طراحی بحران مالی به سبک ايرانی
احمد سيف
 /نگاھی به طرح وزارت مسکن برای راهاندازی بازار رھن ثانويه /

اگرچه دولت آقای روحانی درعرصهی اقتصاد سرزمين سوختهای تحويل گرفته است که ھنوز ابعاد واقعی آن روشن نيست
و اگرچه اينجا و آنجا گاه بيانات دلگرمکنندهای میشنويم ،ولی درعين حال جسته وگريخته خبرھايی میخوانيم که خيلی
نگرانکنندهاند .من بر آن سرم که اگر اين خبرھا راست باشد به احتمال زياد به اين معناست که دولت تازه انگار میخواھد کار
تمام نکردهی آقای احمدی نژاد را تمام کند .در يادداشت ديگری از مخاطراتی که از برنامهی احتمالی »خصوصیسازی
صندوقھای بازنشستگی« ناشی میشود سخن گفتيم .در سرمقالهی »دنيای اقتصاد«] ١٧] [١شھريور[ خبری میخوانيم که
قراراست »منابع دولت به جای خانهسازی ھمچون ھمهی کشورھا صرف يارانهی بھرهی وام خريد« بشود .تا جايی که من
میدانم اين ادعا درست نيست و ھمهی کشورھا منابع دولت را صرف پرداخت يارانهی بھرهی وام نمیکنند .دراين جا از قول
آقای آخوندی ـ وزير راه و شھرسازی ـ میخوانيم که دولت »قصد دارد مسئوليت وزارتخانه را از خانهسازی به حمايت از
تقويت قدرت خريد اقشار ھدف تغيير دھد« .در کنار وزير البته سخنان پرسش برانگيز و حتی میگويم »خطرناک« مشاور
وزير ـ حسين عبده تبريزی ـ را ھم داريم که خبر از تحوالت ديگری میدھد که در بدترين حالت میتواند فروپاشی کامل
اقتصاد ايران را رقم بزند .اگرچه راه اندازی بازار رھن ،يعنی پرداخت تسھيالت درازمدت خريد مسکن ـ کار پسنديدهای است
و اگر درست انجام شود میتواند مفيد باشد ولی ايجاد »بازار رھن ثانويه« تجربهی شناختهشدهای است که بهخصوص
درکشوری چون ايران ـ با ضعف نھادھای نظارتی ـ بهراحتی میتواند موجبات فروپاشی کامل اقتصاد را فراھم کند .به اين
نکته خواھم رسيد و سعی میکنم توضيح بدھم.
عبده تبريزی میگويد »دولت ازخانوارھای کمدرآمد و زوجھای جوانی که برای اولين بار اقدام به خريد مسکن میکنند حمايت
يارانهای درقالب پوشش بخشی از نرخ سود تسھيالت به عمل خواھد آورد« .در ھمين راستا به سياست دولت قبلی ايراد
میگيرد که با محدوديتھايی که برسر راه وامھای درازمدت ايجاد کرده بود باعث رشد جمعيت اجارهنشين و دامن زدن به
افزايش نرخ اجاره شد .به نظر میرسد که خود اين حضرات ھم حداقل از بخشی از مخاطراتی که ممکن است پيش بيايد با
خبرند و به ھمين خاطر ھم ھست که وزير راه و شھرسازی میگويد »اگرحجم عرضهی مسکن به اندازهی نياز طرف تقاضا
موجود باشد وام بانکی اثری بر قيمت نخواھد داشت« .اما مشاور وزير ادعا میکند که در بخش عرضه مشکلی وجود ندارد
ھم سرمايهی کافی وجود دارد و ھم بانکھا تسھيالت  ٢يا  ٣ساله میدھند و ادامه میدھد اگر سازندهھای مسکن »اطمينان
داشته باشند که مردم قدرت خريد به قدر کافی دارند به تعريف پروژهھای جديد اقدام خواھند کرد .پس مشکل فعلی بازار مسکن
تأمين مالی بلندمدت خريد مسکن است« .مشاور وزير در دنباله اضافه میکند که وظيفهی دولت راهاندازی بازار رھن و
ھمچنين ايجاد »بازار رھن ثانويه« است .کارھايی ديگری که بايد بشود اين که »ھمهی بانکھای تجاری« به خريداران
