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אם אתה ממנה מתנגד�

רגולציה כאחראי על 

הרגולציה, ברור איזה סוג של 

פיקוח תקבל.

כשהסכים לצעד הזה, טען 

ה-SEC לטובת הרגולציה�

העצמית: התפיסה המוזרה 

שהבנקים יכולים לפקח על 

עצמם. "רגולציה�עצמית" 

היא אבסורדית, כפי שאפילו 

אלן גריסנפאן מבין היום.

הנשיא ועוזריו כנראה האמינו 

כי הורדת מיסים, במיוחד 

לבעלי ההכנסות הגבוהות 

ולתאגידים, היא תרופת�

הקסם לכל סוגי המחלות 

הכלכליות - מקבילה 

מודרנית לעלוקות.

יגיע רגע שבו האיומים החריפים ביותר של 
המשבר הפיננסי יתמתנו. המשימה העיקרית 
תהיה אז להתוות כיוון לצעדים הכלכליים 
לעתיד. זה יהיה רגע מסוכן. מאחורי העימות 
על המדיניות העתידית עומד העימות על 
ההיסטוריה � הויכוח על הסיבות למצב 
הנוכחי. הקרב על העבר יקבע את הקרב 
על ההווה. לכן חיוני שנבין את ההיסטוריה 

באופן מדוייק.

מה היו ההחלטות הקריטיות שהובילו למשבר 

הנוכחי? טעויות נעשו בכל צומת בדרך. היתה זו 

"תקלה מערכתית", שבה שרשרת של החלטות 

הביאה לתוצאה הטרגית. הבה נתבונן בחמישה 

רגעי מפתח.

1. מפטרים את הנגיד

ב-1987 ממשל רייגן החליט להחליף את 

פול וולקר כנגיד הבנק הפדרלי ולמנות את 

אלן גרינספאן במקומו. בתקופתו של וולקר 

האינפלציה הורדה מלמעלה מ-11 אחוזים ל-4 

אחוזים. זה היה אמור להעניק לו ציון מעולה 

ולהבטיח לו מינוי מחדש. אבל וולקר גם הבין 

שהשווקים הפיננסיים חייבים להיות נתונים 

לפיקוח (regulated). רייגן חיפש מישהו אחר 

לגמרי. והוא מצא אותו בדמותו של גרינספאן, 

המעריץ של איין ראנד.

גרינספאן שיחק תפקיד כפול. כנגיד הבנק 

הפדרלי הוא שלט על ברז הכסף, ובשנותיו 

הראשונות הוא הפעיל אותו במלוא העוצמה. 

אך הבנק הפדרלי הוא גם הרגולטור. אם אתה 

ממנה מתנגד�רגולציה כאחראי על הרגולציה, 

ברור איזה סוג של פיקוח תקבל. שיטפון של 

נזילות בשילוב עם פתיחת הסכר של הרגולציה 

הוכח כאסון.

האחריות הראשונה של הבנק המרכזי צריכה 

להיות שמירה על יציבות המערכת הפיננסית. 

אם בנקים מלווים על בסיס של מחירי נכסים 

שמנופחים מלאכותית, התוצאה עלולה להיות 

קריסה, כמו שאנו רואים עכשיו. גרינספאן צריך 

היה לדעת זאת מראש. היו לו כלים רבים כדי 

להתמודד עם המצב. כדי להוציא אוויר מבועת 

הנדל"ן, הוא היה יכול לרסן את ההלוואות 

שניתנו לאנשים בעלי הכנסה נמוכה, ולאסור 

על טכניקות שנועדו להפיל בפח (הלוואות 

ללא תיעוד שמכונות "הלוואות שקרנים", 

הלוואות ריבית בלבד וכו'). צעדים אלו היו 

יכולים לספק הגנה משמעותית ביותר למערכת 

וללווים. ואם חסרו לו כלים, היה עליו ללכת 

לקונגרס ולבקש אותם.

