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На Майкъл Кинсли, на когото все още 
дължа статия 
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И най-трудните неща могат да бъдат 
обяснени и на най-големия глупак, ако вече няма 
оформена идея за тях, но пък и най-простото нещо 
не може да бъде обяснено и на най-интелигентния 
човек, ако той вече знае, без сянка на съмнение, 
какво се излага пред него. 

Лев Толстой 
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Полтъргайст
Готовността на една инвестиционна банка от Уол-

стрийт да ми плаща стотици хиляди долари, за да давам 
инвестиционни съвети на пораснали хора, ме озадачава 
и до ден днешен. Бях на двайсет и четири, без никакъв 
опит и никакъв интерес към гадаенето кои акции ще 
поскъпнат и кои ще поевтинеят. Основната функция на 
Уолстрийт е да разпределя капитала – да решава кой да 
го получи и кой не. Искам да кажа, че нямах понятие от 
тези неща, вярвайте ми. Не бях ходил на курсове по сче-
товодство, никога през живота си не се бях занимавал с 
бизнес, нямах дори собствени спестявания, които да уп-
равлявам. През 1985 г. попаднах на работа в „Саломон 
Брадърс”, а през 1988-а се измъкнах оттам по-богат и ма-
кар че написах книга за преживяното, и до ден днешен 
всичко ми се струва поразително нелепо – сигурно затова 
и така лесно се махнах от парите. Реших, че тази ситуа-
ция не може да продължава дълго. Рано или късно някой 
щеше да разбере, че аз, както и много други като мен, сме 
измамници. По-скоро рано, отколкото късно щеше да 
дойде часът на разплатата, когато Уолстрийт щеше да се 
събуди и стотици и дори хиляди млади хора като мен, на 
които не им е работа да залагат парите на другите, щяха 
да бъдат прогонени от света на финансите. 

Когато седнах да напиша моята история – нарекох 

П Р О Л О Г  
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я „Покерът на лъжците“ – аз  го направих като един млад 
човек, който си мисли, че се е измъкнал навреме. Просто 
написах послание и го пъхнах в бутилка, за да го проче-
тат онези, на които се случи да минат по моя път някъде 
в далечното бъдеще. Вярвах, че ако един вътрешен човек 
не опише на хартия какво точно се случва, след време ни-
кой няма да повярва, че това се е случило. 

Дотогава всичко написано за Уолстрийт се отна-
сяше за пазара на акции. Поначало по-голямата част от 
Уолстрийт живее от пазара на акции. Моята книга беше 
предимно за пазара на облигации, защото Уолстрийт пра-
веше все повече и повече пари като опаковаше, продава-
ше и жонглираше с нарастващите американски дългове. 
Мислех си, че това няма да продължи дълго. Смятах, че 
пиша историческо четиво за осемдесетте години на Аме-
рика, когато една велика страна загуби своя финансов 
разсъдък. Очаквах читателите от бъдещето да бъдат ужа-
сени от факта, че през 1986 година шефът на „Саломон 
Брадърс”, Джон Гутфройнд получи 3.1 милиона долара, 
когато закопа бизнеса в земята. Очаквах да зяпнат от 
учудване, когато научат историята на Хауи Рубин, трей-
дър1 на ипотечни облигации в „Саломон Брадърс”, който 
отиде в „Мерил Линч” и  закратко загуби 250 милиона. 
Очаквах да са шокирани, че някога на Уолстрийт голе-
мите шефове имаха само бегла представа за сложно ком-
бинираните опасности, които поемаха подчинените им 
трейдъри на облигации. 

Общо взето така си представях нещата. И през ум 
обаче не ми минаваше, че читателят от бъдещето би мо-

1      Трейдър (trader) – търговец на финансови ин-
струменти , който извършва спекулативни операции с финансови активи 
- фючерси, опциони на стоки, акции, облигации и др. – бел. пр.
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гъл да погледне назад към тези неща и да каже: „Хм, кол-
ко интересно“. Колко невинно. И за миг не можех да си 
представя, че осмото финансово десетилетие на века ще 
продължи още цели двайсет години, или че количестве-
ните разлики между Уолстрийт и обикновения икономи-
чески свят ще прераснат в качествени. Че един трейдър 
на облигации може да получи 47 милиона долара за една 
година и да се чувства измамен. Че търговията с ипотеч-
ни облигации, измислена  от дилърите на „Саломон Бра-
дърс”, която навремето изглеждаше много добра идея, ще 
доведе до най-голямото чисто финансово икономическо 
бедствие в цялата история. Че точно двайсет години след 
като Хауи Рубин влезе в устата на всички, когато загуби 
250 милиона, един друг Хауи, също трейдър на ипотечни 
облигации, но от „Морган Стенли”, ще загуби 9 милиарда 
само от една сделка и ще остане абсолютно неизвестен, 
без никой да разбере какво е направил, с изключение на 
тесен кръг хора от „Морган Стенли”.

Когато седнах да пиша първата си книга, нямах 
някакви особени идеи, освен да разкажа една история, 
която смятах за интересна. Ако ме бяхте накарали да из-
пия няколко питиета и ме бяхте попитали, какъв ефект 
ще има книгата ми върху света, сигурно щях да отговоря 
нещо от сорта: „Надявам се, студентите, които искат да 
решат какво да правят с живота си, да я прочетат и да 
разберат, че би било глупаво да го изпълнят с фалш, и да 
се откажат не само от мерака си, а дори и от най-смът-
ните си намерения да станат финансисти.“ Надявах се 
някое умно хлапе от Университета в Охайо, което всъщ-
ност иска да стане океанограф, да прочете книгата ми, 
след което да скъса поканата за работа от „Голдман Сакс” 
и да се отправи към морето. 

Полтъргайст
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Но посланието ми някак си се изгуби. Шест месеца 
след излизането на „Покерът на лъжците“ бях затрупан с 
писма от студенти в Щатския университет в Охайо, ко-
ито искаха да знаят дали мога да споделя и други тайни 
за Уолстрийт. Бяха приели книгата ми като наръчник с 
инструкции за действие. 

През двете десетилетия, след като се махнах от там, 
чаках да настъпи краят на Уолстрийт, какъвто го позна-
вах. Скандалните бонуси, безкрайният парад от нагли 
трейдъри, скандалът, който довърши „Дрексъл Бърнам”, 
скандалът, който унищожи Джон Гутфройнд и потопи 
„Саломон Брадърс”, кризата, която последва колапса на 
„Лонг Търм Капитъл Мениджмънт” на бившия ми шеф, 
Джон Мериуотър, Интернет балона... отново и отново 
финансовата система се дискредитираше по най-различ-
ни конкретни начини. Но въпреки това големите банки 
от Уолстрийт, които бяха в центъра на нещата, продъл-
жаваха да растат заедно със сумите, които раздаваха на 
двайсет и шест годишни младежи, за да вършат неща, от 
които няма никаква видима обществена полза. Бунтът на 
американската младеж срещу парите не се състоя.  Защо 
да си правиш труда да рушиш света на родителите си, 
след като можеш да го купиш и продадеш на парче? 

В определен момент  престанах да чакам. Реших, че 
няма да има скандал или влошаване на положението, ко-
ито да са достатъчно сериозни, за да потопят системата. 

Тогава се появи Мередит Уитни с нейните новини. 
Уитни беше никому неизвестна анализаторка на финан-
сови компании от също толкова неизвестна финансова 
фирма – „Опенхаймър и Ко.”, която на 31 октомври 2007 г. 
престана да бъде неизвестна. На тази дата тя обяви, че 
„Ситигруп” е управлявала бизнеса си толкова зле, че или 
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ще трябва да отреже дивидентите, или да фалира. На 
фондовия пазар никога не е ясно, кое какво причинява в 
даден ден, но тогава стана доста ясно, че на 31 октомври 
Мередит Уитни причини срив на пазара на финансови-
те активи. Към края на търговията за деня една жена, за 
която никой дори не беше чувал и която лесно можеше 
да бъде игнорирана като госпожа Никоя, успя да свали 
8 процента от цената на акциите на „Ситигруп” и 390 
милиарда от стойността на американския фондов пазар. 
Четири дни след това шефът на „Ситигруп”, Чък Принс, 
подаде оставка. Две седмици след това „Ситигруп” отря-
за дивидентите си. 

От този момент нататък Мередит Уитни се превър-
на в „Е. Ф. Хътън“ 2: Когато говореше, хората слушаха. 
Посланието й беше ясно – ако искате да знаете каква е 
истинската стойност на тези фирми от Уолстрийт, погле-
днете хладнокръвно и внимателно гнилите активи, кои-
то са купили с пари назаем и си представете какво биха 
донесли при спешна разпродажба. Според нея огромни-
те сбирщини от добре платени хора в тях не ставаха за 
нищо. През цялата 2008 г. тя парираше  твърденията на 
различни брокери и банкери, че са загърбили пробле-
мите си, защото са намалили прогнозната стойност на 
някои активи или са си  вдигнали капитала, с нейното 
собствено твърдение: Грешите. Все още не си давате 
сметка, колко зле сте управлявали бизнеса си. Все още 
не признавате за милиардите долари загуби заради суб-
стандартните ипотечни облигации. Стойността  на 
вашите ценни книжа е илюзорна, както и стойността 

2  Е. Ф. Хътън: Известна брокерска фирма, основана през 
1904 г., чиято реклама от седемдесетте и осемдесетте години на двайсти век 
става много популярна: „Когато Е. Ф. Хътън говори, хората слушат“ - бел. 
пр.