»وامھای بلندمدت  ٣٠ساله بپردازند« .نکتهای که ناروشن میماند اين که اگر اين وامھا قرار است  ٣٠ساله باشد آيا منظور

عبده اين است که برای ھمهی اين  ٣٠سال دولت بايد يارانه بدھد يا اين که يارانهی بھره برای مدت محدودی است .البته ادعا
براين است که سياست دولت پيشين »باعث رشد جمعيت اجاره نشين و دامن زدن به افزايش نرخ اجاره شده است« .آن طور
که ادعا میشود دولت پيشين استدالل کرده بود که اگرتسھيالت برای خريد خانه داده میشد افزايش نقدينگی موجب افزايش
قيمت مسکن میشد .با اين حال ،آنچه که در ديدگاه مشاور وزير غايب است اين است که اگر بخش خصوصی مشکل سرمايه
ندارد و اگر شرايط ديگر برای سرمايهگذاری آماده است درآن صورت چرا افزايش اجاره به ساختن خانهھای بيشتر منجر
نشده است تا آنگونه که مدافعان نظام بازار آزاد گوش فلک را کر کردهاند با افزايش عرضه افزايش اجاره تعديل شود!
اما مخاطرهآميزترين بخش گفتهھای عبده تبريزی دربارهی بازار رھن و رھن ثانويه است .ادعا میکند که »در ھمهی کشورھا«
دولتھا موظفاند که بازار رھن را توسعه دھند و از آن حمايت کنند .پيشتر گفتيم که عبده تبريزی از »يارانهی بھره« سخن
میگويد و در اين راستا میگويد »گروهھای کمدرآمد و ضعيف جامعه و ھمچنين زوجھای جوانی که برای اولين بار قصد
دارند برای خريد مسکن اقدام کنند به بازار رھن مراجعه میکنند« .اما پرداخت يارانه به اين دليل الزم است که »توان مالی
اين افراد که اقشار ھدف ناميده میشوند ناچيز است« و ادامه میدھد که »معموالً دولتھا به منظور اين اقشار به آنھا يارانهی
نرخ سود پرداخت میکنند« و سرانجام اين نکتهی کليدی را میگويد که اگردولت درايران منابعی دارد بايد از اين اقشار در
مسير صاحبخانه شدن حمايت کند .البته به گفتهی عبده تبريزی »کار دولت نه خانهسازی است و نه اين که به کسی خانهی
رايگان واگذار کند« ـ البته من نمیدانم چه کسی گفته است که اين خانهھا بايد رايگان واگذار شود ـ اما وظيفهی دوم دولت
»ايجاد بازار رھن ثانويه« است .اين بازار رھن ثانويه يعنی اين که »وامھای اعطايی توسط بانکھای تجاری بستهبندی شده
و به شکل اوراق بھادار در بازار ثانويه ]بورس[ به فروش میرسد« و البته روشن است »توان و ظرفيت بانکھای تجاری
و بانک مسکن برای اعطای وامھای بيشتر تقويت میشود« .روشن میشود که وزارت راه و شھرسازی »در حد امکانات
مالی خود« يارانهی بھره میدھد و بهعالوه »دولت حتما ً حد مشخصی از وام را مشمول حمايت يارانهای از بابت پوشش نرخ
سود آن خواھد کرد« .اما ھدف از ايجاد »بازار رھن ثانويه« ھم »تقويت بازار اوليه« است يعنی بازاری که در آن تسھيالت
رھنی اعطا میشود.
حاال که اين مختصر را خوانديد اجازه بدھيد اشاره بکنم که آن چه وزير راه و شھرسازی و مشاورش عبده تبريزی میگويند
گذشته از ابھاماتی که دارد نسخهبرداری سادهای از وام به کماعتبارھا يا وامھای »سابپرايم«] [٢است که ھنوز وبال گردن
اقتصاد امريکاست و چيزی نمانده بود که کل نظام مالی جھانی را به فروپاشی بکشاند .پس اجازه بدھيد وضعيت اين نوع وامھا
را مرور کنيم.
