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مقایسه تحلیلی دهه سوخته ی ژاپن
و بحران اقتصادی  2008آمریکا
پرستو خلج
دهــه ی ســوخته در علــم اقتصــاد بــه دو دهــه
در کشــورهای ژاپــن (دهــه  ) 90و ایــاالت
متحــده آمریــکا (دهــه  ) 2000اطــاق میشــود
کــه در چنــد ســال متفــاوت از ایــن دهــه هــا
اقصــاد پویــای ایــن دو کشــور دچــار ایســتایی
شــد کــه ایــن امــر نیــز بــه دلیــل سیاســت
هــای اشــتباه مالــی از ســوی بانکهــا و دولــت
رقــم خورد.حــال در ایــن مقالــه بــا مقایســه
ی ویژگــی هــای ایــن دو دهــه قصــد داریــم
شــباهت هــای آنهــا را بــه دســت آوریــم تــا
ببینیــم آیــا ایــن پدیــده قابلیــت تکــرار دارد
یــا خیــر.
ژاپــن در دهــه  70میــادی در صنعــت
الکترونیــک بســیار موفــق بــود ،آنهــا قــدرت
تجاریشــان در ایــن زمینــه را جهانــی کــرده
بودنــد و در واقــع بــازار جهانــی محصــوالت
الکترونیــک ماننــد رادیــوی جیبــی ،واکمــن،
ظبــط صــوت و ...کــه در آن زمــان تقریبــا همه
چیــز بــود را در اختیــار داشــتند البتــه بــه جــز
چیــپ های  CPUکــه در اختیار ایــاالت متحده

آمریــکا بــود .همچنیــن ژاپــن نقشــی اساســی
در زمینــه بازیهــای کامپیوتــری داشــت .بــه
دلیــل شــرایط ایــده آل اقتصــادی ،معیارهــای
زندگــی بیــن ژاپنــی هــا بســیار بــاال رفــت و
ایــن دوره را «معجــزه اقتصــادی » نامیدنــد.
گــراف رشــد اقتصــادی قــوی و ایــده آل بــود و
مــردم نســبت بــه آینــده اقتصادیشــان بســیار
خــوش بیــن بودنــد و بــه همیــن دلیــل شــروع
بــه ســرمایه گــذاری کردنــد.
در ســال  ، 1985آمریکایــی هــا که میدانســتند
ارزش پولشــان بســیار باالســت و قــدرت
رقابتشــان در بــازار بــه دلیــل ارزش بــاالی دالر
پاییــن اســت اعــام کردنــد قصــد دخالــت در
بــازار ارز را دارنــد کــه ایــن کار را بــا امضــای
پیمــان پــازا بــا آلمــان ،انگلیــس ،فرانســه و
ژاپــن انجــام دادنــد .ارزش یــن نســبت بــه دالر
پــس از ایــن امــر بــه شــدت افزایــش یافــت و
از  220یــن بــه ازای یــک دالر بــه  150یــن
بــه ازای یــک دالر رســید .ایــن تغییــر عظیــم
در نــرخ ارز ســبب کمبــود بودجــه دولــت

آمریــکا ،وحشــت زدگــی ســرمایه گــذاران
آمریکایــی بــرای کاهــش ارزش ســرمایه شــان
و ســرازیر شــدن آنهــا بــه بــاراز ژاپــن شــد.
بــا ســرازیر شــدن حجــم عظیــم ســرمایه
بــه اقتصــاد ژاپــن و ارزش بــاالی یــن ،ارزش
خالــص صــادرات کاهــش یافــت و ســبب شــد
بانکهــای ژاپــن نــرخ بهــره را کاهــش دهنــد و

از سیاســت انبســاط مالــی اســتفاده کننــد.
ایــن اقــدام ســبب افزایــش انگیــزه ســرمایه
گــذاری در ژاپــن شــد کــه کــم کــم ســبب
شــکل گیــری حبــاب اقتصــادی شــد و بــه
ســبب افزایــش قیمــت بــازار ســهام و امــاک
ســرمایه گــذاری بیشــتری در ایــن دوحــوزه
انجــام شــد زیــرا مــردم معتقــد بودنــد کــه
ارزش ملــک پاییــن نخواهــد آمــد .بــرای
درآمــد بیشــتر ،بانکهــا شــروع بــه وام دهــی
بیشــتر و آســان تــر بــه افــرادی کــه زمیــن
داشــتند کردنــد .مــردم و موسســات رفتــاری
حریصانــه و بــدون مدیریــت ریســک داشــتند.
ایــن چرخــه  4ســال طــول کشــید ،تــا زمانــی
کــه ارزش زمیــن بــه نقطــه ای رســید کــه
نمیتوانســت بیــش تــر از ایــن بــاال بــرود.
در همیــن زمــان بــود کــه دولــت متوجــه
حبــاب دارایــی هــا شــد و از بانکهــا خواســت

