kirsten Gillibrand i spidsen foreslået, at US Postal Service igen skal fungere som en bank,
sådan som det var tilfældet frem til 1967. Postvæsenet skal
tilbyde opsparingskonto til alle amerikanere og simple lån
på få tusinde kroner. Formålet er at sikre bankydelser til de
knap 30 pct. af befolkningen, som enten står helt uden
bank, eller som er afhængige af de meget dyre pay day lenders, der delvist minder om de danske kviklån. 219
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BÆREDYGTIGE INVESTERINGER
En offentlig bank vil sammen med den statslige investeringsfond sikre at langt flere af samfundets investeringer vil have
udgangspunkt i demokratiske beslutninger, frem for som i dag
at være overladt til markedskræfter og private interesser. Det
vil uden tvivl føre til øgede investeringer i bæredygtige og samfundsgavnlige aktiviteter og virksomheder.
Der er dog brug for at tage yderligere initiativer, der sikrer at
institutionelle og private opsparere motiveres til at investere
langt mere bæredygtigt og socialt, end det er tilfældet i dag.
• Statslige investorer
De statslige pensionskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), pålægges en
række krav til ansvarlig investeringspolitik. Selvom begge
selskaber i varierende grad integrerer overvejelser om samfundsansvar og bæredygtighed i deres investeringsbeslutninger, og samtidig følger internationale konventioner og
standarder på området, er forvaltningen af medlemmernes
opsparing til hver en tid underlagt den overordnede, lovfæstede målsætning om at sikre det bedst mulige afkast.228
Med ATPs formue på 900 milliarder kroner og LDs formue på
40 milliarder kroner229 er disse pensionskasser store finansielle spillere i Danmark. Ønskes der generelt en mere balanceret afvejning af hensynet til afkastmaksimering og
samfundsansvar i investeringsbeslutninger, så er det nødvendigt at ændre i netop disse selskabernes lovfæstede formålsbeskrivelser, sådan at investorerne sikres mulighed for

at balancere afkastkravet med hensynet til en ansvarlig investeringsprofil.
• Arbejdsmarkedspensioner og private pensionskasser
Der skal skabes en række incitamenter, der kan sikre, at en
større del af vores opsparede pensionsmidler investeres i
miljømæssigt og socialt bæredygtige aktiviteter. Det kan f.
eks. ske ved at tilbyde grønne statsobligationer med et højere afkast end de traditionelle statsobligationer. Indtægterne fra obligationerne kan anvendes som kapital i f.eks.
Danmarks Grønne Investeringsfond, eller til at investere i
bæredygtig omstilling i udviklingslandene.
• Private opsparinger
Der bør også skabes incitament til at investere opsparede
frie midler i socialt og miljømæssigt bæredygtige projekter
og aktiviteter. Et flertal i Folketinget har fra 1. januar 2019
indført en såkaldt aktiesparekonto, som giver ret til en lavere beskatning på midler investeret i børsnoterede virksomheder. Enhedslisten foreslår at omdanne aktiesparekontoen til en grøn investeringskonto. De midler, som indsættes
på depotet, tilgår den grønne investeringsfond og forrentes
med f.eks. 3 eller 4 pct. over diskonto-renten. Renteindtægterne er ligesom for aktiesparekontoen beskattet på et lavere niveau end andre kapitalindkomster.
Enhedslisten vil senere fremlægge konkrete forslag til en
række initiativer, der skal sikre flere bæredygtige og samfundsgavnlige investeringer.
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EKSISTERENDE OFFENTLIGE FINANSIELLE VIRKSOMHEDER I DANMARK
Offentlige banker og finansielle virksomheder er ikke noget
ukendt fænomen i Danmark. Gennem årene er der af forskellige grunde oprettet en række offentlige banker, forsikringsselskaber og pensionskasser, som yder lån og foretager investeringer. Nedenfor beskrives de vigtigste af disse offentlige finansvirksomheder.
• ATP:
Statslig pensionskasse og livforsikringsfirma, der investerer
pensionsmidler i værdipapirer. Aktiverne udgør cirka 900
milliarder kroner. ATP er juridisk forpligtet til at sikre medlemmerne det højest mulige afkast, som over de sidste 20 år
har ligget på 8 pct.230
• Statens Uddannelsesstøtte:
Statslig ”dual-bottom line”-bank, der foruden udbetaling af
SU-stipendier udsteder studielån på favorable vilkår ud fra
antagelse om, at studielån ikke alene tilgodeser modtageren men samfundet som helhed ved at højne uddannelsesniveauet. Udlånet er over 30 milliarder kroner.231
• Den grønne investeringsfond:
Bank, der yder lån og lånegarantier til miljøvenlige projekter
ud fra en antagelse om, at staten bør støtte projekter, der
ikke ville kunne opnå lån på kommercielle vilkår, dels fordi
der er positive eksternaliteter ved miljøinvesteringer, som ikke
vil afspejle sig i projekternes profit, og dels fordi projekterne
kan have lange investeringshorisonter. Fonden blev etableret i
2014 efter aftale mellem Enhedslisten, SF og den daværende
SR-regering. Fonden har en egenkapital på 200 mio. kroner
samt en statsgaranteret låneramme på 5 milliarder kroner.