Полтъргайст
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на хората ви. Съперниците на Уитни твърдяха, че тя е 
надценявана. Блогърите казваха, че тя просто има къс-
мет. Но най-вече тя имаше право. Истина е, че донякъде 
налучкваше. Няма начин да знаеш какво ще се случи с 
фирмите на Уолстрийт или дори какъв ще е мащабът на 
загубите им заради субстандартните ипотечни облига-
ции. Самите им шефове не знаеха. 

– Или е така, или всички те са лъжци – каза ми Ме-
редит, – но приемам, че просто не са знаели. 

Да. Беше явно, че не Мередит Уитни беше тази, ко-
ято потопи Уолстрийт. Тя просто изрази много ясно и 
силно един възглед, който се оказа доста по-подронващ 
обществения ред, отколкото например, която и да било 
от многото кампании, които всеки главен прокурор на 
Ню Йорк беше водил срещу корупцията на Уолстрийт. 
Ако един обикновен скандал можеше да събори големите 
инвестиционни банки на Уолстрийт, те отдавна щяха да 
са изчезнали. Тази жена не казваше, че банкерите от Уол-
стрийт са корумпирани. Тя казваше, че са глупави. Хора-
та, чиято задача беше да разпределят капитали, очевидно 
не знаеха как да управляват собствения си капитал. 

Признавам, че част от мен си мислеше: “Ако се бях 
задържал там, бих могъл да предизвикам точно такава 
катастрофа“. Главните герои в цялата тази каша в „Си-
тигруп” бяха хора, с които бях работил в „Саломон Бра-
дърс” – с неколцина от тях бяхме заедно в курса за обуче-
ние на „Саломон”. В един момент не можах да се сдържа и 
се обадих на Мередит Уитни. Това стана през март 2008-а, 
точно преди провала на „Беър Стърнс”, когато резултатът 
все още не беше ясен. Мислех си, че ако тя е права, точно 
сега е моментът, финансовият свят да бъде натикан об-
ратно в бутилката, от която беше изпуснат в началото на 
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осемдесетте. Бях любопитен да видя дали говори смисле-
но, но също и да разбера откъде се беше взела тази млада 
жена, която сриваше пазара с всяко свое изказване. 

Беше дошла на Уолстрийт през 1994 г. от факултета 
по английски език на университета Браун. 

– Дойдох в Ню Йорк и дори не знаех, че съществу-
ват анализи и проучвания – каза ми тя. Започнала рабо-
та в „Опенхаймер и Ко”, а след това извадила невероятен 
късмет – да я обучава човек, който й помогнал да изгради 
не само кариерата си, но и възгледите си. Каза ми, че име-
то му е Стив Айзман. 

– След като надигнах глас за „Ситигруп” – каза още 
тя, – ми се случи едно от най-хубавите неща в живота – 
Стив ми се обади и ми каза колко се гордее с мен. 

Не бях чувал нищо за Стив Айзман и не се замислих 
особено. 

Скоро след това обаче, прочетох новината, че ня-
какъв  слабо известен мениджър на хедж-фонд от Ню 
Йорк, на име Джон Полсън, спечелил около 20 милиарда 
за инвеститорите си и близо 4 милиарда за себе си. Това 
бяха повече пари, отколкото някой някога беше печелил 
на Уолстрийт за толкова кратко време. Нещо повече – 
беше го направил, като беше заложил точно срещу тези 
субстандартни ипотечни облигации, които в момента 
задушаваха „Ситигруп” и другите големи инвестицион-
ни банки на Уолстрийт. Инвестиционните банки от Уол-
стрийт са като казината в Лас Вегас – сами определят шан-
совете за печалба.  Клиент, който играе срещу тях игра 
с нулев  резултат, може да печели от време на време, но 
не систематично и никога толкова много, че казиното да 
фалира. Джон Полсън обаче беше клиент на Уолстрийт. 
Той беше пълна противоположност на същата онази не-

Полтъргайст
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компетентност, заради която името на Мередит Уитни 
стана известно. Казиното беше оценило много погрешно 
шансовете за собствената си игра и един човек беше забе-
лязал това. Обадих се на Уитни отново и я попитах, както 
питах и други, дали познава някой, който е предусетил 
кризата със субстандартните ипотечни облигации и се е 
подготвил предварително да спечели цяло състояние от 
нея. Кой друг беше забелязал, че колелото на рулетката 
е станало предвидимо, преди да се усети самото казино? 
Кой друг от черната кутия на модерните финанси беше 
доловил недостатъците на неговите механизми? 

Това беше към края на 2008-а. По това време вече 
имаше дълъг и все по-нарастващ списък на факири, ко-
ито твърдяха, че са предсказали катастрофата, но списъ-
кът на хората, които наистина го бяха направили беше 
значително по-малък. Още по-малко бяха тези, които 
бяха проявили куража да заложат на предвижданията 
си. Не е лесно да останеш настрана от масовата истерия и 
да вярваш, че повечето финансови новини са грешни, че 
най-важните хора от финансовия свят са заблудени или 
лъжат, без ти самият да си побъркан. Уитни издекламира 
списък от пет-шест имена – бяха предимно инвеститори, 
които тя лично беше съветвала. По средата беше Джон 
Полсън. В началото – Стив Айзман. 
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История                   
на тайното начало

Айзман беше влязъл във финансите горе-долу по 
времето, когато аз излязох. Израснал в Ню Йорк, учил в 
еврейско религиозно училище, завършил Университета 
на Пенсилвания с отличие, а после и юридическия фа-
култет на Харвард, също с отличие. През 1991-а той бил 
само един трийсетгодишен корпоративен адвокат, който 
се чудел как изобщо му е хрумнало, че адвокатската рабо-
та може да му хареса. „Мразех това нещо – казваше той. 
– Мразех да съм адвокат. Родителите ми работеха като 
брокери в „Опенхаймер Секюритиз”. Успяха да ме уредят 
на работа там. Не беше красиво, но се случи точно така.“ 

 „Опенхаймер” били сред последните старомодни 
дружества и оцелявали от трохите, оставени от „Голдман 
Сакс” и „Морган Стенли”. Повече приличали на семеен 
бизнес, отколкото на корпорация. Лилиан и Елиът Айзман 
давали финансови съвети от името на „Опенхаймер” 
някъде от началото на шейсетте (Лилиан създала 
брокерско звено във фирмата, а Елиът, който започнал 
като адвокат по криминални дела, се присъединил към 
нея, след като му дошло до гуша да го заплашват разни 

Г Л А В А  П Ъ Р В А  
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мафиоти). Обичани и уважавани от колеги и клиенти, те 
имали възможност да наемат когото си поискат. Преди да 
спасят сина си от юридическата му кариера, уредили на 
работа в търговската зала на „Опенхаймер” някогашната 
му бавачка. Докато отивал да докладва на майка си и 
баща си, Айзман минавал покрай жената, която някога 
му сменяла пелените. Във фирмата обаче имало правила 
против шуробаджанащината. Ако Лилиън и Елиът 
искали да назначат сина си, те трябвало да плащат 
заплатата му през първата година, докато не стане ясно 
дали си заслужава парите. 

Родителите на Айзман, които в сърцата си били 
старомодни инвеститори в стойност3, винаги казвали 
на сина си, че най-добрият начин да разбере какво става 
на Уолстрийт, е да работи като анализатор на акции. И 
той започнал като анализатор – работел за хората, които 
формирали общественото мнение за публично търгува-
ните компании. В „Опенхаймер” имало около двайсет и 
пет души като него, но анализите на повечето от тях ос-
тавали нечути на Уолстрийт. 

– Единственият начин да печелиш като анализатор 
в „Опенхаймер” беше да си прав и да вдигаш достатъч-
но шум, за да те забележат – казва Алис Шрьодер, която 
по това време отговаря за застрахователните дружества 
в „Опенхаймер”. По-късно тя отива в „Морган Стенли” 
и накрая става официален биограф на Уорън Бъфет. И 
добавя:  – В „Опенхаймер” имаше елемент на неприема-

3  Инвестиране в стойност (value investment) – инвестици-
онна стратегия, въведена от Бенджамин Греъм и Дейвид Дод, при която на 
базата на фундаментален анализ, се търсят подценени акции, които впо-
следствие се продават на по-висока цена. Уорън Бъфет, най-богатият частен 
инвеститор на САЩ, е последовател на тази стратегия, която се смята за 
много успешна – бел. пр.
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не на еднаквото мнение, докато хората в големите фирми 
получаваха пари, за да са единодушни. 

Оказало се, че Айзман има особен талант да вдига 
шум и да се противопоставя на съгласуваните мнения. 
Той започнал като младши анализатор, чирак, от който 
не се очаквало да дава оценки. Това положение се проме-
нило през декември 1991 г., по-малко от година, откак-
то бил започнал новата си работа. Фирма на име „Еймз 
Файненшъл” , която отпускала субстандартни ипотечни 
заеми, станала публична, но никой от „Опенхаймер” не 
държал особено да даде мнение за нейните акции . Един 
от банкерите на „Опенхаймер”, който се надявал да бъде 
нает от „Еймз”, влетял в отдела за анализи и проучва-
ния, за да открие някой, който има понятие от бизнеса с 
ипотеки. 

– Бях младши анализатор и се опитвах да разбера 
кое е горе, кое е долу – казва Айзман, – но му обясних, 
че като адвокат съм работил по сделка на „Мъни Стор”4. 