نظام بانکداری و بخش پولی و مالی در اقتصاد سرمايهداری تا حدود  ٣٠سال پيش ساختار روشنی داشت .يعنی در امريکا
بانکھا از سويی وديعه قبول میکردند و از سوی ديگر ھم به متقاضيان وام ،وام میدادند .بازار ثانويه ـ بهويژه در بخش وام
مسکن ـ وجود نداشت .فرض کنيد يک جوان امريکايی که مثالً  ٢٠ھزار دالر پسانداز کرده بود میخواست خانهای بخرد که
 ١٠٠ھزار دالر بھايش بود .به بانک مراجعه میکرد تا اين مبلغ را وام بگيرد .بانک ھم پس از وارسيدن وضعيت مالی و
شغلی او و در مقابل خانه به عنوان وثيقهی وام به او  ٨٠ھزار دالر وام میداد .البته فرض کنيد که  ١٠ھزار دالر از اين وام
از سرمايهی خود بانک بود و بقيه ھم وديعهی وديعهگذاران بود .برای به حداقل رساندن ريسک بانک خود را موظف میديد
که تا جايی که برايش مقدور بود از وضعيت وامگيرنده بررسی عينیتری داشته باشد .البته بانک به وديعهگذاران بھره
میپرداخت و اين بھره از بھرهای که جوان وامگيرنده و متقاضيان ديگر میگرفت اندکی کمتر بود .تا زمانی که اين وضعيت
وجود داشت ھم کسانی چون جوان وامگيرنده خانه میخريدند و ھم وديعهگذاران درآمد داشتند و ھم بانک دراين ميان بهازای
واسطهگی خود درآمدی کسب میکرد .البته با ھمهی وارسيدنھا اين نوع معامالت بدون ريسک نبود .وامگيرنده ممکن است
از کار بيکار شود و يا در اثر حادثهای از دست برود با اين ھمه در کل با بررسیھايی که انجام میگرفت ميزان ريسک »قابل
قبول« بود .اما در الگوی تازهای که در امريکا در پيش گرفتند و حاال میخواھند در ايران در پيش بگيرند ـ ايجاد »بازاررھن
ثانويه« ـ ھمهی حساب و کتابھا به ھم ريخت و ھمان طور که اشاره کردم چيزی نمانده بود تا کل اقتصاد جھانی فروبپاشد.
درامريکا ھم با استدالل مشابه قرار شد »کسانی که وضعيت اعتباری رضايتبخشی ندارند« به شکلھا و صورتھای گوناگون
»يارانهی بھره« بگيرند .اين نوع وام مسکن که به آن وام مسکن سابپرايم میگويند دردو يا سه سال اول نرخ بھرهای داشت
که بهطور مصنوعی پايين بود ) (of interest teaser rateو مشخصا ً برای کسانی طراحی شده بود که وضعيت مالی مناسبی
نداشتند .حتی ميزان وديعه ای ھم که داشتند کافی نبود .البته در مراحلی شماری از ناظران حتی از بهاصطالح وامھای
 NINJAسخن میگفتند .(No Job, No Assets ,No Income) .ممکن است اين پرسش پيش بيايد چرا به کسانی که وضع
مالیشان مناسب نبود وام میدادند و يا آنھا چهگونه اقساط ماھانه را میپرداختند .جواب اين پرسشھا در »بازار رھن ثانويه«

و بيشتر شدن تسھيالت اعتباری بود و در کنار آن اين باور خطاآميز ھم وجود داشت که قيمت مستغالت ھميشه افزايش
میيابد .يعنی میخواھم بگويم که ھمهی عوامل اقتصادی فعال در اين بازار داليل خاص خودشان را داشتند.
متقاضيان وام اميدوارم بودند که با استفاده از نرخ بھرهی پايين خانه را برای مدتی نگاه میدارند و بعد که قيمتھا صعود کرد
آن را میفروشند و بدھی خود را میپردازند و مازادی ھم میماند که میشود سود آنھا.