• Innovationsfonden:
Statslig bank, der både yder lån til og lånegarantier forsknings- og innovationsprojekter med en høj risikoprofil. Fondens investeringer har til formål at løse samfundsudfordringer og styrke vækst og beskæftigelse, og skal ikke nødvendigvis sikre en høj kapitalforretning. Fonden har filialer i København, Aarhus, Odense, Aalborg. 232 Fonden har samlede
udlån for 5 milliarder kroner.233
• Vækstfonden:
Statslig investeringsbank, der hjælper med at skaffe kapital
til private virksomheder, der har svært ved at opnå lån på
kommercielle vilkår. Fonden har en række specialiserede
fonde og afdelinger, f.eks. Danmarks Grønne Investeringsfond og Dansk Landbrugskapital. Fonden har en egenkapital
på over 5 milliarder kroner, men har ved at garantere lån fra
private kreditorer kunnet sikre et samlet tilsagn på 20 milliarder kroner.234 Afkastet har de sidste 10 år ligget på 5 pct.235
Fonden har filialer i Hellerup, Vojens og Randers.236
• Danmarks Eksportkredit:
Offentlig forsikringsvirksomhed og bank, som giver kredit eller lånegarantier til danske virksomheder, som ville have
svært ved at forsikre deres eksportprojekter på kommercielle vilkår. Danmarks Eksportkredit har stillet garantier for
71 milliarder kroner. Afkastet ligger på under 1 pct.237
• Kommunekredit:
Kommunal/regional bank som yder lån til kommuner og regioner og til kommunale selskaber og institutioner. Dets aktiver udgør over 200 milliarder kroner.
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ENHEDSLISTEN FORESLÅR
Enhedslisten vil, inspireret af andre europæiske lande, give det offentlige en mere central rolle i finanssektoren.
Det skal ske gennem etableringen af en national offentlig bank, der
leverer konti til alle, og sikrer den for samfundet nødvendige finansielle infrastruktur. Desuden skal den give kommunerne mulighed
for at etablere kommunale sparekasser, hvor borgere, foreninger og
virksomheder kan have konti og optage lån. Og endelig skal der
etableres en stærkere statslig investeringsbank, som kan låne ud og
investere i virksomheder, der tjener et almennyttigt formål.