Веднага го определили за главен анализатор на 
„Еймз Файненшъл”. 

– Не му казах обаче, че работата ми там беше само 
да редактирам документите и че нямах и грам понятие от 
тези неща. 

„Еймз Файненшъл”, както и „Мъни Стор”, принад-
лежат към нова категория фирми, които отпускат заеми 
на американци с несигурни доходи, което формално се 
нарича „специално финансиране“. В тази категория не 
влизат „Голдман Сакс” или „Джей Пи Морган”, но влизат 
голям брой малко известни фирми, въвлечени по един 

4   Money Store (магазин за пари) – финансова фирма, спе-
циализирана в субстандартни (нестандартни) ипотечни заеми, купена от 
„Фърст Юниън”, през 1998 г., за 2.1 милиарда долара и закрита две години 
след това, със загуба от 1.7 милиарда – бел. пр.

История на тайното начало
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или друг начин в бизнеса със субстандартни ипотечни 
кредити, след като този бизнес преживя своя бум в на-
чалото  на деветдесетте. „Еймз” е първата фирма от този 
тип, която започнала да се търгува публично на борсата. 
Втората фирма, също изцяло поверена на Айзман, се каз-
вала „Ломас Файненшъл Корпорейшън”. „Ломас” тъкмо 
успяла да се измъкне от банкрут. 

– Лепнах на цялото това нещо етикет „продавай“, 
защото то наистина не струваше. Не знаех, чe не бива да 
оценявам фирмите по този начин. Мислех, че има три 
квадратчета – купувай, задръж и продавай – и  можеш да 
избереш това, което смяташ, че трябва.

Притиснали го да бъде малко по-оптимистичен, но 
оптимизмът не бил в природата на Стив Айзман. Можел 
да се преструва, и понякога го правел, но бил по-щаст-
лив, ако не му се налагало. 

– Чувах го как крещи в края на коридора – казва 
негов бивш колега. – Съсипваше акциите на фирмите, с 
които се занимаваше с истински възторг. Каквото мисле-
ше, това и излизаше от устата му. 

Айзман продължил да настоява, че инвеститори-
те трябва да бягат от акциите на „Ломас”, дори след като 
корпорацията обявила, че инвеститорите могат да са 
спокойни за финансовото й състояние, тъй като е хеджи-
рала5 финансовия си риск. 

– Едно от най-хубавите неща, които съм написал 
като анализатор – спомня си Айзман, – беше малко след 
като от „Ломас” казаха, че са хеджирали – и цитира по 
памет – „Финансова корпорация „Ломас” е перфектно 
хеджирана финансова институция: губи пари при вся-

5  Нedge (жив плет, преграждам) – финансов  термин, озна-
чаващ намаляване на риска до минимум – бел. пр. 
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какви възможни лихвени условия“. Написването на това 
изречение ми достави най-голямото удоволствие от 
всичко друго, което съм писал някога. 

Няколко месеца след написването на въпросното 
изречение „Ломас Файненшъл Корпорейшън” фалира. 

Айзман бързо се наложил като един от малкото 
анализатори в „Опенхаймер”, чието мнение може да раз-
движи пазара. 

– Беше все едно, че ходя на училище – обяснява 
той. – Изучавах бизнеса, а после отивах да пиша доклад 
за наученото. 

Хората от Уолстрийт започват да го смятат за много 
оригинален. Облеклото му е почти изискано – сякаш ня-
кой си е направил труда да му купи хубави дрехи, но не 
му е обяснил как да ги носи. Късата му руса коса изглеж-
да така, сякаш се е подстригвал сам. Фокусът на мекото 
му, изразително и приятно лице е устата, главно защото 
обикновено е наполовина отворена, дори когато се хра-
ни. Сякаш се опасява, че няма да успее да изрази поред-
ната мисъл, преминаваща светкавично през ума му, пре-
ди да е долетяла следващата, така че държи този комуни-
кационен канал винаги отворен. Всички останали черти 
на лицето му почти зъдължително се подчиняват на тази 
начална мисъл. Точно обратното на нетрепващото по-
керджийско лице. 

В отношенията му с външния свят се очертава нещо 
закономерно. Все по-голяма част от  хората, работещи за 
Стив Айзман, започват да го обичат, или най-малкото им 
е забавно с него, и да ценят желанието и способността му 
да споделя и парите, и знанията си. 

– Той е роден учител – отбелязва една жена, работи-
ла за него. – И защитава жените безрезервно. 

История на тайното начало
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Той смятал себе си за малък човек и изпълнител, но 
всъщност не бил такъв. Важни хора, които биха могли да 
очакват от него почтително отношение и респект, често 
си тръгвали от срещите с него шокирани и вбесени. 

– Много хора не разбират Стив – беше ми казала 
Мередит Уитни, – но който го разбира, го обича.  

Един от тези, които не разбират Стив, е шеф на го-
ляма американска брокерска фирма, който чул как Ай-
зман обяснява на няколко десетки инвеститори по време 
на един обяд, че той (същият този шеф), не разбира от 
собствения си бизнес, след което видял, че Стив излязъл 
и повече не се върнал. („Наложи се да отида до тоалет-
ната – обяснява Айзман. – Не знам защо не се върнах.“) 
След този обяд въпросният шеф обявил, че не желае по 
никакъв повод да се намира в едно и също помещение 
със Стив Айзман. Друг такъв човек е президентът на го-
ляма японска фирма за недвижими имоти. Той изпра-
тил на Айзман финансовите отчети на фирмата си, след 
което отишъл с преводач при него, за да го покани да 
инвестира. 

– Ти дори не притежаваш акции от фирмата си – 
казал му Айзман след типичните сложни представяния 
според японските обичаи. Преводачът превел на шефа 
си.  

– В Япония не е прието мениджърите да притежа-
ват акции на фирмите си – отговорил той. 

Айзман забелязал, че финансовите отчети не раз-
криват истински важните подробности за фирмата, но 
вместо просто да каже това, вдигнал отчетите във възду-
ха, сякаш се канел да ги изхвърли 

– Това е тоалетна хартия – казал. – Преведи му го. 
– Японецът свали очилата си – спомня си свиде-
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тел на тази странна среща. – Устните му се разтрепери-
ха. Всеки момент щеше да започне трета световна война. 
„Той-лей ? Той-лей?” 

Един мениджър на хедж-фонд, който смяташе Ай-
зман за приятел, се опита да ми обясни що за човек е 
Стив, но след около минута – след като описа как Айзман 
нарекъл няколко големи клечки лъжци или идиоти – се 
отказа и започна да се смее. 

– Той е голям чешит, но е умен, честен и смел. 
– Дори и на Уолстрийт го смятат за груб, отврати-

телен и агресивен – казва съпругата на Айзман, Валъри 
Файгън, която работела в „Джей Пи Морган”, но напус-
нала, за да отвори магазин за дамски облекла „Едит Ню 
Йорк“ и да отгледа децата им. – Пет пари не дава за до-
брите маниери. Повярвай ми – опитвала съм много пъти. 

Когато го завела у дома за първи път, майка й казала: 
– Е, не можем да го ползваме, но определено можем 

да го продадем на търг за благотворителни цели. 
Айзман притежавал таланта да обижда хората. 
– Грубостта му не е от някакви тактически съо-

бражения – обяснява жена му. – Грубостта му е искрена. 
Знае, че всички го смятат за чешит, но самият той не ми-
сли за себе си така. Стивън живее в свой свят. 

Когато го попитат за систематичния смут, който 
оставя след себе си, Айзман поглежда озадачено и дори 
малко обидено.

– Понякога се самозабравям, – казва и свива рамене. 
Ето една от многото теории за Айзман – чисто и 

просто той много повече се интересува от това, което 
става в главата му, отколкото от човека пред себе си и 
първото просто задушава второто. Други, които позна-
ват Айзман, смятат тази версия за непълна. Майка му 

История на тайното начало
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Лилиан предлага друга теория. 
– Всъщност, в Стивън живеят две личности – казва 

тя внимателно. Едната е момчето, на което тя подарила 
чисто нов велосипед, какъвто то отчаяно искало да има, 
но когато отишло в парка, го дало на друго момче, което 
дори не познавало. После гледало, как то изчезва в дале-
чината с колелото. Втората личност е младият човек, кой-
то се заел да изучава Талмуд, но не защото се интересувал 
от Бог, а защото изпитвал любопитство към вътрешните 
противоречия на тази книга. Майка му била член на Бор-
да за еврейско образование към общината на Ню Йорк, а 
Айзман се ровел в Талмуд, за да открие несъответствия. 

– Кой друг изучава Талмуд, за да търси грешки? – 
попитала го майка му. По-късно, когато Айзман станал 
наистина богат и трябвало да помисли как да раздава па-
рите си, той избрал една организация, наречена „Стъп-
ки“, която помагала на евреите Хасиди6 да се откажат от 
религията си. Не бил в състояние дори да направи даре-
ние, без да си търси боя.

Според повечето разкази Айзман бил интересен 
тип. И се озовал на Уолстрийт в началото на интересен 
етап. Създаването на пазара на ипотечни облигации 
преди едно десетилетие беше разширило обсега на Уол-
стрийт върху нещо съвсем ново – дълговете на обикнове-
ните американци. В началото тази нова пазарна машина 
започва да се захранва от по-платежоспособната част от 
американското население. После, когато пазарът на ипо-
течни облигации обхваща и американците с по-нисък 
кредитен рейтинг, тя намира гориво и в техните дългове. 