وامدھندگان ھم درعمل بررسی واقعبينانهی ريسک را از معادالت خود حذف کردند .اگر در مثال ما قبل از ايجاد اين بازار
وامدھنده بايد مو را از ماست میکشيد تا مطمئن شود ـ تا جايی که امکان داشت ـ وامگيرنده شرايط الزم را برای دريافت وام
دارد ،پس از تشکيل بازار رھن ثانويه چنين ضرورتی وجود نداشت .وامدھنده می دانست که وام را بالفاصله به صورت
اوراق بھادار درآورده و به ديگران میفروشد و نه فقط چنين کاری باعث میشود تا وامدھندهی اول منابع بيشتری برای
وامدادن داشته باشد ـ ھمان چه که آقای عبده تبريزی ھم اميدوار است در ايران اتفاق بيفتد -بلکه ريسک نکول ھم به منافع او
لطمه نمیزند چون وام را به ديگری فروخته است.
مادام که قيمت خانه افزايش میيافت مسئلهای نبود .وامگيرنده احساس »ثروتمندی« داشت و وامدھنده ھم وثيقهای داشت که
ارزش دالریاش بيشتر شده بود .بيشتر شدن ارزش وثيقه وامدھی بيشتر را توجيه میکرد .وامگيرندهای که وضع مالی
خوبی نداشت میتوانست با وامستانی بيشتر اقساط ماھانه را بپردازد .ادعای مدافعان اين تحوالت در بازار مالی و پولی اين
بود که به اين ترتيب ريسک در بازار »پخش« و به ھمين خاطر »کمتر« شده است .ولی واقعيت اين نبود .وقتی به اين بازار
اندکی دقيقتر مینگريم مشاھده میکنيم وامدھندهی اول انگيزهای نداشت تا وضعيت اعتباری وامگيرنده را آنگونه که الزم
است بررسی کند ـ چون میدانست که وام را به ديگری واگذار خواھد کرد و درنھايت وامدھندگان بعدی ـ يعنی کسانی که اين
وامھا را خريده بودند ـ با وام گيرنده ارتباطی نداشتند که وضعيت اعتباریشان را بررسی کنند .به عبارت ديگر ريسکی
»پخش« نشد بلکه در کل فرايند »ناديده« گرفته شد .ناديده گرفته شدن ريسک وجود ريسک را نفی نمیکند .طولی کشيد که
درامريکا شرکت ھای بزرگ وال استريت وارد اين بازار شدند و اين »وامھای بستهبندی« شده را خريداری کرده ،خود به
ديگران فروختند .از جمله به اين دليل بود که بحران مالی  ٢٠٠٨جھانی شد .خريداران وام ھم به مؤسسات اعتبارسنجی تکيه
کرده بودند غافل از اين که بين اين مؤسسات و بنگاهھايی که اين وامھا را به صورت اسناد بھادار درآورده و برای فروش
عرضه کردهاند »روابط ناسالمی« وجود داشته است.