2. ממוטטים את החומות 

לפילוסופיה של הדה רגולציה יהיו השלכות 

לא רצויות בשנים שיבואו. בנובמבר 1999, 

הקונגרס ביטל את חוק גלאס�סטיגל. חוק זה 

הפריד בין בנקים מסחריים (שמלווים כסף) 

ובנקי השקעות (שמארגנים את המכירות של 

מניות ואגרות חוב). החוק נחקק בזמן המשבר 

הגדול של שנות העשרים. הוא נועד למנוע 

את הישנות הבעיות החריפות של המשבר 

הגדול, ובהן ניגודי אינטרסים חריפים. בביטול 

החוק נכנע הקונגרס ללחץ הלובי של הבנקים 

וחברות הפיננסים - לובי שנהנה מתקציב של 

300 מליון דולר.

ההשפעה החשובה ביותר של ביטול חוק גלאס�

סטיגל היתה תוצאה עקיפה. הביטול שינה 

תרבות שלמה. בנקים מסחריים לא אמורים 

להיות יזמים עם סיכון גבוה. הם אמורים לנהל 

כסף של אנשים אחרים בצורה מאוד שמרנית. 

על בסיס ההבנה הזאת הממשל מוכן לתת להם 

גיבוי אם הם נופלים. בנקי השקעות, לעומת 

זאת, ניהלו באופן מסורתי את הכסף של האנשים 

העשירים, אנשים שמוכנים לקחת סיכונים 

גדולים יותר עבור רווחים גדולים יותר. כאשר 

הביטול של חוק גלאס�סטיגל הביא לחיבור בין 

בנקי ההשקעות לבנקים המסחריים, התרבות 

שוטים קפיטליסטיים

ג'וזף שטיגליץ C 
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אחוז החיסכון של משקי 

הבית באמריקה צנח לאפס. 

מי שעיניו בראשו צריך היה 

לראות, שאנחנו חיים על זמן 

שאול וכסף שאול.

ההצעה המקורית של שר 

האוצר הנרי פולסון, מסמך 

של 3 עמודים, נועדה לתת 

לשר האוצר תקציב של 700 

מיליארד דולר להוצאה על פי 

שיקול דעתו, ללא כל פיקוח 

או בקרה. היה זה צעד של 

יהירות יוצאת דופן.

של בנקי ההשקעות השתלטה גם על הבנקים 

המסחריים. היתה דרישה לרווחים גבוהים מאוד, 

שיכולים להיות מושגים רק דרך מינוף גבוה, 

ולקיחת סיכונים גדולים.

היו עוד צעדים חשובים במורד המדרון של 

הדה�רגולציה. אחד מהם היתה ההחלטה של 

אפריל 2004 על ידי ה-SEC (הרשות לפיקוח 

על שוק ההון בארה"ב), בפגישה שכמעט אף 

אחד לא נכח בה ושבזמנה כמעט אף אחד 

לא שם לב אליה, להרשות לבנקי ההשקעות 

הגדולים להעלות את יחס ההון עצמי לחוב 

שלהם (מיחס של 1:12 ליחס של 1:30 ואף 

יותר). כך הבנקים יוכלו לקנות יותר אג"ח 

מגובות משכנתאות ולנפח את בועת הנדל"ן. 

כשהסכים לצעד הזה, טען ה-SEC לטובת 

הרגולציה�העצמית: התפיסה המוזרה שהבנקים 

יכולים לפקח על עצמם. "רגולציה�עצמית" 

היא אבסורדית, כפי שאפילו אלן גריסנפאן 

מבין היום. היא גם לא יכולה לזהות סיכונים 

מערכתיים, למשל כשהמודל שמשמש את 

הבנקים לניהול תיקי ההשקעות שלהם 

אומר לכל הבנקים למכור את אותן אג"ח 

באותו זמן.

3. שמים את העלוקות

לאחר מכן באו קיצוצי המס של בוש, שהופעלו 

לראשונה ב-7 ליוני 2001 עם קיצוצים 

נוספים שנתיים לאחר מכן. הנשיא ועוזריו 

כנראה האמינו כי הורדת מיסים, במיוחד 

לבעלי ההכנסות הגבוהות ולתאגידים, היא 

תרופת�הקסם לכל סוגי המחלות הכלכליות 

- מקבילה מודרנית לעלוקות. קיצוצי המס 

שיחקו תפקיד מפתח בעיצוב התנאים למשבר 

הנוכחי. הם כמעט ולא השפיעו על המרצת 

הכלכלה. כל "הדחיפה" הממשית הושארה 

לבנק הפדרלי, שהתמודד עם המשימה 

באמצעות שיעורי ריבית נמוכה חסרי תקדים, 

שהביאו ל"הצפה של נזילות". המלחמה 

בעיראק החמירה את מצב העניינים, משום 

שהיא הביאה לעלייה עצומה במחירי הנפט. 

