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HOVEDARTIKEL: Afsløret af Pecorakommissionen: Kontohavere blev narret til at
blive »investorer«
Af Paul Gallagher, den 2. april, 2013

De ekstraordinære »Pecora-høringer« under Det amerikanske Senats bankkomite fandt sted fra slutningen af
1932 og i hele 1933 og sprængte »bankster-kriminalitet« lige ind i millioner af amerikaneres bevidsthed, samt
førte direkte til vedtagelsen af Glass/Steagall-loven i 1933.
Mens andre faser af høringerne senere blev mere berømte (f. eks. afhøringen af J.P. Morgan), så var det
sagen om landets største kommercielle bank, National City Bank, der fremkaldte den udbredte reaktion af
grov forurettelse, der var drivkraften bag Glass/Steagall-reformen.
Ligesom Bankia og andre spanske banker notorisk havde gjort det fra 2010 til 2013, havde National
City narret sine kontohavere til at blive bankens »investorer« og havde fået dem til at overføre deres
indeståender til aktier i selve National City og til aktier, som bankens investeringsafdeling, National City
Co., spekulerede i.
Fra 1930 til 1932 led kontohaverne dernæst store tab.
Rapporten fra Senatets Bankkomite, der udkom den 6. juni, 1934, indledtes med »Den kommercielle
bankvirksomheds funktionsmåde«, der rent ud udtalte, at »der bør være en skarp demarkationslinje mellem
den kommercielle banks funktion og investeringsbankens funktion.« Ikke alene overtrådte National City
denne linje, men fyldte også sine bankfilialer rundt om i hele landet med National City Co.-salgssteder for
aktier, og de forvandlede deres kommercielle bankpersonale til aktiesælgere, der konkurrerede om bonusser
for at levere kontohavere til investeringsgrenen.

To millioner aktier
De fleste af Senatets særlige undersøgelseskommissær Ferdinand Pecoras mange høringer var allerede blevet
helliget til at vise den kolossale rolle, som kommercielle banker som National City Bank spillede i perioden
1926 til 1929 ved udlån af deres kontohavergrundlag til aktiebobler, aktiepuljer, firmaer og til at tage
vekselererlån, der skulle bruges til spekulation i aktier, obligationer og andre mere eksotiske instrumenter.
Gennem National City-chefer og bestyrelsesformand Charles E. Mitchell, der blev vanæret af høringerne,
viste Pecora, hvordan kontohavere personligt først blev smidt ned i aktiespekulationens fårevask og dernæst
klippet, alt sammen af National City Bank.
Senatets rapport fra juni 1934 udtalte, under titlen »Overtrædelse af formuebestyrerpligten over for
kontohavere og investorer«:

»De kommercielle banker fandt i deres kontohavere et frugtbart marked for købere af aktier, som blev
foreslået af deres investeringsafdelinger. Man solgte aktier, i hvilke bankens afdelinger havde en pekuniær
interesse, til disse kontohavere.«
»Ikke alene anbefalede bankernes direktører og ansatte kontohavere til investeringsselskabernes sælgere
som mulige kunder, men bankens personale solgte bankaktier til kunder direkte, idet bankafdelingerne
modtog et servicevederlag for sådanne salg.«
Og under overskriften, »Investeringsbankafdelingers handel og puljeoperationer med kommercielle
bankers aktiekapital« opsummerede rapporten de tilståelser, som National City Banks funktionærer kom med
under Pecoras ubøjelige afhøring:
»De kommercielle banker brugte deres investeringsafdelinger til ikke alene at omgå den lov, der
forbyder banker at købe og sælge deres egen aktiekapital, men også til at deltage i risikable spekulationer i
deres aktiekapital? Fra 1928 begyndte National City Co. en energisk, udstrakt kampagne for at sælge
National City Banks aktiekapital, en kampagne, som omfattede ikke blot kontohavere og offentligheden,
men også bankens ansatte? Kampagnen solgte omtrent 1.950.000 bankaktier til en værdi af ca. 650.000.000
dollar til offentligheden. National City Co. opmuntrede sine sælgere til at »svinge« offentligheden, inklusiv
kontohavere i National City Bank, over til aktier i National City Bank.«
I en særlig modbydelig praksis brugte funktionærer og insidere i National City Bank kontohavere til at
pumpe salget op af andre aktier, som de spekulerede i og dernæst solgte ud af med profit, idet de overlod
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tabene ved aktieboblen til kontohaverne, »mickey?erne«
Bankkomiteens endelige rapport udtalte, at Bankloven af 1933, kendt som Glass/Steagall-loven, således
blev vedtaget for at stoppe disse fremgangsmåder gennem en total opdeling af bankerne: »Bankloven af
1933, der vedtoges den 16. juni, 1933, blev kundgjort med det formål at udvirke en total adskillelse af de
kommercielle bankers funktioner og investeringsbankernes funktioner, og for at udrydde meget af det
misbrug, der blev afsløret under Senatshøringerne.«

1) Tilnærmelsesvis.. »dem, der bliver holdt for nar«.
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