در امريکا پرداخت اين نوع وام مسکن از زمان کلينتون آغاز شد .خبر داريم که در  ١٩٩٥در کل  ٦٥ميليارددالر وام سابپرايم
داده شد که تنھا  ١٨٫٥ميليارددالرش به صورت اوراق بھادار درآمد .در  ١٩٩٧ولی وام سابپرايم به  ١٢٤٫٥ميليارد دالر
رسيد و بخشی که به صورت اوراق بھادار درآمد ھم  ٦٦ميليارددالر بود [٣].بازار سابپرايم سازوکار پيچيدهای داشت .در
مراحل اوليه ارزيابی اعتباری متقاضی وام و وديعه ای که داشت درتعيين نرخ بھره ای که بايد میپرداخت نقش اساسی داشت
و فعاالن بازارھای مالی براين گمان بودند که با بهکارگيری اين الگوی پيچيده درحالی که ريسک وام دادن را مديريت میکنند
پول ھم میسازند .در اين ميان ميليونھا خانوار امريکايی ھم صاحبخانه می شوند .با اين ھمه بسيار زود مشخص شد که اين
الگوی بازار مالی معيوب است يعنی درسال  ١٩٩٨آشکار شد که شمار کسانی که ناچار به وامستانی مجدد و چندباره ھستند
و يا از عھدهی پرداخت اقساط تعيين شده برنمیآيند بيشتر از آن حدی است که برآورد کرده بودند .در نتيجه با ورشکستگی
شماری از بدھکاران وامدھندگان زيان مالی ديدند و وقتی پیآمدھای بحران مالی روسيه در  ١٩٩٨در نظام پولی جھان
بھادار پيوسته به وام مسکن بهشدت سقوط کرد و درامريکا  ٦شرکت بزرگ از ١٠
مشخص شد تقاضا برای خريد اوراق
ِ
شرکتی که در اين عرصه فعاليت میکردند ورشکست شدند .مدت زمان زيادی نگذشت که حباب سھام نزدک ـ سھام مربوط
به فناوری ـ ھم ترکيد .گرينسپن رييس بانک مرکزی امريکا که از واگيرشدن رکود واھمه داشت نرخ بھره را بهشدت کاھش
داد .در بازارھای پولی و مالی ادغام شرکتھا شدت يافت و وامھای سابپرايم باز رونق گرفت .والاستريت که با ترکيدن
حباب مالی نزدک منابع مالی عاطل ھنگفتی در اختيار داشت در اين تنور دميد و حباب مالی نزدک با حباب مالی بازار مسکن
جايگزين شد و اين بادکنک تازه نه فقط شکل گرفت که بزرگ و بزرگتر شد .در  ٢٠٠١کل وام سابپرايم  ١٧٣٫٣ميليارد
دالر بود که درسال  ٢٠٠٢به  ٢١٣ميليارد دالر و در  ٢٠٠٣به  ٣٣٢ميليارد دالر رسيد .در فاصلهی بين  ٢٠٠٤تا ٢٠٠٦
بيش از  ١٫٧تريليون دالر وام سابپرايم داده شد [٤].تنھا در  ٢٠٠٥ميزان اين نوع وامھا از  ٦٢٥ميليارددالر فزونی گرفت
و از کل  ١٫٧تريليون دالر وامھای سابپرايم  ١٫٣تريليون دالرش به صورت اسناد مالی درآمد .يعنی نه فقط حجم وامھای
سابپرايم بهشدت گسترش يافت بلکه به ھمت وال استريت از ھر  ٤دالر وامی که داده میشد  ٣دالرش به صورت اسناد مالی
در آمد و خريد و فروش میشد.

قبل از پيدايش اين ابزارھای تازه حتی زمانی که وام دوم مسکن معمول شد چون امکان تبديل اين وامھا به اسناد مالی وجود
نداشت و درنتيجه وام برای مدت وام در دست وامدھندهی اولی باقی میماند و آنھا براين نکته اصرار میکردند که مجموع
وام اول و دوم نبايد از  %٨٠قيمت مسکن در بازار بيشتر باشد .ولی تحوالت پيشگفته ھمهی اين محاسبات را بهھم زد.
مسکن به صورت اسناد مالی درآمده ـ ھيچگونه ارتباط و تماسی
وامگيرندگان و وامدھندگان نھايی ـ درواقع خريداران وامھای
ِ
نداشتند .در واقع بين اين دو سر اين معامله زنجيرهای از دالالن فعاليت میکردند که ھريک میکوشيدند از اين نمد برای
خويش کالھی بدوزند و برای خود »پول بسازند« .مشکل اين نبود که ريسک به نحو احسن مديريت نشد بلکه گرفتاری اصلی
اين بود که ريسک را ناديده گرفتند .تاجايی که میدانم تقريبا ً ھيچ عامل اقتصادی به ارزيابی کيفيت اعتباری متقاضيان وام
نمیپرداخت .پرسشھای بديھی چون اين که آيا آنھا میتوانند از عھدهی پرداخت اقساط برآيند يا خير از کل معادله حذف شد.