تــا بــرای کنتــرل ایــن حبــاب چــاره ای بیاندیشــند و راهــکار بانکهــا نیــز بکارگیــری سیاســت مالــی ســختگیرانه یــا انقباضــی بــود کــه منجــر بــه
ترکیــدن حبــاب شــد .شــاخص نیکــی( )Nikkei indexدر کمتــر از یکســال بــه نصــف کاهــش یافــت (میانگیــن ســهام ســهام  ،Nikkeiیــک شــاخص
ســهام بــرای بــورس اوراق بهــادار توکیــو اســت .ایــن روزنامــه توســط روزنامــه  Nihon Keizai Shimbunاز ســال  1950محاســبه شــده اســت)
ســپس ارزش زمیــن نیــز بــه تبــع از شــاخص نیکــی بــه شــدت کاهــش یافــت .بازپرداخــت وامهایــی کــه بــی رویــه بــه زمیــن داران داده شــده
بــود بــه دلیــل ســقوط ارزش زمیــن و عــدم تــوان مــردم بــرای بازپرداخــت تبدیــل بــه بدهــی هــای ســوخته شــد و در نتیجــه مــردم وحشــت زده

دســت از ســرمایه گــذاری کشــیدند.
شــرکتها یــا ورشکســت شــدند و یــا بــا تکیــه بــر کمــک هــای دولتــی ســرپا ماندنــد کــه ایــن دســت از شــرکتها بــه دلیــل عــدم ســود دهــی و
درواقــع فشــار بــار مالیشــان بــه دولــت بــه شــرکتهای زامبــی معــروف شــدند .مردمــی کــه ســرمایه ی کل زندگیشــان را در بــازار مســکن گذاشــته

بودنــد قربانیــان اصلــی ایــن ماجــرا بودنــد .ترکیــدن حبــاب دارایــی در ژاپــن ســبب کــم و بیــش یــک دهــه ایســتایی اقتصــادی در ایــن کشــور
شــد کــه دهــه  90را بــه نــام دهــه ســوخته مشــهور کــرد ،دهــه ای کــه دولــت بیــش از  10ســال بــرای جبــران خســارات آن و بازگشــت بــه
موقعیــت پیــش از تشــکیل حبــاب تــاش کــرد.

کــه موجــب ورشکســتگی کشــور حتــی پــس از افــت ارز شــده بــود .بــا
امــا در آمریــکا چــه اتفاقــی افتــاد کــه بــازار جهانــی را تحــت تاثیــر گســترش بحــران ،بیشــتر کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی و ژاپــن
شــاهد ســقوط ارزش پــول کاهــش ارزش بازارهــای ســهام و ســایر
قــرار داد؟
پــس از ســال  ،2000بحــران دات-کام(یــک حبــاب اقتصــادی در خــال قیمــت داراییهــا و افزایــش بدهیهــای خصوصــی بودنــد) بســیاری
ســالهای  ۱۹۹۵تــا  ۲۰۰۰میــادی بــود (کــه در  ۱۰مــارس  ۲۰۰۰بــا از کشــورهای شــرق آســیا رکــود شــدیدی را تجربــه کردنــد کــه ســبب
شــد دولتهــا سیاســتهای بســیار ســختگیرانه ای را بــرای افزایــش ســود
بانکــی ،بــازار آزاد ســرمایه گــذاری و هزینــه هــای دولتــی اتخــاذ کننــد.
بــرای قــوی شــدن بــرای مقابلــه بــا چنیــن رکودهایــی در آینــده بــدون
کمــک گرفتــن از خارجیهــا ،ایــن کشــورها ســرمایه ی عظیمــی را وارد
بــازار غــرب کردنــد کــه همیــن مســئله تبدیــل بــه یکــی از فاکتورهــای
بحــران مالــی شــد.

رســیدن شــاخص نــزدک بــه  ۵۱۳،۲۵۲بــه اوج رســید (کــه طــی آن
بازارهــای بــورس ســهام کشــورهای صنعتــی دنیــا شــاهد رشــد ســریع
ارزش مالــی شــان بودنــد کــه از رشــد بخــش اینترنــت و شــاخه هــای
مرتبــط بــا آن ناشــی میشــد) و حادثــه  11ســپتامبر ،دولــت فــدرال
بــرای جلوگیــری از رکــود شــدید اقتصــادی ســودهای بانکــی را تــا
تقریبــا یــک درصــد کــم کــرد تــا رشــد اقتصــادی متوقــف نشــود .بــا
ایــن ســود کــم جمــع کــردن ســرمایه راحــت اســت و از آنجــا کــه
بــازار آمریــکا از قبــل از اقــدام دولــت فــدرال وارد رکــود شــده بــود،
غیــر از بــازار مســکن کــه بــه نظــر میرســید هرگــز از رشــد کــردن
بازنمــی ایســتد ،بــازاری بــا ســوددهی زیــاد یافــت نمــی شــد .ســرمایه
داران شــروع بــه ســرمایه گــذاری در بــازار مســکن کردنــد کــه ایــن
امــر ســبب افزایــش قیمتهــا در ایــن بــازار شــد و قیمتهــا زمانــی کــه
مــردم بــه ســوددهی ایــن بــازار پــی بردنــد حتــی باالتــر رفــت و حبــاب
مســکن در همیــن جــا تشــکیل شــد.
از ســوی دیگــر پــس از بحــران مالــی ( 1997بحــران مالــی آســیا
دورهای از بحــران اقتصــادی بــود کــه گریبــان گیــر بیشــتر کشــورهای
آســیای شــرقی از ابتــدای ژوئیــه  ۱۹۹۷شــده بــود و تــرس از ســقوط
اقتصــاد جهانــی بــه دلیــل ســرایت اقتصــادی ،افزایشیافتــه بــود .ایــن
بحــران از تایلنــدی بــا فروپاشــی بــات تایلنــد شــروع شــد کــه بعــد
از آن دولــت تایلنــد مجبــور بــه شناورســازی بــات بــه دلیــل کمبــود
ارز خارجــی بــرای پشــتیبانی از عــد م تغییــر ارز خــود در برابــر دالر
آمریــکا شــد .در آن زمــان ،تایلنــد زیــر بــار بدهــی خارجــیای بــود