Ипотечните облигации се различават съществено 

6  Хасиди – ревностни последователи на ортодоксалния 
юдаизъм – бел. пр.
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от старомодните корпоративни и правителствени обли-
гации. Ипотечната облигация не е един гигантски заем, 
получен за определен фиксиран период. Ипотечната об-
лигация представлява претенция върху паричните пото-
ци, породени от хиляди индивидуални жилищни ипоте-
ки. Тези парични потоци винаги са били проблематични, 
защото заемополучателите имат право да върнат дълга 
си когато пожелаят. Това е единствената и най-сериозна 
причина инвеститорите първоначално да избягват да ин-
вестират в имотни ипотечни заеми – кредитополучатели-
те изплащат дълга си когато лихвените нива падат, като 
рефинансират заема си при по-изгодни за тях условия, 
при което собственикът на ипотечната облигация полу-
чава куп пари, които може да инвестира отново, но вече 
при по-ниска лихва. Инвеститорът в жилищни ипотечни 
кредити не знае колко време ще трае неговата инвести-
ция, той знае само, че ще получи парите си в момент, в 
който най-малко ги иска. За да се ограничи тази несигур-
ност, хората, с които работех в „Саломон Брадърс” и ко-
ито създадоха пазара на ипотечни облигации, измислиха 
едно умно решение. Те взеха огромни пулове от жилищ-
ни кредити и разделиха плащанията от собствениците 
на имотите на части, наречени траншове. Купувачът на 
първия транш прилича на собственик на приземен етаж 
при наводнение – върху него се стоварва първата вълна 
от предсрочни плащания. В замяна той получава по-ви-
сок лихвен процент. Купувачът на втория транш – вто-
рият етаж на сградата – поема втората вълна предсрочи-
ни плащания и в замяна получава втората по големина 
лихва, и така нататък. Инвеститорът от последния етаж 
на сградата получава най-ниския лихвен процент, но има 
най-голяма сигурност, че инвестицията му няма да бъде 
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прекратена предсрочно. 
Големият страх на инвеститорите в ипотечни об-

лигации през осемдесетте години беше, че ще им върнат 
парите твърде бързо, а не че няма да им ги върнат изоб-
що. Пуловете от ипотечни заеми, включени в ипотечните 
облигации, отговаряха (по размер и кредитни условия 
на кредитополучателите) на стандартите, които се оп-
ределяха от три правителствени агенции: „Фреди Мак”, 
„Фани Мей” и „Джини Мей”. На практика кредитите са 
гарантирани от държавата – ако собственикът на един 
имот спре да плаща, държавата покрива дълга му. Когато 
Стив Айзман влиза в новия бързорастящ бизнес с т.нар. 
„специализирано финансиране”, ипотечната облигация 
току-що е вкарана в нова употреба – за отпуснати заеми, 
които не отговарят на стандартите за гаранция от страна 
на държавата. Целта е да се кредитират все повече соб-
ственици на жилища, които не отговарят на стандартни-
те условия за кредит, но не за да си купят имот, а за да 
могат да осребрят отново онази част от жилището, която 
вече е станала тяхна. 

Ипотечните облигации създадени от субстандарт-
ните кредити за закупуване на имоти разширяват логи-
ката за справяне с предсрочното изплащане на кредитите 
така, че да се реши и проблемът с неплащането. Инвес-
титорът на първия етаж или транш вече рискува не да 
му платят предсрочно, а да загуби парите си. Той поема 
загубите докато инвестицията му не се изчерпи напълно, 
след което започва да губи инвеститорът от втория етаж. 
И така нататък. 

В началото на деветдесетте само двама анализатори 
от Уолстрийт се заемат да разберат какъв е  ефектът от 
разпростирането на кредитите по места, където подобно 



25

слънце не огрявало често. Единият е Стив Айзман. Дру-
гият – Сай Джейкъбс. Джейкъбс беше минал през същата 
програма за обучение на „Саломон Брадърс”, през която 
бях минал и аз, и работеше за малка инвестиционна бан-
ка на име „Алекс Браун”. 

– Преминах програмата на „Саломон Брадърс” и 
успях да разбера какво ще постигне новият модел на се-
кюритизация7, създаден от Люи Раниери – спомня си той. 
(Раниери беше нещо като баща и основател на пазара на 
ипотечни облигации.) Последствията от превръщането 
на имотните ипотечни кредити в облигации бяха главо-
замайващи. Пасивите на един винаги са били активи на 
друг, но сега все по-голям брой от тези пасиви се превръ-
щаха в късове хартия, които можеха да бъдат продаде-
ни на всеки. С две думи, залата за търговия на „Саломон 
Брадърс” създаде малки пазари на облигации, обезпече-
ни с всевъзможни странни неща – вземания по кредитни 
карти, лизингови вноски за самолети, заеми за автомо-
били, задължения към здравни фондове. Да измислиш 
нов пазар е въпрос на намиране на нов актив, който да 
заложиш. Най-очевидният и все още неизползван актив 
в Америка по онова време бяха жилищата. В къщите на 
хората, които имаха само една ипотека, бяха затворени 
големи суми. Защо и този актив да не бъде използван? 

– Начинът на мислене за субстандартните кредити 
– разказва Джейкъбс, – беше следния: на хората, които 
имат втора ипотека върху къщата си, не се гледа с добро 
око в обществото, а не трябва да е така. Ако кредитният 
ти рейтинг е малко по-лош, плащаш много повече – мно-

7  Секюритизация – процес на окрупняване (обединяване) 
на заеми, и емитиране на ценни книжа (акции и облигации), които се търгу-
ват. Като обезпечение на тези ценни книжа стоят вземанията по отделните 
заеми
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го повече, отколкото би трябвало. Тоест, ако успеем да 
продаваме облигации в големи количества, ще можем да 
снижим цената за кредитополучателите. Те ще могат да 
заменят високолихвените си дългове по кредитни кар-
ти с по-нисколихвените ипотечни дългове. И това ще се 
превърне в едно самосбъдващо се пророчество. 

Все по-мащабният допир между висшите финанси 
и ниските слоеве на средната класа в Америка се смята за 
нещо, което е добро за тези слоеве. Новата ефективност 
на капиталовите пазари ще позволи на американците от 
ниските слоеве на средната класа да плащат все по-ниски 
лихви върху дълговете си. В началото на деветдесетте, 
първите фирми, които раздават субстандартни ипотечни 
заеми – „Мъни Стор”, „Грийнтрий” и „Еймз” – продават 
акции публично, за да растат по-бързо. Към средата на 
деветдесетте, всяка година се появяваха десетки нови 
фирми, които отпускаха заеми на частни клиенти. Тъй 
като кредиторите продаваха повечето отпуснати кредити 
– макар и не всички – на други инвеститори, под формата 
на ипотечни облигации, бизнесът беше изложен на опас-
ност от морално естество. 

– Носеше бързи печалби – разказва Джейкъбс. – 
Всеки бизнес, при който можеш да продаваш даден про-
дукт, без да се безпокоиш за качеството му, привлича 
доста непочтени хора. Това беше неприятната страна на 
тази добра идея. И двамата с Айзман вярвахме в добрата 
идея, но и двамата попаднахме на някои наистина долно-
пробни типове. Това ни беше работата – да установим, 
кои от тези типове са подходящи за осъществяването  на 
добрата идея. 

По това време субстандартните ипотечни заеми са 
една нищожна част от дълговите пазари в САЩ – само 
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няколко десетки милиарда годишно – но съществуването 
им изглежда оправдано дори и за Стив Айзман. 

– Мислех, че донякъде това е отговор  на растящото 
неравенство на доходите – казва той. – Разпределение-
то на доходите в тази страна е изкривено и се изкривя-
ва все повече, а в резултат имаме повече субстандартни 
клиенти. 

Разбира се, на Айзман му плащали, за да намира 
смисъл в рисковото кредитиране – „Опенхаймер” бър-
зо стават едни от водещите банкери в новия бизнес, до 
голяма степен защото Айзман е един от водещите им 
застъпници. 

– Аз самият помогнах на много от фирмите, раз-
даващи такива кредити, да станат публични – казва Ай-
зман. – Те обичаха да развиват версията, че помагат на 
потребителя. „Защото го отърваваме от високолихвения 
дълг по кредитната му карта и го заменяме с нисколихвен 
ипотечен кредит.“ Аз също вярвах на тази версия.

Но нещата започват да се променят. 

Винсънт Даниъл беше израснал в Куийнс 
без нито една от придобивките, които Стив Айзман е 
имал като даденост. Но ако човек ги погледнеше, щеше 
да реши, че точно Вини е израснал сред лукса на Парк 
Авеню, а Айзман – в малък мезонет на Осемдесет и вто-
ра улица. Айзман е безскрупулен и агресивен, тръгнал 
на лов за едър дивеч. Вини е внимателен, предпазлив и 
се интересува от подробностите. Той е млад и е в добра 
форма, с гъста черна коса и приятни черти, но видът му 
е помрачен от угриженото му изражение – устата му е го-
това всеки момент да се смръщи, а веждите да се извият 
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нагоре. Той няма какво толкова да губи, но въпреки това 
вечно изглежда разтревожен, сякаш някой се кани да му 
отнеме нещо много важно. Убили баща му, когато бил 
още дете – макар че никой не говореше за това – и майка 
му си намерила работа като счетоводителка във фирма, 
коята търгувала със суровини. Отгледала Вини и брат му 
сама. Може би заради Куийнс или заради случилото се 
с баща му, а може би защото характерът му беше такъв, 
Винсънт Даниъл гледаше на другите хора с подозрение. 