مسکن به صورت اسناد مالی درآمده به بررسی اين اسناد مالی و ميزان اعتبارش دست نمیزدند و
خريداران نھايی وامھای
ِ
در اغلب موارد به ارزيابی مؤسسات اعتبارسنجی بسنده میکردند و البته اين را ھم میدانيم که بين اين مؤسسات و مؤسسات
مالی ارزيابی شده از سوی اين
صادرکنندهی اين اسناد مالی روابط نه چندان سالمی وجود داشت و درنتيجه اغلب اسناد
ِ
موسسات اعتبار سنجی اعتبار ) AAAيعنی باالترين سطح اعتباری( را گرفته بودند .به سخن ديگر ريسکی که ناديده گرفته
شده بود اکنون معقول و پذيرفتنی ارزيابی شد .در شرايطی که اعتبارسنجی متقاضيان وام به فراموشی سپرده شده بود ،اغلب
شرکتھای درگير خريدوفروش اين اسناد برمبنای حجم فعاليت ھدفمندی شده فعاليت میکردند .يعنی مديران برای ھر ماه
ھدف مشخصی را تعيين میکردند که بايد به اين يا به آن ميزان وامھای مسکن داده شود و بعد به صورت اسناد مالی دربيايد.
ھمين که آن تاريخ سر میرسيد ،برحسب فاصلهای که بين عملکرد و ھدف وجود داشت سرعت وامدھی بيشتر میشد و طبيعتا ً
ارزيابی ريسک و اعتبارسنجی متقاضی که کافی نبود ،کمتر میگشت .پس از بحران مالی بزرگ  ٢٠٠٧-٠٨شماری از
فعاالن دراين بازارھا به شکوه برآمدند که ھيچ معياری برای وامدھی وجود نداشت و يا اگر وجود داشت رعايت نمیشد .ھدف
اصلی و اساسی اين بود تا وامی داده شود و بعد آن را به صورت اسناد مالی درآورده و به شرکتھای وال استريت بفروشند.
درآمد وامدھندگان مرحلهی اول نه تفاوت نرخ بھره بلکه کارمزدی بود که میگرفتند .ھمزمان با رشد بازارھا ،اندازهی وامھای
سابپرايم ھم بزرگتر شد .در  ٢٠٠١متوسط وام  ١٥١ھزار دالر بود ولی در  ٢٠٠٥ميزانش به  ٢٥٩ھزار دالر افزايش
يافت .تحول ديگری ھم پيش آمد .در  ١٩٩٩نيمی از وامھای اعطاشده نرخ بھرهی ثابت داشتند وامی که تنھا فرع آن بهمرور
پرداخت شود وجود نداشت .در  ٢٠٠٥بيش از  %٨٠از وامھا نرخ بھرهی متغير داشتند و برای بخش بزرگی ھم تنھا فرع به
مرور پرداخت میشد .درسالھای رونق  ٢٠٠٥تا  ،٢٠٠٦برای  ٢سال اول نرخ بھره ثابت بود و پس از آن نهتنھا بھره متغير
میشد که باال ھم میرفت .دليل اصلی اين کار ـ نرخ بھرهی پايين در ابتدای امر ـ تشويق مردم به وامستانی بود و دليل استقبال
مردم ھم بهواقع وجود توھم پولی گسترده بود .يعنی کم نبودند کسانی که با اين ھدف وام گرفته بودند که ھمين که دورهی نرخ
بھرهی پايين سر آمد ،خانه و آپارتمان را با سود کالن میفروشند و نهتنھا وام را کارسازی میکنند که مابهالتفاوت ھم سودی
است که میبرند .آن اکثريتی که خانه را برای سکونت خويش و خانواده خريده بودند به اين نکته نپرداختند که اگر افزايش
قيمت خانه راست باشد و ادامه يابد ،آنھا بايد با وامستانی بيشتر برای خود خانهی ديگری بخرند .به سخن ديگر ،دارم بر اين
نکته دست میگذارم که اين امکان تنھا درمورد کسانی صادق بود که خانه را برای سکونت خويش و خانواده نخريده بودند و
ھمانگونه که به اشاره گفته شد کسانی که خود ساکن خانه بودند طبيعتا ً نمیتوانستند بدون افزودن بر بدھی خويش به خانهی
تازهای نقل مکان کنند .متوسط بازپرداخت وام مسکن حدوداً  ٣٠سال است و اگرچه در دو سال اول نرخ بھره قابل تحمل بود
ولی پس از پايان اين دوره قسط ماھانه برای بسياری از بدھکاران  ٥٠تا  %١٠٠افزايش میيافت .اميد براين بود که افزايش
بھای خانه به صاحبخانهی بدھکار امکان وامستانی بيشتر بدھد و درنتيجه بتواند از عھدهی ھزينهھای بيشتر برآيد .اما در
بسياری از موارد اين گونه نشد.