برخــاف قیمــت هایــی کــه مــدام در حــال صعــود بــود ،مســکن
همچنــان یــک نیــاز اساســی تلقــی میشــد و بــرای بــرآورده کــردن
ایــن نیــاز آمریکایــی هــا وام میگرفتنــد .در ابتــدا بانکهــا تنهــا بــه افــراد
خــوش اعتبــار وام مــی دادنــد امــا وامهــا معمــوال ســود باالیــی بــرای
بانکهــا دارنــد پــس بــرای گســترش ســود بازپرداختهــا ،بانکهــا شــروع
بــه وام دادن بــه افــرادی بــا اعتبــار کــم کردنــد کــه ایــن وامهــا بعدهــا
بــه نــام وامهــای درجــه دو شــناخته شــدند زیــرا ایــن وامهــا بــه دلیــل
ریســک بــاال بــه دلیــل احتمــال اینکــه وامگیرنــده نتوانــد اقســاط
وامــش را بپــردازد معمــوال ســود بیشــتری دارنــد کــه ســبب میشــد
بانکهــا بیشــتر بــه دادن ایــن وامهــا تشــویق شــوند .از ســوی دیگــر

بــرای تامیــن بودجــه ی وام دادن ،بانکهــا اوراق بازپرداخــت ایــن وامهــا
را در بــازار ســهام میفروختنــد تــا از خــود ســلب مســئولیت کننــد .ایــن
اوراق ســهام توســط کشــورهای آســیایی خریــداری میشــد کــه ســبب
گســترش بحــران مالــی در بــازار جهانــی شــد.
در ســال  ،2006قیمــت امــاک شــروع بــه پاییــن آمــدن کرد که ســبب
قطــع شــدن ســود ســرمایه گذارانــی شــد کــه در ایــن بــازار ســرمایه
گــذاری کــرده بودنــد و در نتیجــه عــدم توانایــی آنهــا در بازپرداخــت
اقســاط وامهایــی کــه بــرای تامیــن بودجــه ی ســرمایه گــذاری خــود
گرفتــه بودنــد شــد .از ســوی دیگــر افــرادی کــه وامهــای درجــه دو
گرفتــه بودنــد هــم دیگــر
نتوانســتند اقســاط خــود را
بپردازنــد کــه ســبب شــد
ســهام ایــن وامهــا بــی
ارزش شــود و بــه بانکهــای
فروشــنده عــودت داده شــود
کــه ســبب ورشکســتگی
بســیاری از بانکهــا و بحــران
مالــی شــد ،ایــن بحــران نیــز
بــه دالیــل ذکر شــده ســبب
بحــران رکــود گســترده در
ســطح جهانــی شــد.
شــباهتهای میــان ایــن دو
اتفــاق یعنــی دهــه ســوخته
و بحــران مالــی 2008
غیرقابــل انــکار اســت و ایــن
شــباهتها بــه شــرح زیــر

اســت:
.1هــردو اتفــاق بــه دلیــل ســرمایه گــذاری بیــش از حــد در بــازار
مســکن رخ داد و حتــی در حــال حاضــر نیــز مــردم معتقدنــد کــه بــازار
مســکن مــدام رشــد میکنــد.
.2مــردم بــدون محدودیــت و مدیریــت ریســک در بــازار ســرمایه گذاری
کردنــد کــه همیــن امــر ســبب ســقوط بــازار و از دســت رفتــن ســرمایه
شــان شــد.
.3تــرس از دســت دادن ســرمایه در هــردو اتفــاق یــک فاکتــور مهــم
محســوب میشــد.
.4وامهــای پــر ریســک
عامــل مهمــی در هــر دو
اتفــاق بــود.
.5هــر دو اتفــاق دقیقــا
پــس از پاییــن آمــدن ســود
ســپرده هــا شــروع شــد.
دو اتفــاق مهــم اقتصــادی
را مشــاهده کردیــم کــه
بــا وامهــای پــر ریســک و
بدهــی هــای ســوخته آغــاز
شــد .آیــا ایــن اتفــاق هــا
تکــرار پذیرنــد؟ بلــه .در هــر
اقتصــادی اگــر عوامــل ذکــر
شــده وارد شــوند هــردو
اتفــاق قطعــا قابــل تکــرار
هســتند.

