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اصل وامش را نقد خواهد کرد .البته عدم ارزیابی ریسک اگرچه
ممکن است برای یک بانک مجرد مسالهآفرین نباشد اما وقتی
همگان این چنین میکنند در آن صورت ،کل نظام با ریســک
به مراتب بیشتری روبهرو خواهد شد؛ کما اینکه دقیقا اینگونه
شد .البته تا زمانی که همه چیز روند عادی و طبیعی خودرا طی
میکند ،مساله و مشکلی پیش نمیآید .وامگیرندگان راضی و
خوشحالهستند چون وامهای سهل و ساده دردسترس آنها
قرار میگیــرد .وامدهندگان که با وام دادن بیشــتر میتوانند
درآمد بیشتری کسب کنند هم از این بابت شکوهای نخواهند
داشت .ماموران بانکها و موسسات مشابه وامده در عمل کارشان
تشویق متقاضیان به وامستانی بیشتر و بیشتر شده بود .حتی
خبر داریم که شماری از این موسسات برای کارمندان مسئول
خود هدف روزانه میگذاشتند که تا چه میزان وام باید اعطا شود.
البته طولی نکشید که بنگاههای مالی والاستریت هم به این بازار
عالقمند شده و برای این اســناد یک بازار جهانی ایجاد کردند.
در غالب بازارهای مالی جهان خرید و فروش این اسناد مالی به
جریان افتاد و یکی از عواملی بود که باعث شد بحران مالی سال
 2008که ابتدا به ساکن در آمریکا آغاز شده بود به سرعت ابعادی
جهانی پیدا کند .از سویی ،با این تحوالت بازارهای مالی گوناگون
هرچه بیشتر به یکدیگر پیوسته و وابسته شدند .در عین حال
همین وابستگی بیشتر احتمال جهانی شدن بحران را بهشدت
افزایش داد .برای اینکه یک شمای کلی به دست دهم بد نیست
اشاره کنم که در ســال  1995حدود  65میلیارد دالر وامهای
سابپرایم در اقتصاد آمریکا اعطا شد که تنها  18.5میلیارد دالر آن
به صورت اسناد مالی درآمد و به فروش رسید .در طول سالهای
 2004-2006خبر داریم که ارزش کل وامهای سابپرایم 1.7
تریلیون دالر بود که «بنگاههای والاستریت هم  1.3تریلیون
دالر -هزار میلیارد دالر -آن را به صورت اسناد مالی درآورده و
در بازارهای جهانی به فروش رساندند».
در واقع نکتهای که در اینجا مدنظر من اســت این است که هم
میزان وامدهی -بخصوص وامهای سابپرایم -بهشدت افزایش
یافت و هم اینکه درصد به مراتب باالتری از این وامها به صورت
اســناد مالی درآمد و در بازارهای پولی و مالی جهان به فروش
رسید.
عامل دومی که به ظهور و گســترش بحران مالی کمک کرد،
در واقع «واسطهزدایی» بود .در توضیح این نکته ،فرض کنید
شما  100هزار دالر مازاد دارید و دوست دارید اگر کسی به شما
 5درصد نزول ساالنه بدهد این پول را به او قرض دهید .اولین
پرسشی که پیش میآید این است که شما چه میکنید؟ آیا در
یک روزنامه محلی یک آگهی درج میکنید و منتظر میمانید
تا متقاضیان با شــما تماس بگیرند .بعید نیست اگر این کار را
کنید ،متقاضیان زیادی با شما تماس بگیرند اما نکته اساسی این
است که شما چگونه تصمیم میگیرید که به کدام متقاضی وام
دهید .با این مثال ساده دارم به یکی از مصائب اساسی اقتصاد
اشاره میکنم و آن هم روایت «اطالعات پنهانی» یا «اطالعات
نامتقارن» است .البته این «اطالعات پنهانی» در هر دو سوی
بازار وجود دارد .در مقاله معروف «اکرلوف» درباره بازار اتومبیل
دست دوم ،فروشــنده درباره کیفیت اتومبیلی که میخواهد
بفروشد اطالعات به مراتب بیشتری دارد تا خریدار و به همین
روایت در بازار خدمات بانکی و در بازار بیمه ،اطالعات متقاضی
احتماال بیشتر از اطالعاتی است که عرضهکننده این خدمات یا
مدیر بانک یا مدیریک شرکت بیمه دارد .با این توضیح برگردم به
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