אמריקה נאלצה להוציא עוד מאות מיליארדי 

דולרים על ייבוא נפט - כסף שאחרת היה 

יוצא על סחורות אמריקניות. כל זה היה עלול 

להביא להאטה כלכלית במשק, כפי שקרה 

בשנות ה-70. הבנק הפדרלי הגיב לאתגר 

בדרך קצרת הראיה ביותר שאפשר להעלות 

על הדעת. שיטפון הנזילות הפך את הכסף 

לזמין בשווקי המשכנתאות, אפילו לאנשים 

שבאופן רגיל לא היו יכולים ללוות. כן, זה 

הצליח לעכב את ההאטה הכלכלית; אחוז 

החיסכון של משקי הבית באמריקה צנח לאפס. 

מי שעיניו בראשו צריך היה לראות, שאנחנו 

חיים על זמן שאול וכסף שאול.

הקיצוץ בשיעור המס על רווחי הון תרם למשבר 

בדרך נוספת. זאת הייתה החלטה שעיצבה מחדש 

את הערכים של המערכת: אלו שערכו ספקולציות 

(כלומר: הימרו) וזכו מוסו באופן קל יותר מאשר 

מקבלי שכר שפשוט עבדו קשה. אבל מעבר 

לכך, ההחלטה עודדה מינוף, משום שהריבית 

היתה פטורה ממס. אם, לדוגמא, לווית 100 אלף 

דולר כנגד משכון הבית שלך כדי לקנות מניות, 

הריבית על ההלוואה תנוכה באופן מלא כל שנה 

מתשלומי המס שלך. כל רווח שיהיה לך על 

המניות ימוסה באופן קל יותר - ובאיזשהו יום 

רחוק בעתיד. ממשל בוש סיפק הזמנה פתוחה 

להלוואת מוגזמות - והצרכנים האמריקנים לא 

נזקקו לכל עידוד נוסף. 

4. מזייפים את המספרים

בינתיים, ב-30 ליולי 2002, בעקבות מספר 

שערוריות פיננסיות הקונגרס העביר את חוק 

סרבנס�אוקסלי.

בשערוריות היו מעורבות כל חברות ראיית 

החשבון הגדולות, רוב הבנקים, וכמה מהחברות 

הגדולות שלנו, והן הבהירו כי יש בעיה חמורה 

במערכת החשבונאות שלנו. 

לרוע המזל, במגעים לקראת קבלתו של חוק 

סרבנס�אוקסלי, הוחלט שלא לעסוק בבעיית יסוד 
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"במילים אחרות אתה אומר, 

שגילית שכל השקפת העולם 

שלך, האידיאולוגיה שלך, 

היתה שגויה, היא לא עבדה". 

"לחלוטין. בדיוק" ענה 

גרינספאן.

של המערכת: האופציות על מניות. האופציות 

הוצגו כאמצעי בריא לעידוד של ניהול טוב, אך 

למעשה הם "תשלום לפי תוצאות" בשם בלבד. 

אם חברה מצליחה, המנהל מקבל תמורה גדולה 

בדמות של אופציות. אם חברה נכשלת, הרווח 

מהאופציות קטן אך המנהל מפוצה בדרכים 

אחרות. זה גרוע מספיק, אבל לאופציות יש 

בעיה נוספת: הן יוצרות אצל המנהלים תמריץ 

לחשבונאות שגויה - "לנהל" את הנתונים כך 

שמחיר המנייה יעלה ככל האפשר.

מבנה התמריצים של חברות דירוג האשראי גם 

הוכח כמוטה. חברות כמו מודיס ו-S&P מקבלות 

את התשלום מאותם אנשים שאת הניירות 

שלהם הן אמורות לדרג. כתוצאה מכך, יש להן 

מוטיבציה להעניק לחברות הללו דירוג אשראי 

גבוה. חברות דירוג האשראי, כמו בנקי ההשקעות 

ששילמו להן, האמינו, באלכימיה פיננסית - 

 F שמשכנתאות בעלות דירוג קטסטרופלי של

יכולות להפוך למוצרים בטוחים מספיק להיות 

מוחזקים על ידי בנקים מסחריים וקרנות פנסיה. 