مادام که بھای خانه افزايش میيافت ،وامستانی ھم رونق داشت.
تنھا وسيله و ابزاری که برای مديريت بازار وجود داشت مقررات دولتی و مؤسسات اعتبارسنجی بودند .مقررات دولتی که
دراين سالھا ھرچهکمتر شده بود و مؤسسات اعتبارسنجی ھم که درواقع بنگاهھای خصوصی بودند که با بررسی وضعيت
بنگاهھا و محصوالت مالی و ارزيابی ريسک به آنھا نمره میدادند .ادعا براين است که سرمايهگذاران به جای اين که خود به
ارزيابی بپردازند بر اساس ارزيابی مؤسسات اعتبارسنج تصميمگيری می کنند .فرض براين است که مؤسسات اعتبارسنجی
قضايا را درست ارزيابی میکنند و به جزئيات برخوردی عينی دارند .دربارهی وامھای سابپرايم ھيچ کدام از اين دو خصيصه
صحت نداشت .شرکتھای مالی وال استريت که صادرکنندهی اين اسناد مالی نوآورانه بودند برای ارزيابی اعتبار اين اسناد
به مؤسسات اعتبارسنجی حقالزحمهی جذابی میپرداختند .درگذشته سرمايهگذاران به مؤسسات اعتبارسنجی حقالزحمه
میپرداختند تا در جريان اعتبارسنجی يک مؤسسه يا يک محصول مالی قرار بگيرند .اين الگو در اين سالھا تغييرکرد و
ديگر نه سرمايهگذاران که صادرکنندگان ـ در واقع فروشندگان اين اسناد مالی ـ اين حقالزحمهھا را میپرداختند .رابطهی بين
مؤسسات اعتبارسنجی و بنگاهھای مالی وال استريت بيشتر و نزديکتر شد و حتی خبر داريم که در موارد مکرر اين
مؤسسات اعتبارسنجی به مؤسسات مالی راھنمايی و مشاوره میدادند که اسناد را به چه صورتی صادر کنند تا بتوان به آنھا
اعتبار سرمايهگذاری ـ باالترين اعتباری که وجود داشت ـ اعطا کرد .با رشد وامھای سابپرايم شرکتھای مالی و پولی ھم با
موش وگربه بازی با مؤسسات اعتبارسنجی کوشيدند اعتبار باالتری برای اسناد خود کسب کنند .در موارد زيادی ھمين که
يک مؤسسهی مالی از اعتبارسنجی مؤسسهای راضی نبود به سراغ مؤسسهی اعتبارسنجی ديگری میرفت و درنتيجه تصادفی
نيست که در  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٦مؤسسات مالی والاستريت بيش از يک تريليون دالر اسناد مالی وابسته به وام مسکن صادرکردند
که بخش عمدهاش به صورت اسنادی با حداقل ريسک )يعنی اسناد دارای کيفيت اعتباری برای سرمايهگذاری( اعتبارسنجی
شد .در تابستان  ٢٠٠٧که نخستين نشانهھای بحران مالی ظھور کرد معلوم شد که بخش عمده ای از اين اسناد دراين دستهبندی
جا نمیگيرند و درواقع اسناد بنجل يا جانک ] junkيعنی اسناد با ريسک باال[ اند.