Със страхопочитание, подобно на шампион, който 
говори за още по-голям шампион, Стив Айзман казва: 

– Вини е мрачен. 
Айзман е хлапак от заможните слоеве на средна-

та класа, който бил малко изненадан, когато попаднал в 
Университета на Пенсилвания, вместо в Йейл. Вини е от 
по-ниските слоеве на средната класа и майка му се горде-
ела, че изобщо е успяла да го изпрати в колеж, и била още 
по-горда, когато синът й завършил, и през 1994-та успял 
да си намери работа в „Артър Андерсън” – счетоводна 
фирма, която няколко години по-късно щеше да бъде 
унищожена заради скандала с „Енрон”. 

– Когато си израснал в Куийнс – казва Вини, – мно-
го бързо разбираш къде са парите. Те са в Манхатън. 

Първата му служебна задача като младши счето-
водител в Манхатън била да направи одит на „Саломон 
Брадърс”. Веднага го поразила непрозрачността на счето-
водните документи на инвестиционната банка. Никой от 
колегите му счетоводители не бил в състояние да обясни 
защо трейдърите правят нещата, които правят. 

– Аз не знаех какво правя – казва Вини. – По-страш-
ното обаче беше, че и шефовете ми не знаеха нищо. Зада-
дох няколко основни въпроса – например, защо прите-
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жават тази ипотечна облигация. Дали защото просто са 
заложили на нея или това е част от някаква по-голяма 
стратегия? Мислех, че трябва да знам. Наистина е трудно 
да направиш одит на фирма, ако не можеш да свържеш 
нещата. 

Той стигнал до извода, че на практика няма начин 
един счетоводител, изпратен да направи одит на голяма 
фирма от Уолстрийт, да разбере дали тази фирма печели 
пари или губи. Тези фирми били като големи черни ку-
тии със скрити колела, които се намирали в непрекъсна-
то движение. Няколко месеца след началото на одита, на 
шефа на Вини му писнало от неговите въпроси. 

– Не можеше да ми обясни. Казваше: „Вини, това не 
е твоя работа. Наел съм те, за да свършиш хикс, игрек и 
зет . Свърши си работата и си затваряй устата”. Излязох 
от кабинета му и си казах: „Трябва да се чупя от тук“. 

Така започнал да си търси друга работа. Един не-
гов съученик работел във фирма на име „Опенхаймер и 
Ко.” и печелел добре. Той занесъл автобиографията на 
Вини в отдела по човешки ресурси и така тя попаднала 
на бюрото на Стив Айзман, който точно в този момент 
търсел някой, който да му помага да се справя с все по-
тайнственото счетоводство, използвано от създателите 
на субстандартните ипотечни кредити.  

– Не мога да смятам – твърди Айзман. – Аз мисля в 
сюжети. Трябва ми помощ за числата. 

Вини чул, че Айзман е труден характер и останал 
изненадан, че когато се срещнали, той се интересувал 
единствено дали ще си допаднат. 

– Сякаш си избираше хубаво яйце – казва Вини. Те 
се срещнали два пъти, но един ден Айзман му се обадил 
съвсем неочаквано. Вини решил, че ще му предложи ра-
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ботата, но малко след като започнали разговора, някой 
позвънил на Айзман спешно и той превключил Вини на 
изчакване. Вини чакал мълчаливо петнайсет минути, но 
Айзман така и не се обадил отново. 

Обадил се чак след два месеца и го попитал „кога 
може да започне?” 

Айзман не си спомня защо е оставил Вини да чака 
на телефона и защо не му се е обадил по-късно – също 
както не помни и защо е отишъл до тоалетната по време 
на онзи обяд с онази голяма клечка, и не се е върнал. Ско-
ро Вини научил причината – когато вдигнал другия теле-
фон, Айзман получил вестта, че малкият му първороден 
син Макс е мъртъв. Нощната дойка събудила болната от 
грип Валъри и си признала, че в съня си е затиснала бе-
бето и го е задушила. Едно десетилетие след това хората 
от близкото обкръжение на Айзман ще твърдят, че това 
събитие е променило отношението му към целия свят. 

– Стивън винаги е смятал, че на рамото му е кацнал 
ангел – казва Валъри. – Че нищо не може да му се случи. 
Чувстваше се защитен и в безопасност. След Макс анге-
лът отлетя от рамото му. Вече всичко можеше да се случи, 
на всекиго и по всяко време. 

От този момент нататък тя забелязвала много про-
мени в съпруга си, големи и малки, а Айзман се съглася-
вал с нея. 

– От гледна точка на историята на Вселената, 
смъртта на Макс не е кой знае какво – казвал той. – Тя е 
нещо голямо само за мен. 

Така или иначе, Вини и Айзман нито веднъж не 
говорили помежду си за случилото се. Вини само виж-
дал, че този Айзман, за когото вече работел, видимо се 
различава от онзи Айзман, с когото се  срещнал преди 
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няколко месеца. Онзи Айзман, с който Вини се запознал, 
бил честен тип според стандартите на анализаторите от 
Уолстрийт.  И не чак толкова враждебен. По това време 
„Опенхаймер” са сред водещите банкери на фирмите от 
бизнеса със субстандартни ипотеки. Това са фирми, ко-
ито  никога не биха им поверили банкирането си, ако 
Айзман, най-прочутият анализатор на „Опенхаймер”, не 
казва някакви добри неща за тях. Колкото и да обичал да 
бичува по-нежизнеспособните фирми, той приемал, че 
бизнесът със субстандартните кредити е полезна придо-
бивка за американската икономика. Грубото му отноше-
ние към някои от тези фирми всъщност било полезно. 
Така препоръките му за акциите на останалите фирми 
звучали по-авторитетно. 

Но от един момент нататък Айзман става доста 
негативно настроен, което според неговия работодател 
било антипродуктивно във финансово отношение.

– Като че ли беше надушил нещо – каза Вини. – И 
имаше нужда от помощта ми, за да разбере какво е. 

Айзман искал да напише доклад, в който малко или 
много да заклейми целия този бизнес, но трябвало да 
бъде по-внимателен от обикновено. 

– Можеш да посъветваш някого да продава и да 
сгрешиш – каза Вини. – Ако обаче посъветваш някого да 
не продава и сгрешиш, те уволняват. 

Сигналите за бедствие започнали да идват някол-
ко месеца преди това от „Мудис” – рейтингова агенция, 
която притежавала и предлагала за продан всевъзможна 
нова информация за рисковото ипотечно кредитиране. 
Базата данни на тази агенция не позволявала да се про-
веряват конкретни кредити, но предоставяла обща кар-
тина на пуловете от кредити зад конкретни ипотечни 
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облигации – колко от тях са с плаваща лихва, в колко от 
ипотекираните жилища живеят техните собственици, и 
най-важното – колко от кредитите не се обслужват. 

– Ето ти тези данни – казал му Айзман просто. – 
Влез в тази стая. И не излизай, докато не разбереш какво 
означават. 

Вини имал чувството, че Айзман вече знае какво 
означават. 

Иначе Вини бил сам. 
– Бях на двайсет и шест – казва той, – и още не бях 

разбрал напълно какво представляват книжата, обезпе-
чени с ипотеки. 

Айзман също не знаел какво са – занимавал се с 
акции на фирми, а в „Опенхаймер” дори нямало отдел 
за търговия с облигации. Вини трябвало да се учи сам. 
Когато свършил, той вече знаел, че нещо около субстан-
дартните ипотеки намирисва и Айзман също го е наду-
шил. Фирмите разкривали нарастващите си приходи, но 
само толкова. Едно от нещата, които не разкривали, бил 
процентът на необслужваните кредити. Когато Айзман 
ги попитал защо, те отговорили, че този факт няма зна-
чение, тъй като всички дългове се препродават на други, 
които ги пакетират под формата на ипотечни облигации. 
Така рискът вече не бил техен. Но това не било вярно. 
Всички били запазили някаква малка част от кредити-
те, които са отпуснали, а на фирмите било разрешено да 
осчетоводят очакваната бъдеща стойност на печалбата 
от тези кредити. Счетоводните правила позволявали да 
се приеме за даденост, че отпуснатите кредити ще бъдат 
върнати и при това не преди падежа. Тъкмо това приема-
не за даденост по-късно се превръща в двигател на тях-
ната гибел. 
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Погледът на Вини бил привлечен най-напред от 
високия процент на предсрочно погасени заеми в един 
сектор, наречен „фабрично произведени жилища“ (това 
звучи по-добре от „жилища на колела“). Жилищата на 
колела се различават от тези, които нямат колела по това, 
че стойността им започва да пада като при автомобилите 
– от момента, в който излязат от магазина. Купувачът на 
подвижен дом, за разлика от купувача на обикновен дом, 
не може да очаква след година-две да рефинансира дълга 
си и така да извади още някакви пари от имота си. Защо 
погасяват толкова бързо? – се питал Вини. 

– Не можех да си го обясня. След това разбрах, че 
причината да има такъв висок процент на предсрочни 
погасявания е в това, че те не са ставали доброволно. 

„Недоброволното предсрочно погасяване“ звучи 
по-добре от „непогасяване“. Когато купувачите на под-
вижни жилища преставали да обслужват кредитите си, 
жилища им се препродавали, а тези, които били отпусна-
ли кредита, получавали само малка част от отпуснатата 
сума. 

– В края на краищата разбрах, че кредитите във 
всички субстандартни сектори или се погасяват пред-
срочно или много бързо се превръщат в лоши – разказ-
ва Вини. – Чисто и просто в тези сектори видях огромни 
нива необслужвани заеми. 

Лихвените нива на кредитите не били достатъчно 
високи, за да е оправдан рискът да се кредитира точно 
тази част от американското население. Сякаш финансо-
вите правила били отменени, за да може да се реши няка-
къв социален проблем. През ума му минала мисъл – как 
да накараш бедните хора да се чувстват богати, след като 
заплатите им са малки и не се повишават? Ами... даваш 
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им евтини кредити. 
Били му нужни шест месеца, за да огледа всички 

пулове субстандартни ипотечни облигации, а когато 
свършил, излязъл от онази стая и съобщил новината на 
Айзман. Всички фирми, отпускащи такива субстандарт-
ни кредити растели много бързо и прилагали такова ма-
лоумно счетоводство, че успявали да прикрият факта, че 
приходите им не са реални, а само илюзорни, и се бази-
рат на счетоводни трикове. Те притежавали основната 
характеристика на финансовата пирамида на Понзи – за 
да поддържат легендата, че са печеливши предприятия, 
трябвало да привличат все повече и повече капитали, за 
да могат да раздават все повече и повече субстандартни 
заеми. 

– Всъщност, не бях сто процента сигурен, че съм 
прав – разказва Вини, – но отидох при Стив и му казах: 
„Положението наистина не изглежда добре“. Беше му 
нужно само толкова. Мисля, че искаше да има доказа-
телства, въз основа на които да понижи рейтинга на тези 
акции. 

Докладът, който пише Айзман е жестоко критичен 
по адрес на всички субстандартни ипотечни кредитори. 

„Ето я разликата – пише той, – между истинските 
числа и картината, която вие представяте пред света.“ 

Субстандартните кредитори никак не се зарадвали. 
– Настъпи истинска лайняна буря. – казва Вини. – 

Всички тези субстандартни кредитори започнаха да му 
се обаждат и да му крещят: Не си прав! Данните ти са 
грешни! А той им крещеше в отговор: Това са вашите 
шибани данни! 

Една от причините, поради които докладът му пре-
дизвиква такава суматоха сред толкова много хора е, че 
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не е предупредил своевременно фирмите, които е оби-
дил. Беше нарушил кодекса на Уолстрийт. 

– Стив знаеше, че това ще предизвика истинска 
лайняна буря – обяснява Вини. – Той искаше да я пре-
дизвика. Не искаше никой да го разубеждава, но ако ги 
беше предупредил, те до един щяха да започнат да го 
разубеждават. 

– Преди това не бяхме в състояние да оценим кре-
дитите, защото не разполагахме с тези данни – спомня си 
Айзман. – Името ми беше тясно свързано с този бизнес. 
Цялата ми репутация се крепеше на коментарите ми за 
акциите на тези фирми. Ако грешах, това щеше да е краят 
на кариерата на Стив Айзман. 

Айзман публикува доклада си през септември 1997 г. 
в разгара на нещо, което прилича на най-големия иконо-
мически бум в историята на Съединените щати. По-мал-
ко от година след това Русия не се издължи и хедж-фон-
дът, наречен „Лонг Търм Кепитъл Мениджмънт” фали-
ра. При последвалото бягство в безопасни води, първите 
субстандартни кредитори не получиха капитал и масо-
во се срутиха. Провалът им беше оценен като резултат 
от счетоводните им практики, които им позволяваха да 
осчетоводяват печалбите, преди да са ги реализирали 
фактически. Никой освен Вини, доколкото Вини може да 
каже, наистина не е разбирал колко фалшиви са заемите, 
които са били отпускани. 

– За мен е добре, че този пазар е толкова неефек-
тивен – разказва той. – Защото, ако пазарът започне да 
разбира от всичко, вероятно ще трябва да си търся друга 
работа. Колкото и да се взираш в сложните неща, няма да 
спечелиш и цент, така че защо да си правиш труда? До-
колкото знам обаче, аз бях единственият, който се зани-
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маваше с фирми, които щяха да фалират в епохата на та-
къв невероятен икономически бум, какъвто повече няма 
да видим през живота си. Видях как се прави саламът в 
икономиката и се изплаших. 

Това е моментът, в който става ясно, че Ай-
зман не е бил просто по-циничен. В главата му е имало 
снимка на финансовия свят, коренно различна и далеч 
по-откровена от автопортрета, който този финансов 
свят си е нарисувал. Няколко години по-късно той на-
пуска и отива да работи в един гигантски хедж-фонд, на-
речен „Чилтън Инвестмънт”. Вече не му било интересно 
да казва на другите какво да правят с парите си. Решил е, 
че ще може да запази някакъв интерес към работата си, 
ако лично се заеме с управлението на пари и заложи на 
собствените си преценки. След като наели Стив Айзман, 
в „Чилтън Инвестмънт” се замислили. 

– Проблемът около Стив беше – разказва негов ко-
лега от „Чилтън”, – че той наистина беше умен, но дали 
щеше да може реално да подбира акции? 

Решили, че няма да може, и го изпратили да из-
пълнява старата си роля на анализатор на фирми, като 
помощник на човека, който вземал истинските инвес-
тиционни решения. Айзман не бил доволен, но се заел с 
работата и така научил нещо, което по уникален начин 
го подготвило за кризата, която щеше да се разрази. Той 
научил какво всъщност се случва на пазара на потреби-
телските кредити. 

Годината е вече 2002-а. В Америка по това време 
почти не са останали публично търгувани фирми, кои-
то отпускат субстандартни кредити. Съществува обаче 
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един много стар гигант за потребителски кредити на име 
„Хаусхолд Файнанс Корпорейшън”. Създадена някъде 
около 1870 г., тази корпорация от дълго време е лидер 
в своята област. Айзман смятал, че познава тази фирма 
добре, докато един ден си дал сметка, че нищо не разби-
ра. В началото на 2002 г. в ръцете му попаднала новата 
оферта на „Хаусхолд” за кредити срещу ипотека на из-
платена част от жилището. Шефът на фирмата, Бил Ол-
дингър успявал да подържа растежа на „Хаусхолд”, дори 
когато конкурентите му фалирали. Американците, които 
в момента преглъщали спукването на балона на Интер-
нет фирмите, изглеждали неспособни да поемат нови 
дългове, но въпреки това „Хаусхолд” успявал да отпуска 
кредити с по-бързи темпове отвсякога. Този растеж до 
голяма степен се дължал на втората ипотека. Документът 
предлагал петнайсетгодишен кредит с фиксирана лихва, 
който обаче бил странно маскиран като трийсетгодишен. 
Изчислявали се вноските, които клиентът на „Хаусхолд” 
би направил за петнайсет години, после хипотетично 
се разпростирали върху трийсет години и се задавал 
въпроса: „Ако правите същите плащания за период от 
трийсет години, какъв би бил „ефективният“ ви лихвен 
процент?” Това е странен и непочтен рекламен трик. На 
кредитополучателя се казвало, че има „ефективна лихва 
от 7 процента“, докато всъщност плащал лихва от поря-
дъка на 12.5 процента. 

– Това беше откровена измама, – казва Айзман. – Те 
лъжеха клиентите си. 

На Айзман не му било нужно много време да от-
крие оплаквания от кредитополучатели, които успели да 
разберат какво им се е случило. Той се заел да преглежда 
малките местни вестници от цялата страна. В градчето 
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Белингам, щат Вашингтон, последният сравнително го-
лям град преди Канада, той намерил репортер на име 
Джон Старк, който пишел в „Белингам Нюз“. Старк бил 
публикувал малък материал за четирима местни жители, 
които смятали, че са измамени от „Хаусхолд” и си наме-
рили адвокат, готов да съди фирмата и да анулира ипотеч-
ните договори. Айзман му се обадил съвсем неочаквано.

– В началото бях скептично настроен – казва Старк. 
– Мислех си, че това са поредните хора, изтеглили прека-
лено големи кредити, които са си наели адвокат. Не бях 
въодушевен. 

След като материалът бил публикуван се събрала 
цяла тълпа – стотици хора от Билингам и околностите 
били прочели вестника и открили, че плащат 12.5, а не 7 
процента лихва по кредитите си. 

– Хората излизаха от кожата си – казва Старк. – 
Бяха ядосани. Много от тях не си бяха дали сметка, какво 
им се е случило. 

Всичко, с което се очаквало да се занимава Айзман, 
останало на заден план. От този момент нататък целена-
соченият кръстоносен поход срещу „Хаусхолд Файнанс 
Корпорейшън” се превърнал в  единствената му работа. 
Предупреждавал журналисти, разговарял с автори, пи-
шещи в списания, сближил се с „Асоциацията на общест-
вените организации за незабавни реформи“ (ACORN) и 
това е може би първият случай в историята, когато слу-
жител на хедж-фонд, човек от Уолстрийт, е проявил та-
къв интерес към организация, защитаваща интересите 
на бедните. Многократно обсаждал кабинета на главния 
прокурор на щата Вашингтон. Бил стъписан, когато на-
учил, че главният прокурор е разследвал „Хаусхолд”, но 
му е било забранено от щатски съдия да оповести ре-
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зултатите от разследването. Айзман се сдобил с копие 
от тях. Съдържанието им потвърдило най-лошите му 
подозрения. 