1. ETABLERING AF EN NATIONAL OFFENTLIG BANK
Der etableres et offentligt, nationalt dækkende banktilbud, der
skal kunne servicere alle borgere, foreninger, offentlige forvaltninger samt private og offentlige virksomheder.
• Den offentlige banks administration og økonomi
Banken etableres som en lovreguleret uafhængig selvejende
institution efter samme model som ATP.220 Finansministeren
fastlægger vedtægterne for Den Nationale Offentlige Bank.
Formålet med banken er at tilbyde bankydelser til borgere,
foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder, og sikre,
at alle virksomheder, foreninger og borgere altid har adgang til
betalingsmuligheder i tilfælde af større bankers konkurs.
Bankens øverste myndighed udgøres som i ATP af et repræsentantskab. Repræsentantskabet består delvist af repræsentanter udpeget af arbejdsmarkedets parter, KL, Danske Regioner
og ministeriet. Men i modsætning til ATP får kunderne i banken
stemmeret til repræsentantskabet, og vælger én over halvdelen af repræsentantskabets medlemmer. Afgørende beslutninger om banken – herunder om afvikling eller ændringer af ejerstruktur – skal sendes til urafstemning blandt bankens kunder.
Repræsentantskabet vælger en bestyrelse, som er ansvarlig for
at ansætte bankens direktion. Bestyrelsen og direktionen skal
leve op til de almindelige fit-and-proper-regler.
Grundindskuddet finansieres med statslige midler, og banken
får adgang til statsgaranterede lån. Driften af banken finansieres af de private og offentlige brugere af bankens finansielle
ydelser.221
• Opgaver
Den Nationale Offentlige Bank skal tilbyde basale bankservices, som lønkonto, betalingstjenester samt mindre lån og
kreditter.
Der oprettes en Nem-konto til alle myndige borgere, hvor udbetaling af offentlige ydelser og andre offentlige transaktioner
som udgangspunkt sker. Borgeren kan dog vælge at få videreformidlet udbetalingerne til en konto i et andet pengeinstitut
gebyrfrit. Banken vil som udgangspunkt være digitalt baseret,

men vil på længere sigt etablere fysiske filialer, f.eks. som led i
overtagelsen af nødlidende bankers kunderelaterede aktiviteter. Konti i banken vil have et tilhørende offentligt betalingskort og digitale betalingstjenester, som f.eks. mulighed for mobil betaling. Den offentlige bank vil således fungere som et
muligt bankalternativ for de borgere, virksomheder og foreninger, som ikke ønsker at benytte en privat bank.
• Bank for det offentlige
Den Nationale Offentlige Bank skal kunne varetage kommuner,
regioner, og statslige institutioners indbyrdes transaktioner og
offentlige institutioners transaktioner med borgere, foreninger
og virksomheder, således at det offentliges økonomi helt frigøres fra de store kommercielle banker. Den Nationale Offentlige Bank skal tilbyde national IT-infrastruktur, rådgivning og
service til de kommunale sparekasser (se nedenfor).
• Overtagelse af nødlidende private banker
Når private banker erklæres nødlidende af Finanstilsynet og
overtages af statens afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet, skal
Den Nationale Offentlige Bank kunne overtage og videreføre
de sunde, kunderettede dele, sådan at kunderne i den kriseramte bank tilbydes et trygt alternativ

2. ETABLERING AF KOMMUNALE ELLER TVÆRKOMMUNALE
SPAREKASSER
Der gennemføres en undtagelse i Kommunalfuldmagten, der regulerer kommunernes erhvervsmæssige aktiviteter, så det, med inspiration fra Tyskland, sikres, at kommuner enkeltvis eller i samarbejde gives mulighed for at etablere selvejende offentlige sparekasser, hvor borgere og virksomheder i lokalområdet kan oprette
opsparingskonti med tilhørende betalingsmidler og optage mindre lån og virksomhedslån.
• Sparekassernes formål og økonomi
Sparekasserne skal tilbyde konti med dertilhørende betalingsmidler til alle borgere og virksomheder inden for de deltagende kommuner. Sparekasserne må tilbyde borgere og virksomheder simple lån.
Sparekasserne skal forpligtiges til at fremme et bæredygtigt,
innovativt, demokratisk og lokalt forankret erhvervsliv, der tager sociale hensyn i forhold til ansatte og lokalbefolkningen, og
som efterlever danske overenskomster.
Sparekasserne drives ud fra et "hvile i sig selv-princip", hvilket
indebærer at de ikke skal generere overskud, men at eventuelle overskud geninvesteres i sparekassen, eller uddeles til almennyttige formål.
De kommunale sparekasser underlægges Finanstilsynets og
skal leve op til samme kapitalkrav, som gælder for private ik-
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ke-SIFI realkreditinstitutter. De kommunale sparekasser gives
mulighed for at trække på national IT-infrastruktur, rådgivning
og service stillet til rådighed af Den Nationale Offentlige Bank.
Den Nationale Offentlige Bank kan desuden give lån til sparekasserne i form af ansvarlig kapital.
• Sparekassernes ledelse
De kommunale sparekassers daglige ledelse varetages af en
professionel direktion. Sparekassernes overordnede linje lægges af en bestyrelse, der afhængigt af antallet af deltagende
kommuner består af 3 personer udpeget af den eller de involverede kommuner. 1 person udpeget af nationalbanken, 2
medarbejderrepræsentanter, samt 4 personer valgt på den årlige generalforsamling for alle bankens kunder. Alle bestyrelsesmedlemmer udpeges årligt.
Bestyrelsesmedlemmer skal leve op til Finanstilsynets fit-andproper-krav, der stiller krav om både relevant finansiel viden,
faglig kompetence og erfaring svarende til det ansvarsniveau,
som vedkommende skal varetage, og om integritet, uafhængighed og hæderlighed.222 Bestyrelsen må ikke behandle konkrete udlånssager.

