
”Bankers är bedragare”  
(ta inte med denna artikel till din bank när du försöka 
låna pengar) 
”Alla tidigare skandaler runt världen sammanslaget kan inte ens 
komma i närheten i skala, spännvid och smuts”. 
FBI varnade för en epidemi av lånebedrägeri redan under 2004, 
skriver Randall Wray, professor i makroekonomi på University 
of Missouri, i en krönika på businessinsider.com. 
 
Han pekar sedan ut flera bedrägerier som begåtts av bankerna 
under fastighetsboomen. 
 
– Liar loans som byggde på undermålig eller ingen information 
om kreditvärdigheten. 
 
– NINJA-loans (no income, no job or assets. No problem! 
 
– Fastighetsunderrättare fick betalt för att övervärdera hus. 
 
– Ratingföretag AAA-klassade lånederivat utan att undersöka 
de underliggande lånen. De fick sedan betalt av 
investmentbanken för arbetet. 
 
– Investmentbanker packeterade riktiga skräppapper i vissa 
CDO:er och sålde dem sedan till sina kunder. Samtidigt fick 
vissa hedgefondförvaltare reda på innehållet i 
låneobligationerna samt tilläts satsa pengar på att dessa 
obligationer skulle tappa i värde. 
 
– Banker kokade sina böcker i syfte att dess chefer skulle 
kunna erhålla mer i bonus. Ett bedrägeri som ser ut att 
fortsätta, hävdar Randall Wray. 
 
Professorn sammanfattar detta som den största skandalen i 
mänsklighetens historia. 
 
”Alla tidigare skandaler runt världen sammanslaget kan inte ens 
komma i närheten i skala, spännvid och smuts. Det här är 
bedrägeriernas moder och kommer att återfinnas i 
historieböckerna för evigt”, skriver han. 



 
Enligt honom skapar banker falska dokument i fall där de inte 
kan uppvisa de dokument som krävs för att få till en 
tvångsförsäljning. Professorn vill se ett stopp på ”forclosures” 
och fängelsestraff för dem som skapat falska dokument. 
 
Nya regleringar kring forclosure-förfarandet ”visar bara att 
värdepapperiseringsindustrin är chefarkitekten bakom den 
största skandalen i mänsklighetens historia”, skriver Randall 
Wray. 
Han vill att samtliga hemägare ska få rätten att bo i sina hem 
för evigt. Lånebetalningar bör justeras till ”fair value”. Det vill 
säga att de ligger i paritet med motsvarande hyresnivå.  
 
För dem som behöver ytterligare assistans för att klara av att 
bo kvar bör en fond inrättas. 
 
Kan inte fodringsägaren uppvisa dokument på att låneavtal 
ingåtts inom 30 dagar bör bostadsägaren erhålla huset gratis 
och inte längre vara i skuld. 
 
Dessutom borde bankerna stängas ner under en dag. Detta för 
att ge övervakande instanser möjlighet att undersöka de stora 
institutens bokföring. 
 
Institutioner som är insolventa ska inte få öppnas igen. 
Ansvariga och bedragare på firmorna ska i sin tur fängslas, 
skriver professorn. 
 
Han avslutar med att påpeka att Barack Obama måste förstå 
att bedrägeri är det enda rätta ordet att använda rörande 
USA:s bolånesystem. 
 
”Innan vi tar itu med bedrägerierna kommer vi aldrig att lösa 
denna finanskris”.  
 
 


