در اغلب موارد ،وقتی که بازارهای مالی به حالت طبیعی عمل
میکنند ،بازارها آرام بوده و دادوستد هم با نظم و سازماندهی
خاص این بازارها انجام خواهد گرفت و کسانی که در این بازارها
مشارکت دارند میتوانند مقادیر قابل توجه سهام را خریداری
کرده یا به فروش رســانند .اما وقتی در این بازارها با شــرایط
غیرعادی -بحرانی  -روبهرو میشــویم ،وضعیــت با آنچه در
بازارهای دیگر ممکن است اتفاق بیفتد تفاوت میکند .بخش
عمدهای از اقتصاددانــان جریان اصلی با نادیــده گرفتن این
تفاوتها ،نمیتوانند در عمــل را ه برونرفتی ارائه کنند .وقتی
وضعیت بحرانی پیش میآید ،شــماری از بازیگران غولپیکر
در این بازارها میکوشند ضربهپذیری خود را کاهش دهند و به
همین خاطر به فروش «اسناد مسموم» دست میزنند که موجب
میشود تا در بازار با «کمبود نقدینگی» روبهرو شویم .نکته مهم
این است که وقتی بازارها آرام است با تنوع نگاه و نظر مواجهایم.
یعنی بعضی از فعاالن مالی ممکن است «خریدار» اسناد باشند
و شماری دیگر هم بر اساس محاسبات خود «فروشنده» اسناد،
اما وقتی شرایط بحرانی میشود ،شاهد «رفتار گلهوار» در این
بازار هستیم .یعنی همگان میکوشــند تا در اسرعوقت از آن
خارج شــده و ضربهپذیری خود را کاهش دهند .در سالهای
اخیر اما دو تحول دیگر هم موجب تشدید این وضعیت در این
بازارها شده است:
یکی اینکه بســیاری از آنچه که در گذشته قابلیت تبدیل به
«اسناد مالی» شدن را نداشــتند به صورت «اسناد مالی» قابل
خرید و فروش درآمدند؛ از جمله وام مسکن و یا وام دانشجویی
و غیره.
دوم وامهای مسکنی که دارای «وثیقه» بودهاند .خبر داریم
که در بازارهای غربی بخش عمدهای از وامهایی که برای مسکن

پرداخت میشود وامدهنده تا زمان بازپرداخت اصل و فرع وام،
«سند مالکیت» مســکن مورد نظر را به عنوان «وثیقه» پیش
خود نگاه میدارد تا اگر غفلتی در پرداخت اقساط ماهانه پیش
آمد بتواند با فروش مسکن در بازار ،حداقل به اصل وام پرداختی
خود دست یابد .اما اسناد مالی وامهای مسکن دارای وثیقه ابداع
یکی از فعاالن مالی به نام «الری فینک» بود که در سال 1983
برای اولینبار به این کار دست زد .برای این کار وامهای مسکن
درابتدا به یک «تراست» منتقل و بعد برشهایی از آن به صورت
مجزا برای فروش عرضه میشود .البته در تراست شما وامهای با
درجه اعتبارسنجی متفاوت خواهید داشت .آنچه فینک در ابتدا
مدنظر داشــت این بود که  70درصد از این وامها باید وامهایی
باشد که درجه ریسکپذیری بسیار پایینی داشتند و به همین
دلیل درآمد احتمالی از آنها هم پایین بود 20 .درصد هم اگرچه
به اصطالح در حد «اسناد ســرمایهگذاری» نبودند اما درجه
ریسکپذیریشان قابل قبول و  10درصد بقیه هم به اصطالح
اسناد جانک بودند که ریسکپذیری و در نتیجه میزان احتمالی
سودشان هم باال بود .در ابتدای امر ،این ابداع آقای فینک بسیار
مفید به نظر میرســید چون به وامدهندگان امکان میداد تا
بتوانند وام بیشــتری بدهند (فعال به این نکته نمیپردازم که
اگر از بررســی موضوع و علت وامستانی کم کاری کنیم دلیلی
ندارد که توانایی وام بیشتر دادن ضرورتا توانایی مفیدی برای
کل اقتصاد باشد) و به همین روال درآمد بیشتری کسب کنند.
اما وقتی به سالهای  1990میرسیم ،مختصات اولیه این اسناد
نادیده گرفته شد و نهتنها سه نوع اسناد که گاه حتی تا  125نوع
متفاوت اسناد مالی را در یکدیگر «بر» میزدند به حدی که به
قول موریس «هیچکس نمیفهمید که چه دارد اتفاق میافتد»
( 2008ص .)41
اما درباره پیامدهای قابلیت تبدیل به اسناد مالی کردن وامها:
همانطور که پیشتر اشاره کردم ،به وامدهندگان امکان داد تا
وام بیشتری بدهند و با توجه به رقابتی که وجود داشت و نظارت
کمتری که اعمال میشد ،ارزیابی ریسکدهی هرچه بیشتر و
بیشتر به محاق رفت.
 به بانکهای وامدهنده امکان داد تا با فروش وامهایی که دادهاندبخش عمدهای از آن را از حسابهای تراز مالی خود حذف کنند
و در عمل به جایی رسیدیم که نسبت سرمایه به وام در بسیاری
از این واحدها غیرواقعی شد.
بسیاری از بانکها «واحدهای ســرمایهگذاری ساختاری»
ایجاد کردند و با استفاده از آن به خرید این اسناد دست زدند.
خریداران اصلی هم هج فاندهــا ( )Hedge fundsو میوچال
فاندها ( )2( )Mutual Fundsبودند که بخش اساسیشــان در
بهشتهای مالیاتی به ثبت رسیده بود .در واقع اینگونه بود که
شاهد رشد هراسآور «بانکداری در سایه» بودهایم.
البته تغییرات دیگری هم اتفاق افتاد که برای سالمت نظام مالی
ما زیانبار بود.
با گسترش اسناد مالیسازی از وامها ،سود بانکها از تفاوت در
نرخ بهره  -نرخ بهرهای که به صاحبان پساندازها میپردازند و
آنچه از وامگیرندگان میگیرند  -به صورت حقالزحمه صدور
اسناد مالی و هزینههای مشابه دگرسان شد .در نتیجه کسانی
که در نظام بانکداری مسئول ارزیابی ریسک وامگیرندگان بودند،
دیگر انگیزهای برای ارزیابی مفید و موثر از ریســک نداشتند-
چون میدانستند که وام اهدایی بالفاصله به صورت یک سند
مالی دگرسان شــده و به فروش میرسد و بانک وامدهنده هم
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

سوال کلیدی
این است که آیا
ضرورتا وامستانی
بیشتر -بدون
ارزیابی علت
اساسی برای
وامستانی -به نفع
اقتصاد در کلیت
آن است یا خیر؟
هنگامی که وامها
را بتوان به صورت
اسناد مالی تبدیل
کرد و بعد در
بازارها به فروش
برسانیم ،ارزیابی
مقوله ریسک به
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