3. ETABLERING AF EN STATSLIG INVESTERINGSBANK:
Vækstfonden, Innovationsfonden, Den Grønne Investeringsfond og
den nye Danmarks Erhvervsdemokratiske Investeringsfond sammenlægges til én fælles statslig investeringsbank, som yder lån til,
garanterer lån og investerer i danske virksomheder, boligselskaber
m.v. Investeringsbanken etableres som en statslig lånefond.
• Investeringsbankens formål
Investeringsbanken forpligtes til at investere i små og mellemstore virksomheder eller foreninger, der enten har en særlig innovativ karakter, bidrager til en miljøvenlig og bæredygtig udvikling, har et særligt socialt sigte, arbejder på at forbedre arbejdsmiljøforhold eller indfri FN’s verdensmål, eller som har en
demokratisk virksomhedsstruktur. Det sidste er særligt relevant i forhold til finanssektoren, hvor det har været meget
svært at etablere nye, demokratisk forvaltede virksomheder
(realkreditinstitutter, andels- og sparekasser), fordi disse har
sværere ved at få kapital end aktieselskaber.
Investeringsbanken forpligtes samtidigt på at have en kontracyklisk investeringsprofil, således at der i nedgangstider også
kan gives lån på særlige vilkår til lukningstruede virksomheder,
såfremt der er en forventning om, at virksomhederne gennem
långivningen efter en årrække kan drives på normal vis, og såfremt virksomheden tjener samfundsnyttige mål.
Der gives mulighed for, at investeringsbanken, på linje med
Vækstfonden, kan investere i virksomheder og ikke blot yde lån
og lånegarantier.
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• Investeringsbankens økonomi
Investeringsbanken etableres som udgangspunkt med en egenkapital på 10 milliarder og en statsgaranteret låneramme på
40 milliarder kroner. De eksisterende statslige investeringsfondes egenkapital overgår til den nye investeringsbank. Banken
skal således ved at stille lånegarantier kunne tiltrække privat
kapital og dermed være med til at påvirke den private kreditgivning. Investeringsbanken gives mulighed for i økonomiske
nedgangstider at udvide sin låneramme.
Det foreslås, at investeringsbanken arbejder ud fra en målsætning om en relativt lav egenkapitalforrentning. Det sker ud fra
et ønske om i højere grad at tilgodese samfundsnyttige investeringer frem for forrentning. Overskuddet geninvesteres i
banken, eller tilfalder staten.
• Investeringsbankens ledelse
Investeringsbankens daglige ledelse foretages af en professionel direktion. Hovedlinjen for Investeringsbankens arbejde bestemmes af et repræsentantskab med repræsentanter fra såvel arbejdstagerorganisationer, som fra virksomheder og brancheorganisationer, samt fra relevante NGO’er f.eks. på energiog klimaområdet. Repræsentantskabet vælger fondens bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmer skal leve op til Finanstilsynets fit-andproper-krav, der stiller krav om både relevant finansiel viden,
faglig kompetence og erfaring svarende til det ansvarsniveau,
som vedkommende skal varetage, og om integritet, uafhængighed og hæderlighed.223 Investeringsbanken afholder hvert
år en offentlig høring, hvor investeringsbankens strategi og resultater er til offentlig debat.