ראינו אותו כשל של חברות דירוג האשראי 

במהלך המשבר במזרח אסיה בשנות ה-90: 

דירוג גבוה גרם לנהירה של כסף לאזור, ואז 

ירידה פתאומית בדירוג הביאה לחורבן. אך 

המפקחים הפיננסים לא שמו לב.

5. לתת לזה לדמם

נקודת המפנה האחרונה באה עם העברת תוכנית 

החילוץ ב-3 לאוקטובר 2008 - כלומר עם 

תגובת הממשל למשבר עצמו. אנחנו נחוש את 

התוצאות שלה בשנים הבאות. כאשר הבנקים של 

אמריקה עמדו בפני קריסה הממשל נע מנתיב 

פעולה אחד לאחר. ההצעה המקורית של שר 

האוצר הנרי פולסון, מסמך של 3 עמודים, נועדה 

לתת לשר האוצר תקציב של 700 מיליארד דולר 

להוצאה על פי שיקול דעתו, ללא כל פיקוח 

או בקרה. היה זה צעד של יהירות יוצאת דופן. 

הוא מכר את התכנית כהכרחית להחזרת האמון 

במערכת. אך היא לא התמודדה כלל עם הסיבות 

לאובדן האמון. הבנקים הלוו יותר מדי הלוואות 

גרועות. היו "חורים" גדולים מדי במאזנים 

שלהם. אף אחד לא ידע מה היה נכון ומה היה 

שקרי. תוכנית החילוץ היתה כמו עירוי עצום 

לחולה שסובל מדימום פנימי, ודבר לא נעשה 

בקשר למקור הבעיה: עקולי הבתים. זמן יקר 

בוזבז כשפולסון דחף את תוכניתו "כסף עבור 

זבל", קונה את נכסי הזבל ומעביר את הסיכון 

למשלם המיסים האמריקני. כשלבסוף נטש 

את התכנית, וסיפק לבנקים את הכסף שהם 

נזקקו לו, הוא עשה זאת בדרך שרימתה את 

משלם המיסים האמריקני, מבלי שהבטיחה 

כי הבנקים ישתמשו בכסף כדי להתחיל שוב 

להלוות. הוא אפילו אישר לבנקים להעביר כסף 

לבעלי המניות שלהם בעוד שמשלמי המיסים 

מזרימים כסף לבנק.

הממשל דיבר על בניית אמון, אך מה שעשה 

למעשה היה "טריק" של אמון. אם הממשל היה 

מעוניין באמת בבניית אמון במערכת הפיננסית, 

הוא היה מתחיל בהתמודדות עם בעיות התשתית 

של המערכת - שיטת התמריצים השגויה 

והרגולציה הבלתי מספקת.

האם היתה החלטה אחת, שאם היתה משתנה, 

היתה משנה את מהלך ההיסטוריה? כל החלטה 

- כולל ההחלטות להמנע מפעולה, היא תוצאה 

של החלטה קודמת - חוליה בשרשרת של 

החלטות שמובילה מהעבר אל העתיד. 

האמת היא שרוב השגיאות הבודדות מצטמצמות 

לאחת: האמונה שהשוק יווסת את עצמו 

ושתפקיד הממשלה צריך להיות מינימלי. 

במבט לאחור על האמונות האלו במהלך 

שימוע בסנאט בסתיו האחרון, אלן גרינספאן 

אמר באופן ברור: "מצאתי פגם". חבר 

הקונגרס הנרי וקסמן לחץ עליו בתגובה: 

"במילים אחרות אתה אומר, שגילית שכל 

השקפת העולם שלך, האידיאולוגיה שלך, 

היתה שגויה, היא לא עבדה". "לחלוטין. 

בדיוק" ענה גרינספאן. ארצות הברית ועמה 

רוב העולם אמצו את הפילוסופיה הכלכלית 

השגויה הזאת. במצב זה, המשבר שאליו 

נקלענו היה בלתי נמנע. 

ג'וזף שטיגליץ הוא 

כלכלן, חתן פרס 

נובל לכלכלה 

לשנת 2001. 

כיהן כסגן נשיא 

בכיר וכלכלן ראשי 

בבנק העולמי.


