درازمدت اقتصادی زیانبار باشد.
در همین راســتا ،در نبود نظارتهای الزم ،نوآوریهای مالی
میتواند در عمل باعث بیثباتی بیشــتر در این بازارها شــود؛
بخصوص هنگامی که شکل غالب استفاده از سرمایههای پولی
نه سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد بلکه خرید و فروش سهام،
اوراق قرضه و امثال آن باشد.
شواهد موجود نشــان میدهد میزان پسانداز داخلی از این
نظارتزدایی تاثیری نمیگیرد اما در عیــن حال میدانیم که
سرمایهگذاری درازمدت از این فرایند لطمه خواهد خورد .به طور
کلی فعالیتهایی از این قبیل عمال مشوق منافع کوتاهمدت-
آنچه که به سرعت نتایجاش روشن شود و از آن گذشته به سادگی
قابل نقدشدن باشد -میشود و به همین دلیل با منافع درازمدت
این جوامع در تناقض قرار میگیرد .البته مسائل دیگری هم هست
که باید مورد توجه قرار گیرد .به عنوان مثال ،خرید و فروش اوراق
بهادار پیوسته به بدهیها را در نظر بگیرید .تردیدی نیست که با
خرید و فروش این اوراق بهادار یک عامل منفرد میتواند ریسک
عملیات مالی خود را مدیریت کند ،اما واقعیت عملی آن است که
ریسکی که کل نظام مالی و اقتصادی ما با آن روبهروست بدون
تغییر میماند .حتی میتوان ادعا کرد توانایی در انتقال ریسک به
دیگران -با فروش اسناد بهادار پیوسته به بدهیها -باعث میشود
در ارزیابی ریسک از همان ابتدای امر غفلت و کمکاری صورت
گیرد و در نتیجه وقتی همین کمکاری از سوی شمار قابل توجهی
از عامالن در این بازارها صورت گیرد کل نظام مالی و پولی ما با
ریسک بیشتری روبهرو خواهد بود .از جمله دالیل آن هم این است
که یک وامدهنده منفرد ،دلیل و انگیزه قوی برای ارزیابی جدی
و موثر ریسک نخواهد داشت ،چون میداند بالفاصله میتواند با
تبدیل وام به اوراق بهادار و فروشاش به دیگری ،میزان وامی که
پرداخت کرده را نقد کند.
بد نیست برای روشن شــدن این مخاطراتی که به آن اشاره
کردهام ،نمونهای هم از بازار مشتقات ( )1ارائه کنم .در سال 2010
ارزش کل مشتقات که به وسیله بانکهای آمریکایی مدیریت
میشد  212.8تریلیون دالر بود که در کل نزدیک به هزار و 30
بانک هم در این فعالیتها مشارکت داشتند .اشکال کار در این بود
که سهم  5بانک بزرگ آمریکایی از این میزان مشتقات حدودا 97
درصد بود .به این ترتیب ،تردیدی نیست که این  5بانک «بزرگتر
از آن بودند که اجازه دهیم ورشکست شوند» .اما در ضمن این
نکته هم واقعیت داشت که نه اینکه ریسک را با درایت ارزیابی و
مدیریت کرده باشیم بلکه با همین ادعا ،این ریسک را به گردن
مالیاتدهندگان آمریکایی پرتاب کردهایم .در این وضعیت آنچه
اتفاق میافتد این است که نظام به طور کامل احمقانهای بهوجود
میآید که در آن خریداران این مشتقات میتوانند از آنها به عنوان
وثیقه مالی برای وامستانی بیشتر استفاده کنند .در همین راستا
است که نرخ بهرهای که باید برای وامهای مسکن «سابپرایم»
پرداخت شود -که به دالیل روشن با ریسک باالیی روبهروست -به
صورت وثیقهای درمیآید که امکان میدهد تا میزان وامستانی
در اقتصاد بیشتر شود .میخواهم توجه شما را به این نکته جلب
کنم که در این نظام مالی -مادام که هیچگونه نظارت دولتی نباشد
یا نظارت دولتی کافی نباشد -با یک فرایند بیانتها از وامدهی و
وامستانی روبهرو هستیم که تا زمانی که بتواند به زندگیاش ادامه
میدهد و هر آنگاه که وامستانی بیشتر عملی نباشد به صورت یک
بحران مالی از کنترل خارج میشود.
در اینجا بد نیســت اندکی مکث کرده و پرسش مهم دیگری را

مطرح کنیم.