4. UDREDNINGSARBEJDE MED FOKUS PÅ E-KRONE
Flere centralbanker, herunder, Sveriges Riksbank224, Norges
Bank225 og Bank of England,226 har iværksat grundige udredningsarbejder, hvor de analyserer fordele og ulemper ved at indføre
digitale centralbankspenge. Sveriges Riksbank arbejder med to
modeller for en såkaldt e-Krone; dels en værdibaseret model,
hvor e-Kronen alene er lagret lokalt hos borgeren eller virksomheden på et betalingskort eller en på telefon, dels en kontobaseret model, hvor borgeren eller virksomheden også har en regulær konto hos Riksbanken .227 Den danske Nationalbank har
dog indtil videre blankt afvist at introducere digitale centralbankspenge.
• Enhedslisten ønsker, at der påbegyndes et dansk udredningsarbejde om implementering af en e-Krone i Danmark. Udredningen skal – i stil med i Sverige og Storbritannien – være åben,
dialogorienteret og indsamle tekniske inputs fra andre myndigheder, forskere, finansielle virksomheder og teknologiproducenter.
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BILAG 1: OVERSIGT OVER INITIATIVER I UDSPILLET

KAPITEL 1: STÆRKERE REGULERING
AF FINANSSEKTOREN
SPLIT DE FINANSIELLE SUPERKONCERNER OP

STYRKET OG UAFHÆNGIGT TILSYN

Det er dyrt og risikabelt for et samfund at have banker, der er
"Too Big to Fail". Enhedslisten foreslår at nedbringe finanskoncernernes omfang:

Enhedslisten vil styrke tilsynsmyndighedernes opsyn med den finansielle sektor:

• Genindføring af regler der sikrer brandmure mellem pengeinstitut, realkredit, forsikring m.m.
• Pengeinstitutterne deles op i henholdsvis kundeorienterede
banker og investeringsbanker.
• Der indføres et loft på 20 pct. af BNP over pengeinstitutters
samlede størrelse.
• Der indføres værnsregler mod udenlandske opkøb og tilbudspligt til forenings- og andelsejede banker og realkreditinstitutter.

BEGRÆNS BANKERNES SPEKULATIVE ADFÆRD
Finansaktiviteter er de seneste årtier blevet stadig mere spekulative. Enhedslisten vil begrænse de spekulative aktiviteter:
• Der indføres en afgift på handel med danske værdipapirer.
• Tilslutning til det europæiske samarbejde om skat på finansielle transaktioner (FTT: Financial Transaction Tax).
• Der indføres forbud mod aktieudlån.
• Skyggebanker underlægges skærpet tilsyn
• Forbud mod aktieoptionsprogrammer og andre risikofremmende lønstrukturer i den finansielle sektor.
• Der indføres et loft over cheflønninger.

INDGREB MOD GÆLDSINDUSTRIEN: BEGRÆNS BOLIGBOBLER
OG VOKSENDE GÆLDSÆTNING
Den høje private gæld øger sårbarheden skaber en forvokset finanssektor og øger sårbarheden over for finansielle kriser. Enhedslisten vil bremse gældsætningen og modvirke boligbobler:
• Gradvis udfasning af de mest risikobetonede låneformer.
• Gradvis udfasning af rentefradraget.
• Styrket overvågning af den private gældsætning.

GØR BANKERNE MERE MODSTANDSDYGTIGE
Bankernes egenkapital er på trods af øgede kapitalkrav stadig
meget lav i forhold til udlånsmassen. Enhedslisten vil gøre bankerne mere modstandsdygtige:
• Det systemiske bufferkrav hæves til 5 pct. for SIFI-institutter.
• Finanskoncernernes mulighed for at anvende interne modeller
for risikovægtning udfases.
• Der indføres et loft på 10 pct. over gearing (Leverage Ratio Requirement: LLR).

• Der allokeres flere ressourcer til Finanstilsynet.
• Finanstilsynet gives ret til at udstede bøder.
• Der indføres en karensperiode for ansatte i finansielle tilsynsmyndigheder med hensyn til jobskifte til finanssektoren.
• Der gendindføres et krav om offentlige repræsentanter i finansielle virksomheder.