ازجزئيات میگذرم ولی کشتی اين نظام پولی ومالی معيوب به گل نشست .بعيد نيست آمارھای من قديمی باشد ولی برای اين
که مقياسی از زيانھا به دست بدھم] [٥به اشاره میگذرم که سيتی گروپ با زيانی معادل  ٤٠٫٧ميليارددالر بيش از %٣٠
ارزش دفتری خود را از دست داد .درخصوص بانک سوييسی يو .اس .بی ،ميزان زيان  ٣٨ميليارددالر بود که بيش از %٥٥
ارزش اسمی بانک است .ميريل لينچ  ٣١٫٧٠ميليارددالر ضرر کرده است که بيش از  %٧٠ارزش اسمی آن است .مورگان
استنلی ،با زيانی معادل  ١٢٫٦٠ميليارد دالر ،و بانک کرديت سوييس ٦٫٣٠ ،ميليارددالر و بانک دويچه ھم  ٧٫٢٥ميليارددالر،
بانک امريکا ٧٫٢١ ،ميليارددالر و سرانجام جی پی مورگان چيس ھم تاکنون  ٩٫٧٠ميليارددالر زيان داشته است .البته اين
زيانھا تأثيرش را بر روی بازار کار ھم گذاشته است .به عنوان مثال ،سيتی گروپ] [٦که در ماه ژانويهی ٤٢٠٠ ،٢٠٠٨
نفر را بيکار کرده بود ،در آوريل ھمان سال ازبيکار کردن  ٩٠٠٠نفر ديگر خبر داد .مريل لينچ از بيکار کردن  ٤٠٠٠نفر
از کارمندان خود خبر داد .مرکز تحقيقات اقتصاد و تجارت برآورد کرده است که در مراکز مالی لندن تقريبا  ٢٠٠٠٠فرصت
شغلی از دست خواھد رفت يعنی برای سال  ٢٠٠٨که تخمين کارمندان بيکار شده تنھا  ٧٠٠٠بود ،اکنون اين ميزان به ١١٠٠٠

نفر رسيده است و براساس برآورد اين مرکز پژوھشی در سال  ٢٠٠٩نيز  ٨٢٠٠نفر ديگر در مراکز مالی لندن بيکار خواھند
شد[٧].
آنچه در باال نوشتم روايت مختصری از ظھور اين فاجعه در اقتصاد امريکا بود که در عين حال پيشرفتهترين اقتصاد
سرمايهداری درجھان است به گوشهای از پیآمدھايش برای ديگران ھم اشاره کردم .در اقتصادی چون اقتصاد ايران که ھنوز
تکليف ھزار ويک مورد پيش افتاده درپيوند با ادارهی يک اقتصاد سرمايهداری روشن نيست و نه تکليف قانون قرارداد روشن
است و نه تکليف »اطالعات درونی« در بازار سھام من يکی علت اين نوع نسخهبرداری از يک تجربهی شکستخورده و
فاجعهبار امريکا را درک نمی کنم .من برخالف آقای عبده تبريزی معتقدم که کاری که دولت بايد بکند اتفاقا ً سرمايهگذاری در
بخش مسکن است و بعد میتواند اين واحدھای ساختهشده را با اجارهای که از نرخ بازار کمتر است به متقاضيان اجاره بدھد
ـ طرحی شبيه به خانهھای شھرداری در انگليس قبل از اين که به دست خانم تاچر اين طرح متوقف شود ـ يعنی اگر يارانهای
داده میشود اين يارانه درواقع به صورت اجارهی کمتری است که مستأجر میپردازد .با اين ھمه ،حتی اگر بخواھند با گسترش
بازار رھن به متقاضيان کمک کنند بايد ضوابط مشخص و معلومی برای وامدھی در نظر گرفته شود .آن طور که از اين
مصاحبه برمی آيد آقای عبده تبريزی باورھای خطرناکی دارند .برای مثل می گويند»بايد بانكھا در تعيين ميزان وام از محل
صندوقھای سپردهگذاری مسكن ،اختيار داشته باشند طوری كه يك بانك اگر توانايی داشته باشد بتواند فرضا ً تا  ٢٠٠ميليون
تومان ھم تسھيالت پرداخت كند« .ظاھراً رييس پيشين بورس تھران و مشاور فعلی وزير در نظر نمیگيرد که حد اين اعتبار
و وام را نه امکانات وامدھنده که وضعيت اعتباری وامگيرنده تعيين میکند.
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