– Питам един тип от кабинета на главния проку-
рор: „Защо не арестувате тези хора?“ А той ми отговаря: 
„Те са силна фирма. Ако ги няма, кой ще отпуска ипотеч-
ни кредити в щата Вашингтон?“ Успокоих го: „Повярвай 
ми, ще има опашка от желаещи да отпускат кредити.“ 

Всъщност, случаят бил за федерално разследване. 
„Хаусхолд” пробутвали тези измамни кредити из ця-
лата страна, но въпреки всичко федералните власти не 
реагирали. Вместо това през 2002 г. „Хаусхолд” постига 
извънсъдебно споразумение по дело с групов ищец и се 
съгласява да плати 484 милиона долара глоби, които да се 
разпределят между дванайсет щата. На следващата годи-
на продава себе си и гигантския си портфейл от субстан-
дартни кредити за 15.5 милиарда на британския конгло-
мерат „HSBC Group”. 

Айзман бил искрено смаян. 
– И през ум не ми беше минавало, че нещо подоб-

но може да се случи – казва той. – Това не беше просто 
някаква си фирма. Това беше възможно най-голямата 
фирма, отпускаща субстандартни кредити. И беше затъ-
нала в откровена измама. Би трябвало да изведат шефа 
й навън и да го обесят за шибаните топки! Вместо това 
фирмата беше продадена, а шефът й получи сто милиона 
долара. Тогава  си казах: Олеле! Това не свърши така, как-
то трябваше! 

Песимизмът по отношение на висшите финанси за-
почнал да се оцветява от политически идеи. 

– Тогава започнах да виждам социалните последи-
ци – казва той. – Ако искаш да изградиш регулаторен ре-
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жим от нулата, ще го направиш така, че да защитава хо-
рата с ниски и средни доходи, защото вероятността да ги 
оберат е твърде висока. Вместо това ние имахме режим, 
при който тези слоеве бяха най-слабо защитени. 

Всяка сряда по обед Айзман излизал от офиса си и 
отивал в книжарница „Мидтаун Комикс“ да чака прис-
тигането на новата партида комикси. Той знаел доста по-
вече за различните супергерои, отколкото е нормално за 
един възрастен. Например, знаел наизуст клетвата от по-
редицата „Зелена светлина“ и разбирал вътрешния жи-
вот на Батман по-добре от самия Батман. Преди смъртта 
на сина си, Айзман бил прочел всички версии за възраст-
ни на комиксите, които бил чел като малък – най-много 
обичал Спайдърмен. Сега четял само най-мрачните ко-
микси за възрастни и предпочитал тези, в които попу-
лярни детски приказки били преразказани така, че без да 
се променя основната им фабула,  звучали по нов начин, 
а понякога дори съвсем различно от оригинала. 

– Това са приказки, които по всичко съответстват 
на това, което се случва в оригиналната приказка – обяс-
нява той. – И все пак са напълно различни. И това те кара 
да гледаш на предишните варианти по друг начин. 

Той предпочитал например, отношенията между 
Снежанка и джуджетата да са малко по-наситени. А сега, 
пред очите му, наново се пресъздавала приказка – този 
път за финансовите пазари. 

– Започнах да се взирам по-внимателно в смисъла 
на субстандартните кредити – казва той. – Един рисков 
кредит за купуване на кола е в определен смисъл честен, 
защото е с фиксирана лихва. Може да ти вземат високи 
такси и да ти одерат три кожи, но поне го знаеш. Дадох 
си сметка, че субстандартният ипотечен кредит е измама. 
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По същество привличаш някого, като му казваш „Ще пла-
тиш всичките си други дългове – по кредитни карти, по 
заеми за автомобил – като вземеш само този един-един-
ствен кредит. Погледни колко ниска е лихвата.“ Само че 
тази ниска лихва не е истинска. Тя е само примамка. 

Амбициран от „Хаусхолд”, той присъства на един 
обяд, организиран от голяма фирма на Уолстрийт. На съ-
битието трябвало да говори Хърб Сандлър, шеф на ги-
гантска спестовно-кредитна асоциация на име „Голдън 
Уест Файнаншъл Корпорейшън”. 

– Някой го попита дали приема практиката да се 
издават  безплатни чекове (без такси) – спомня си Ай-
зман. – Той каза да изключат магнетофоните. И обясни, 
че ги избягват, защото това всъщност е данък за бедни-
те под формата на глоби за излизане на червено по раз-
плащателните сметки. И че банките, които ги прилагат, 
всъщност разчитат на възможността да смъкват повече 
пари от бедните, отколкото биха могли, ако вземаха такса 
за обработка на чекове. 

Айзман попитал дали регулаторните органи проя-
вяват интерес към този въпрос. 

– Не – отговорил Сандлър. 
– Тогава разбрах, че системата всъщност е „Прека-

рай бедния“. 

Като млад Айзман бил непоколебим република-
нец. Членувал в десни организации, гласувал за Рейгън 
два пъти, дори обичал Робърт Борк8. Едва когато попад-
нал на Уолстрийт – странно! –  политическите му възгле-

8  Юрист, практик и теоретик, сподвижник на президента 
Рейгън. Името му става нарицателно за политическо опозоряване на опо-
нента – бел. пр.
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ди се изместили вляво. Той обяснява тези първи бебеш-
ки стъпки назад към центъра на политическия спектър, с 
края на студената война. 

– Престанах да съм толкова десен, защото нямаше 
за какво да си десен. 

По времето когато Бил Олдингър, шефът на „Хаус-
холд”, получава своите сто милиона, Айзман бил на път 
да се превърне в първия социалист на финансовия пазар. 

– Когато си консервативен републиканец, не ми-
слиш, че като правиш пари, обираш хората – казва той. 
Сега умът му бил напълно открит за тази възможност. 
– Дадох си сметка, че има цяла индустрия, наречена по-
требителски финанси, която по същество е създадена, за 
да обира хората. 

След като шефът на хедж-фонда, в който Айзман 
работел, отказал да го остави да управлява пари, той 
напуснал и решил да създаде свой собствен хедж-фонд. 
Фирмата „ФронтПойнт Партнъртс”, която станала из-
цяло собственост на „Морган Стенли”, приютявала най-
различни хедж-фондове. В началото на 2004 г. от „Мор-
ган Стенли” се съгласили Айзман да организира фонд, 
който да работи изключително за финансови компании 
– банки от Уолстрийт, инвеститори в строителство на 
жилища, ипотечни кредитори, фирми с големи отдели за 
финснови услуги като „Дженерал Електрик” например, 
и всеки друг, който се е докоснал до американските фи-
нанси. „Морган Стенли” получавали част от таксите за 
услугите му и срещу това му осигурили офиси, мебели и 
помощен персонал. Единственото, което не му осигури-
ли били парите. От Айзман се очаквало да успее да ги на-
бере сам. Той тръгнал да обикаля целия свят и в крайна 
сметка успял да се срещне със стотици едри инвеститори. 
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– В общи линии, опитахме да наберем средства, но 
не успяхме – спомня си той. – Всички ни казваха: „ За нас 
беше удоволствие да се срещнем. Нека първо да видим 
как се справяте”. 

През пролетта на 2004 г. Айзман бил в тежко със-
тояние. Не бил набрал средства и не знаел дали ще успее. 
Не знаел дори дали изобщо има начин да го направи. Оп-
ределено не вярвал, че светът е справедлив и че нещата 
винаги свършват по най-добрия начин, или пък че нещо 
го предпазва от несгодите на живота. Будел се в четири 
сутринта, плувнал в пот. Освен това ходел на терапия. 
Продължавал обаче да си бъде Айзман, така че това не 
била обикновена терапия. Наричала се „работна група“. 
Няколко професионалисти се събирали и споделяли 
проблемите си в атмосфера на сигурност, с помощта на 
квалифициран психотерапевт. Айзман обикновено за-
къснявал за тези срещи, разказвал какво го безпокои и 
си тръгвал преди още другите да успеят да кажат какво 
безпокои тях. След като направил това няколко пъти, 
психотерапевтката поговорила с него по въпроса, но той 
като че ли не я чул. Скоро тя започнала да се обажда на 
жена му, с която се познавала, и да я моли да поговори с 
мъжа си. Но от това също не излязло нищо. 

– Винаги научавах кога е бил на терапия – казва 
Валъри, – защото тя се обаждаше и казваше: Той пак го 
направи! 

Валъри определено започвала да се уморява от си-
туацията. Казала на Айзман, че ако последната му аван-
тюра на Уолстрийт не проработи, ще напуснат Ню Йорк, 
ще отидат на Роуд Айлънд и ще отворят семеен хотел. 
Валъри оглеждала местата и говорела, че трябва да пре-
карват повече време с близнаците, които им се родили, 
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и дори споменавала за гледане на кокошки. За Айзман, 
както и за хората, които го познават, било доста трудно 
да си представи, че ще гледа кокошки, но въпреки това се 
съгласил. 

– Самата мисъл за това му беше толкова противна 
– казва жена му, – че всъщност, той започна да работи 
повече. 

Айзман пропътувал цяла Европа и Съединените 
щати, за да търси  хора, готови да инвестират при него, и 
намерил една застрахователна компания, която му дала 
50 милиона. Това не било достатъчно, за да стартира ус-
тойчив инвестиционен фонд, но все пак било някакво 
начало. 

Вместо пари, Айзман успял да привлече хора с по-
добни на неговите възгледи за света. Вини, който току-що 
бил написал като съавтор един мрачен доклад, озаглавен 
„Ипотека без погасяване е само наем плюс дълг“ дошъл 
веднага. Портър Колинс, гребец и двукратен участник в 
Олимпийските игри, който работил с Айзман в „Чилтън 
Инвестмънт” и който така и не разбрал, защо на един чо-
век с идеи не се дава повече самостоятелност, също оти-
шъл при него. Дани Моузес, който по-късно става главен 
трейдър на Айзман, бил третият. Преди това Дани рабо-
тел като търговец в „Опенхаймер и Ко” и имал осезаеми 
спомени, как Айзман правел и говорел неща, които ана-
лизаторите, работещи на страната на продавачите, обик-
новено не правят. В средата на един нормален търговски 
ден например, Айзман се качил на подиума в средата на 
залата на трейдърите и помолил всички да внимават, 
след което обявил, че „следните осем акции ще се сринат 
до нула“. После написал имената на осем фирми, които 
наистина фалирали. Роден в Джорджия, Дани бил син на 
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професор по финанси и не бил толкова фаталистично на-
строен като Вини и Стив, но като цяло споделял тяхното 
мнение, че могат да се случат лоши неща и че наистина 
се случват, особено на Уолстрийт. Когато една фирма от 
Уолстрийт му помогнала да участва в сделка, която във 
всяко едно отношение изглеждала идеална, той попи-
тал продавача: „Оценявам всичко това, но само искам да 
знам едно: Как ще ме прецакате?“ 

Ха-ха, стига сега! Никога няма да направим такова 
нещо – тръгнал да отговаря трейдърът, но Дани макар и 
учтив, бил непреклонен. 

И двамата знаем, че подобни хубави неща просто 
не се случват между малките хедж-фондове и големите 
фирми от Уолстрийт. Ще сключа сделката, но само след 
като ми обясниш, как ще ме прецакате. И продавачът му 
обяснил как ще го прецакат. Дани сключил сделката. 

И на тримата страшно им допадала идеята да уп-
равляват пари заедно със Стив Айзман. Когато работиш 
при Айзман, никога нямаш чувството, че работиш за Ай-
зман. Той ги обучавал, но не ги надзиравал. Освен това 
Айзман елегантно подчертавал абсурдите, с които се 
сблъсквали на всяка крачка. 

– Адски забавно е да си със Стив на среща на Уол-
стрийт – казва Вини. – Защото ще каже „Обяснете ми 
това нещо“ поне трийсет пъти. Или „Може ли да ми го 
обясните по-подробно, на английски?“ Така научаваш 
доста неща. Най-вече разбираш дали хората знаят за как-
во говорят. Много често те не знаят. 

В началото на 2003 г. групата на Айзман смятала, 
че много от хората, работещи на Уолстрийт няма как да 
разбират какво точно правят. Машината за субстандарт-
ни кредити отново била жива и работела на пълни обо-
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роти, сякаш никога не се била повреждала. И ако пър-
вото действие в пиесата с тези кредити изглеждало зле, 
второто действие било направо ужасяващо. В средата на 
деветдесетте, тридесет милиарда долара рисково креди-
тиране годишно се смятали за добро постижение. През 
2000 г. субстандартните ипотечни кредити били 130 ми-
лиарда, от които 55 милиарда били пакетирани като ипо-
течни облигации. През 2005-а вече имало 625 милиарда 
субстандартни ипотечни кредити, 507 милиарда от които 
се превърнали в ипотечни облигации. Половин трилион 
в облигации, обезпечени със субстандартни ипотечни 
кредити само за една година. Рисковото кредитиране 
процъфтявало, въпреки че лихвите растели – което било 
странно. Още по-стряскащ бил фактът, че условията по 
кредитите се променяли в посока, която увеличавала ве-
роятността да нараства броят на необслужваните креди-
ти. През 1996 г. 65 процента от субстандартните кредити 
били с фиксирана лихва, което означавало, че кредитопо-
лучателите може и да са били прецаквани, но поне знаели 
колко дължат всеки месец, докато изплатят заема си. Към 
2005-а, 75 процента от субстандартните кредити са с ня-
какъв вид плаваща лихва, която обикновено е ниска и e 
фиксирана само през първите две години. 

Първата група субстандартни финансисти потъва 
заради малка част от кредитите, които са останали в сче-
товодните им книги. Пазарът вероятно би могъл да нау-
чи прост урок: Не давай заеми на хора, които не могат да 
ги върнат. Вместо това обаче, той научил по-сложен урок: 
Можеш да продължаваш да даваш такива заеми, само 
не ги включвай в отчетите си. Дай кредитите, след това 
ги продай на отделите за книжа с фиксирана доходност 
на големите инвестиционни банки от Уолстрийт, които 
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пък на свой ред ще ги пакетират като облигации и ще ги 
продадат на инвеститорите. „Лонг Бийч Сейвингс Банк” 
беше първата, която възприе модела „кредитирай и про-
давай“. Той се оказа такъв невероятен хит – „Уолстрийт 
ще изкупи кредитите ти, дори и да не искаш!” – че беше 
създадена специална фирма, наречена „B&C Моргидж”, 
която не се занимаваше с нищо друго, освен да емитира  
и продава. „Лиймън Брадърс” смятаха, че идеята е отлич-
на и затова купиха  „B&C Моргидж”. В началото на 2005-
а, всички големи инвестиционни банки на Уолстрийт 
бяха затънали дълбоко в играта със субстандартните 
ипотеки. „Беар Стърнс”, „Мерил Линч” и „Голдман Сакс” 
– всички имаха „рафтове“, както ги наричаха, на които да 
подреждат нестандартната си стока, със странни имена 
като HEAT, SAILS или GSAMP, които донякъде пречеха 
на широката публика да види, че главните поематели на 
тези  облигации са най-големите имена на Уолстрийт 

Айзман и екипът му разбирали в детайли както 
жилищния пазар на Америка, така и Уолстрийт. 
Познавали лично повечето субстандартни кредитори – 
типовете, които раздавали парите по места. Много от тях 
били участници и в касапницата от деветдесетте. Айзман 
бил склонен да подозира най-лошото за намеренията на 
„Голдман Сакс” по отношение дълговете на американците 
от ниските слоеве на средната класа. 

– Трябва да знаете – казва той, – че в началото и 
аз се занимавах със субстандартните кредити. Преживях 
най-лошото още в самото начало. Онези типове лъжеха 
безкрайно. Тогава ми стана ясно, че Уолстрийт не дава 
пет пари какво продава. 

Не можел обаче да разбере едно – кой купува обли-
гациите от тази втора вълна на рисковото кредитиране. 
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– Още в първия ден си казахме: Ще дойде време, ко-
гато ще спечелим цяло състояние, като излезем на къса 
позиция срещу тези неща. Те ще се спукат. Просто не зна-
ем как и кога. 

Под „тези неща“ Айзман разбира акциите на фир-
мите, участващи в рисковото кредитиране. Цените на ак-
циите са способни на всякакви безумия – той не искал 
да тръгва на къси позиции срещу тях, преди отпуснати-
те кредити наистина да започнат да стават лоши. Затова 
Вини следял внимателно поведението на американския 
потребител на субстандартни ипотечни кредити. На 
двайсет и пето число на всеки месец докладите за разпла-
щанията се появявали на екрана на компютъра му и той 
ги оглеждал, за да открие „подскоци” или  увеличаване на 
просрочията. 

– Според параметрите, които следяхме – казва 
Вини, – качеството на кредитите продължаваше да е още 
добро. Поне до втората половина на 2005-а. 

В мъглата на първите осемнайсет месеца, откакто 
управлявал своя собствен бизнес, Айзман получил нещо 
като просветление „свише” и си дал сметка, че пропуска 
нещо много очевидно. Той се опитвал да разбере кои акции 
да подбере, за да инвестира в тях, но съдбата на акциите 
зависела все повече от облигациите. С разрастването на 
пазара на субстандартните ипотеки, всички финансови 
фирми се оказвали в една или друга степен изложени на 
рисковете му. 

– Светът на фиксираната доходност задушава света 
на акциите – казва той. – Светът на акциите е като гнойна 
пъпка в сравнение с пазара на облигации. 

Почти всички големи инвестиционни банки на 
Уолстрийт на практика вече се управляват от отделите 
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си за облигации. В повечето случаи шефовете им – Дук 
Филд от „Лиймън Брадърс”, Джон Мак от „Морган Стен-
ли”, Джими Кейн от „Беар Стърнс”– са бивши спецове по 
облигации. Още от осемдесетте години, когато „Саломон 
Брадърс” – водещата фирма в търговията с облигации, 
спечели толкова много пари, че заприлича на фирма от 
някакъв друг бизнес, стана ясно, че големите пари се пра-
вят на пазара на облигации. 

– Това е златно правило – казва Айзман. – Хората, у 
които е златото, правят правилата. 

Повечето хора не разбират как става така, че бли-
зо двайсетгодишния бум на пазара на облигации успява 
да измести всичко останало. В началото Айзман също не 
разбирал. После обаче успял да разбрере. Трябвало да 
научи всичко, което може да се научи за света на фикси-
раната доходност. Имал планове във връзка с пазара на 
облигации. Нямал представа обаче, че пазарът на обли-
гации също имал планове във връзка с него. Щяла да се 
образува пробойна с очертанията на Айзман. 
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