BESKYT BORGERE OG VIRKSOMHEDER MOD URIMELIGE
GEBYRER
Enhedslisten vil begrænse ågerrenter, og bankers og realkreditinstitutters mulighed for at hæve deres gebyrer:
• Der indføres skærpet tilsyn og kontrol med gebyrer.
• Der indføres regulering af realkreditinstitutioners mulighed for
at hæve bidragssatser.
• Kunder fritages for skiftegebyrer ved forøgelse af bidragssatser
• Råderet til realkreditobligationer lovfæstes
• Der indføres loft over årlige omkostninger i procent (ÅOP) på
15 pct. over nationalbankens diskonto

STOP FOR KRIMINEL ADFÆRD OG STRAFFRIHED I FINANSSEKTOREN
Det er afgørende, at både virksomheder og enkeltpersoner i den
finansielle sektor kan stilles til ansvar for uansvarlighed og kriminelle handlinger. Enhedslisten foreslår:
• Der indføres hårdere straffe for samfundsundergravende kriminalitet i finanssektoren og for at misinformere myndigheder i sager, der kan have konsekvenser for den finansielle
stabilitet.
• Selvstændig kriminalisering af rådgivning i skatteunddragelse
og hvidvask.
• Udelukkelse af virksomheder der medvirker til økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse fra offentlige kontrakter.
• Der indføres lovsikret beskyttelse af whisteblowers
• Der tilføres flere ressourcer til Bagmandspolitiet (SØIK)

NÅR KRISEN RAMMER, SKAL BANKERNE BETALE
Det er afgørende, at regningen for potentielt nye redningspakker
til bankerne ikke tilfalder skatteyderne. Enhedslisten foreslår:
• Forøgelse af de største bankers betaling til garantiformuen.
• Fremtidige bankpakker skal give medejerskab og indflydelse.
• Banker der afvikles skal kunne videredrives i offentligt regi.
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KAPITEL 2: EN MERE DEMOKRATISK
OG MANGFOLDIG FINANSSEKTOR
FREMME AF DEMOKRATISKE OG IKKE-KOMMERCIELLE PENGEINSTITUTTER
Kundeejede og demokratisk forvaltede pengeinstitutter skaber
sund konkurrence til de aktieselskabsejede banker, og sikrer flere
samfundsgavnlige investeringer. Enhedslisten foreslår:
• Fjern lovmæssige forhindringer for etablering af nye spare- og
andelskasser
• Ny tilsynskategori for demokratiske banker med lav risikoprofil
• Der sikres adgang til kapital gennem etablering af Danmark
Erhvervsdemokratiske investeringsfond
• Omlægning af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder
• Lovsikring af demokratiet i spare- og andelskasser, samt beskyttelse af brug af virksomhedsbetegnelser.

GENETABLERING AF DEN DEMOKRATISKE REALKREDITMODEL
Enhedslisten vil bane vejen for at etablere nye foreningsejede eller selvejende realkreditinstitutter, og sikre kundernes indflydelse i
nye og eksisterende realkreditforeninger:
• Begrænsninger og forhindringer på at etablere nye foreningsejede realkreditinstitutter fjernes.
• Urimelige konkurrencefordele til de bankejede realkreditinstitutter fjernes gennem udfasning af interne risikovægte og opdeling
af pengeinstitut, realkredit og ejendomsmæglervirksomhed.
• Der sikres adgang til kapital gennem etablering af Danmark
Erhvervsdemokratiske investeringsfond
• Mulighed for genetablering af statslige realkreditfonde
• Lovsikring af demokratiet i foreningsejede realkreditinstitutter

ET OFFENTLIGT BANKALTERNATIV
I mange europæiske lande kan kunderne vælge en offentlig bank,
som alternativ til de private kommercielle banker. Enhedslisten vil
også give danskerne denne mulighed:
• Der etableres et nationalt dækkende offentligt bankalternativ,
der tilbyder simpel bankvirksomhed for borgere, erhvervsliv,
foreninger, m.m. Banken skal ligeledes være bankforbindelse
for kommuner, regioner og stat.
• Kommunerne får ret til enkeltvis eller i samarbejde at oprette
lokale, kommunale eller tværkommunale sparekasser efter
tysk forbillede
• Der oprettes en national investeringsfond, der kan låne til og investere i virksomheder, start-ups, boligselskaber med fokus på bæredygtig omstilling, gode og trygge job og demokratisk udvikling.
• Der igangsættes et udredningsarbejde om etableringen af en
e-Krone, som kan sikre nationalbanken stærkere kontrol.
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DU BEHØVER IKKE AT VENTE PÅ POLITIKERNE
– START FORANDRINGEN SELV
Vi kan selv være med til at begrænse de store finanskoncerners magt og omfang,
og til at understøtte en finanssektor, der er mere demokratisk og bæredygtig.