مثالی که پیشتر مطرح کردم .اوال روشن نیست که متقاضیان
وامستانی از شما هیچگونه طرح و برنامهای برای استفاده مفید
از این پول شما داشته باشــند و اما در حالت دوم ،فرض کنید
که یک متقاضی وام با یک طرح عریــض و طویل بازرگانی به
شــما مراجعه میکند که برای اجرای آن میخواهد از شــما
 100هزار دالر وام بگیرد .شــما هم طرح بازرگانی او را به دقت
بررسی میکنید و به نظر شما هم طرح معقولی میآید اما مشکل
ادامهدار این اســت که وقتی پول را به حساب متقاضی منتقل
کردید با چه اطمینانخاطری میتوانید مطمئن باشــید که او
این برنامه را که به شما نشان داده در عمل اجرا خواهد کرد؟ از
نقطهنظر تاریخی ،در عکسالعمل به این طور مسائل و مشکالت
بود که در گذر تاریخ ،بانکها و بــه طور کلی نظام بانکداری به
وجود آمدند .شمایی که  100هزار دالر مازاد دارید به یک بانک
مراجعه میکنید و آن را در آنجا به ودیعه میگذارید و بانک هم
تعهد میکند به شما در ســال مقداری نزول بپردازد .بالفاصله
اضافه کنم با مناسباتی که بین این بانک و بانک مرکزی در محل
زندگی شما وجود دارد ،شما میدانید که حتی اگر این بانک هم
ورشکست شود ،زیان شما و دیگر ودیعهگذاران را بانک مرکزی
جبران خواهد کرد .البتــه متقاضیان وام هم میتوانند به جای
مراجعه مستقیم به شما ،به بانک مراجعه کرده و وامستانی کنند.
روشن است که بانک هم در ازای وامی که میپردازد ،نرخ نزولی
دارد که حتما از میزان نزولی که به شمای ودیعهگذار میپردازد،
بیشتر است .در یک شــرایط عادی و طبیعی ،یعنی وقتی که
بحران مالی در دورنما نیست -بانک هم ارزش اعتباری متقاضیان
را ارزیابی میکند و اگر ضروری تشخیص دهد که تقاضای اموال
غیرمنقول به جای وثیقه میکند .با این همه وقتی در اقتصاد با
پیششرایط وضعیت بحرانی مواجه میشوید ممکن است درآمد
بنگاهها کاهش یابد و یا درآمد افراد سیر نزولی داشته باشد و به
همین خاطر بعضیها برای پوشاندن شکافی که پیش آمده است
مشتاق دریافت وام بیشتری بشوند .پرسشی که پیش میآید
این اســت که در عکسالعمل به این وضعیت بانکها چگونه
تصمیم میگیرند که به کدام متقاضی وام دهند و تقاضای کدام
را رد کنند؟ تنها چیزی که بدون اما و اگر برای بانک روشن است
این است کسانی که شکاف مالی بیشتری دارند اشتیاق فراوانی
برای دریافت وام بیشتر دارند و نکته اینکه دقیقا به همین خاطر،
احتمال اینکه بازپرداخت وام را نکــول (خودداری از پرداخت
وجه حواله (برات و غیره)) کنند ،بیشــتر است .در این شرایط،
ممکن است بانکها تصمیم بگیرند که میزان وامدهی را کاهش
دهند -در واقع از حجم زیان احتمالی خود بکاهند -که اگر این
چنین کنند پیششرایط بحران میتواند تشدیدشده به صورت
بحران تمامعیار درآید .حتی در شرایطی که بیمه ودیعه وجود
ندارد بعید نیست که ودیعهگذاران خواهان برون کشیدن ودیعه
خود از بانکها باشند که به صورت هجوم به بانک خود را نمایان
میسازد .البته ایجاد بیمه ودیعه اگرچه احتمال هجوم به بانک
را کاهش میدهد اما به نوبه خود به صورت کژرفتاری درمیآید.
هنگامی که ودیعهها بیمه شده باشــد ،در آن صورت بانکها
برای جلب ودیعههای بیشتر از سویی میزان نزول پرداختی را
افزایش میدهند و از سوی دیگر ،برای جبران نزول بیشتر خود
هم از وامگیرنده نزول بیشتری طلب میکنند .روشن است برای
اینکه این موضوع عملی شــود الزم است وامگیرندگان درگیر
پروژههایی با ریســک به مراتب باالتری باشند که از یک طرف
احتمال درآمدهای باال دارند و از جمله به همین دلیل ،حاضرند