منبع اصلی سودآوری در بخش مالی کجاست؟

به طور کلی به این پرسش میتوان به این صورت پاسخ داد که
تهیه و تدارک وام منشاء اصلی «ســود» برای وامدهنده در این
فرایند است .البته خبر داریم که در سالهای اخیر از کل آنچه
که در اقتصاد سرمایهداری به عنوان ســود در نظر میگیریم،
سهم بخش مالی بهشدت افزایش یافته است .بالفاصله باید اشاره
کنم که بیشتر شدن «ســود» بخش مالی تنها میتواند بیانگر
یک واقعیت باشــد و آن اینکه میزان «بدهی» در اقتصادهای
سرمایهداری بهشدت افزایش یافته است .پیشتر به این موضوع
اشاره و شواهدی نیز ارائه کردهام.
البته ممکن است ادعا شود که خب ،به فرض اینکه میزان بدهی
درا قتصاد بیشتر شده باشد ،چرا این به خودی خود مضر است؟
برای اینکه به این پرسش پاســخ دهیم،باید اشاره کنم که اگر
اقتصاد آمریکا را در نظر بگیریم کل میزان بدهی در اقتصاد آمریکا
در طول ســالهای  1987تا  2005از  10تریلیون دالر به 43
تریلیون دالر افزایش یافته اســت .نکته این است که درباره این
افزایش چه میتوانیم بگوییم؟
بدهی مصرفکنندگان در طول این مدت دوبرابر شده است.
بدهی بخش مالی که در ابتدای دوره برابر  25درصد از تولید
ناخالص داخلی آمریکا بود ،در سال  2008به  121درصد از تولید
ناخالص داخلی افزایش یافت (مکنلی ،2011 ،ص .)86
آنچه قابل تامل است اینکه بخش مالی و بانکداری ،برخالف آنچه
که ادعا میشود بخش عمدهای از وامهایی است که به متقاضیان
میدهد ،نه وام برای سرمایهگذاری مولد بلکه در واقع وام برای
تامین مالی مصرف .عالوه بر این ،نکتــه قابل توجه دیگر اینکه
بخش عمده وام به دیگر موسسات مالی و پولی اعطا میشود که
کار اصلیشان خرید و فروش اسناد مالی یا خرید سهام و در نهایت
خانه و مسکن است .شاکسون و کریستنسن ( ،2013ص  )48با
بررسی آمارهای دولتی نشان دادند که در سال مالی  ،2013از کل
وامدهی بانکها 52 ،درصد آن به موسسات مالی و بیمهای دیگر
بود و  18درصد هم برای خرید مســکن وام داده شد .همچنین
سهم وام بانکی به صنایع هم فقط  2درصد بود .در نموداری که
در زیر مشاهده میکنید ،همان روایت را برای سال مالی 2017
نشان میدهد .در اینجا  77درصد از کل وامهای نظام بانکی به
موسسات مالی و بیمهای دیگر و برای خرید مستغالت بود .سهم
وام بانکی به بخش صنعت اندکی افزایش یافته و به 4درصد رسید
که اگرچه در مقایسه با سال  2013اندکی بیشتر شد اما همچنان
رقم بسیار ناچیزی است.

نظارتزدایی
باعث تثبیت
ساختار دوگانه
بازارهای مالی
میشود .یعنی
بنگاههای بزرگ
به منابع مالی
جهان که به
نسبت ارزانتر
هستند ،دسترسی
خواهند داشت
در حالی که
بنگاههای
کوچک و میانه
در دسترسی به
این نوع منابع
با مشکالت
عدیدهای مواجه
خواهند شد

میزان وامدهی بانکهای بریتانیا
به هر بخش اقتصادی ()2017

بخــش عمومــی ،آمــوزش،
بهداشت ،اوقاتفراغت 4درصد
کشاورزی و ماهیگیری 2درصد
معدن 1درصد
تولید 1درصد

تولید 4درصد
ســاخت و ســازو حمل و نقل
5درصد
خردهفروشی و هتلها 6درصد
بازار مسکن 15درصد
بیمه  +مالی 62درصد

شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

81