SKIFT BANK
En relativt tilgængelig måde at begrænse finansielle giganters
magt er at skifte bank.
Finansielle storkoncerner som Danske Bank og Nordea havde stort
medansvar for finanskrisens omfang i Danmark. Og siden krisen har
de været involveret i sager om skatteunddragelse og hvidvask. Alligevel er de i dag dominerende på bankmarkedet. Sådan behøver det
ikke at være! Der er mange gode alternativer til de kommercielle
storbanker. Det drejer sig om banker, hvor det er kunden, modsat
aktionærerne, der er i centrum. Det er banker, som prioriterer bæredygtighed og samfundsnytte over profit og kortsigtet vækst.
Overvej om det ikke er på tide at skifte bank for dig eller din
virksomhed. Og få de organisationer og foreninger, du er medlem
af, til at overveje at gøre det samme.

ANDELSKASSER
I Andelskasserne er du som andelshaver medejer af banken. Du
kan være med til at bestemme og vælge bankens bestyrelse. De
fleste andelskasser har desuden fokus på etik, så du er sikker på,
at bankens lån går til bæredygtige og samfundsgavnlige aktiviteter. Blandt andelskasserne er:

Merkur Andelskasse
Danmarks største andelskasse med 38.000 kunder. Filialer i København, Århus, Aalborg og Odense. Fokus på bæredygtighed og grøn
omstilling. Tilbyder også etiske pensionsprodukter.

BANKER EJET AF LØNMODTAGERNE
Der findes også banker, der er ejet af ikke-børsnoterede virksomheder, hvor alle eller majoriteten af aktierne er ejet af lønmodtagernes organisationer.

Arbejdernes Landsbank
Ikke-børsnoteret aktieselskab, hvor kun lønmodtagerorganisationer og kooperative virksomheder m.m. kan være aktionærer. Har i
flere år vundet titlen som danskernes foretrukne bank.

Lån og Spar Bank
Størstedelen af aktierne i Lån & Spar Bank er ejet af faglige organisationer og af lønmodtagernes pensionskasser.

GØR DIN PENSIONSKASSE
GRØNNERE
Hvis du har en arbejdsmarkedspension, vil du ofte have mulighed
for at øve indflydelse på din pensionskasses investeringspolitik, f.
eks. på hvor højt bæredygtighed og samfundsansvar vægtes.
Nogle pensionskasser afholder generalforsamlinger, hvor alle
medlemmer kan møde op og stille forslag og vælge bestyrelsen.
Andre har repræsentantskaber, som kan øve indflydelse. Sæt dig
ind i, hvordan du kan øve indflydelse på din pensionskasse og vær
med til at bestemme, hvordan din opsparing skal investeres.

Fælleskassen
Andelskasse med adresse på Frederiksberg og kunder i hele landet. Fokus på socialt ansvar og bæredygtighed.

SPAREKASSER
I garantsparekasserne kan du også gøre din indflydelse gældende,
hvis du indskyder garantkapital. Sparekasserne har ofte fokus på
udlån i lokalområdet.

Sparekassen Vendsyssel
Garantsparekasse med udgangspunkt i Nordjylland og filial i København. Lønpolitikken forbyder variabel aflønning af direktionen.

ER DU NYKREDIT ELLER
TOTALKREDITKUNDE?
Har du lån gennem Nykredit eller Total-kredit, så vær med til at
forsvare Danmarks sidste kundeejede realkreditinstitutter. Du
modtager som kunde besked, når der er valg til repræsentantskabet i dit lokalområde. Mød op og stem på de kandidater, der ønsker at holde fast i Nykredits demokratiske, kundeejede grundlag,
eller giv din fuldmagt.
Bliv medlem af Facebook-gruppen Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit

