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مختصریدرتوضیحمضامینفریبطعمهها

دکترحسینراغفر

اکرالفوشیلردوبرندۀجایزهنوبلاقتصادمیکوشندضمناشارهبهکاستیهای
که کنند اقتصاد علم وارد را مباحثی فهم، عامه زبانی به متعارف، اقتصاد علم
تاکنونکمتربهآنهاپرداختهشدهاست:مباحثیهمچونسوءاستفادهوفریبکاری،
ودستکاریدرنظاممعرفتیعموممردمبرایفریبآنهاوتغییررفتارمردمدرجهت
حفظمنافعصاحبانسرمایهوقدرت.اکرالفوشیلردراینکتاببابهرهگیری
ازاقتصاداطالعاتبهزبانسادهمیکوشندفاصلۀزیاِدبینمباحثعامیانۀنقش
دولتومباحثفنیدراینرابطهراکاهشدهند. آداماسمیتپدرعلماقتصاد
درسال1776درکتابثروتمللمیگویدمردمباتالشبرایدستیابیبهمنافع
آزاد بازارهای رو، این از و میکنند تأمین نیز را عمومی مصالح شخصیخود
تأمینکنندۀخیرعمومیهستند.اونظامانگیزشیپیگیرینفعشخصیرادست

نامرئینامید.یکقرنبعداینمفهوماسمیتیرا»بهینهپارهتو«نامیدند.
ازدهۀ1950بهاینسو،مباحث»قضایایبنیادیناقتصادرفاه«،کهتبیین
ریاضیقضیۀدستنامرئیآداماسمیتهستند،فصلالخطابمباحثیهمچون
نقشدولتوبازاردراقتصادبودهاند.قضیهَاروـدبرئو)1959(یکیازپایههای
زبان به را اسمیتی نامرئی دست مفهوم که است متعارف  اقتصاد علم اساسی
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ریاضیبیانمیکند.اینقضیه،بهزبانسادهمیگویدبهشرطتحققشرایطاساسی
خاصیکهرقابتکاملنامیدهمیشود،ازجملههمسانیاطالعاتهمۀبازیگران
اقتصادی،بازارهاتخصیصبهینۀمنابعراعرضهمیکنند.تغییرپارادیماقتصاد
اسمیتیبهپارادایمجدیداقتصاداطالعاتبامقالۀجرجاکرالفدر1971آغاز
اهداف از یکی تجربهکرد. را بیسابقهای اقتصادتحوالت بهتدریجعلم و شد
تالشهایتوسعهدهندگاناقتصاداطالعاتاینبودهاستکهثابتکنندشرایطی
کهاقتصادمتعارفبرایبازارهاتعریفکردهاستهیچگاهدردنیایواقعیتحقق

پیدانمیکنندوبنابراینبازارهابایدانتظامبخشیشوند.
تفکرغالبسیاسیواقتصادیازاوائلدهۀ1980دربسیاریازکشورها،
وازسهدهۀگذشتهدراقتصادوجامعۀایران،توجیهاتابزاریبازارهایآزادرا
فراهمآوردند.براساسایناندیشهها،بازارهایآزادومشوقهایقدرتمندبازار
کاراییاقتصادیرابهبودمیبخشندچوندرمجموعجوامعراثروتمندترمیکنند،
ثروتمندترشدنبنابهتعریفبرایرفاهانسانیخوباست،ونابرابریکهمحصول
جانبیبازارآزادپویاستبهنوبهخودتوجیهپذیراستوبازارهایآزادیکهمیزان

نابرابریدرآنهاچشمگیراست،رشدسریعتریایجادمیکنند.
امادرواقع،تجربیاتزیستۀجوامعمختلفنشانمیدهدکهنمیتوانیممطمئن
باشیمکهرشداقتصادِیفراترازسطحمشخصیازتولیدناخالصسرانه،ضرورتاً 
افزایشچشمگیررفاهرادرپیدارد،امابهاحتمالبسیارزیاد،نابرابریعلتاصلی
اضطرابهاوناخشنودیهایانسانیاستکههیچمیزانرشدیتواناییبرطرف
کردنآنراندارد.همزمانبرخیشکلهایآزادسازی،بهویژهدربازارهایمالی،
ممکناستبهجایافزایشکاراییاقتصادی،افزایشبیثباتیونابرابریرادرپی
داشتهباشند.دراینصورتمزیتخالصآزادسازیبهشدتبهجزییاتدقیقو
شرایطدقیقاجرایآزادسازیبستگیخواهدداشت.بنابراین،آزادسازیمالیپیش
ازبحرانبااینتوجیهکهاقداممؤثریاستکهکاراییاقتصادجهانیوبنابراین

رشدراحداکثرخواهدکردسادهاندیشیدهشتناکیاست.
بحرانجهانی2008بیشازهرزمانیآموزههاونظریههایاقتصادمتعارفرا
بهچالشکشید.درواکنشبهناتوانیهایعلماقتصادمتعارفدرپیشبینیبحران
جهانی،اقتصاددانانبزرگیکهبهنحلههایطرفداراقتصادبازارتعلقداشتندبه
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تبیینکاستیهاینظریوناتوانیهایعملیاقتصادبازارپرداختند.ازجملهآثاری
کهبهطورمشخصبهاینموضوعپرداختهاندمیتوانبهپلکروگمن)2008(،
a2015، )2012، استیگلیتز ژوزف )2012(، ترنر آدیر )2010(، تیلور َلنس
b 2015،2016(،جرجاکرالفودیگران)2014(،جرجاکرالفورابرتشیلر
)2015(،پلرومر)2016(،مروینکینگ)2016(اشارهکرد.اکرالفوشیلر
کهازبنیانگذارانوتوسعهدهندگاناقتصاداطالعاتبودهاندوبرخینتایجارزشمند
مطالعاتخودرادرکتابفریبطعمههاارائهمیکنند.آنهابرکاستیهایبازارآزاد
تأکیدمیکنندوناتوانیگزارههایاصلیعلماقتصادوتفسیرسادهسازیشدهاز

انساناقتصادیرابرجستهمیکنند.
نظام خود ماهیت از ناشی مشکالت از بسیاری که میکنند تأکید آنها
صاحباِن میگوید، اقتصادی نظریه که آنطور »اگر است. بازار سرمایهداری
کسبوکاررفتاریکامالخودخواهانهداشتهباشندوتنهابهمنافعخویشبیندیشند،
نظامبازارآزادمابذرهایسوءاستفادهوفریبرامیکارد....مسألهایننیستکه
مردمانشیطانصفتبسیارند.بیشترمردمقوانینرارعایتمیکنندوفقطسعی
میکنندزندگیخوبیبرایخوددستوپاکنند.ولیبهناچار،فشارهایرقابتی
کهصاحبانکسبوکارهاراوادارمیکندتادربازارهایآزادبهسمتفریبو
سوءاستفادهبروند،مارابهاینسوهدایتمیکندکهمحصوالتیراکهنیازیبهآنها
نداریمبهقیمتبسیارگزافخریداریکنیم،بهشغلهاییمشغولشویمکهحس
هدفمندیچندانیبهمانمیدهند،وندانیمچرازندگیماناینقدربداست....این

نظاماقتصادیسرشارازحقهونیرنگاست«.
درتصویرسادهانگارانهایکهازعملکردبازارهایرقابتیترسیمشدهوبهفرض
برقراریهمۀالزاماتنهادی،ازجملهحاکمیتقانونوبرقراریحقوقمالکیت
استواراست،بهسایرعواملتأثیرگذاربرفضایرقابتیکمترتوجهشدهاست.
اقتصاددانانمدتهاستدریافتهاندکهبنگاههاییکهازنظرابعادبزرگهستند،
بهتنهایی اقتصادی آزادی بازارهاشوند. رقابتیشدنکامل از مانع ممکناست
نمیتواندحقوقمالکیتراتضمینکندومانعیدربرابِرتعدیبهحقوقمردم
آزادباشند،نهفقطآزادیانتخاب،بلکهآزادی باشد.»هنگامیکهبازارهاکامالً

فریبنیزوجوددارد«.
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که اجتماعی روانشناس یک مطالعات نتایج به استناد با شیلر و اکرالف
فهرستیازسوگیریهایروانیرامطالعهکردهاستبریکیازآسیبپذیریهای
انسانتأکیدمیکنندکهمیتواندبرانتخابهایاوتأثیرمنفیبگذارد؛»بهدلیل
اینکهدوستداریمهدیهبدهیموبگیریمولطفکنیموبهمالطفکنند،چون
دستور از نمیخواهیم اینکه دلیل به برسیم، نظر به خوبی آدمهای میخواهیم
صاحبانقدرتسرپیچیکنیم،بهخاطراینکهمعموالًدرتصمیمگیریدربارۀنحوۀ
رفتاردنبالهرودیگرانهستیم،بهدلیلاینکهمیخواهیمتصمیمهایماازانسجام
برابروسوسه باختننفرتداریم،در از آنکه بهخاطر باشد،و درونیبرخوردار
آسیبپذیریم.«بهدلیلاینکههمۀافرادمیخواهنددرچشمودلدیگرانخوبدیده
شوندمیکوشندخودرابهنحویبیارایندکهمقبولدیگرانواقعشوند.ازاینرو
الگوهایمصرفافراددربرابروسوسههایبازارآزادآسیبپذیرند.صاحبانسرمایه
ازاینآسیبپذیریحداکثربهرهبرداریراکردهاندوبادستکاریدرباورهایعموم
مردمخواستهایجدیدیبرمصرفکنندگانتحمیلکردهاندکهنهتنهانیازآنها
نیست،بلکهبرایسالمتمصرفکنندگانزیانآورنیزهست.بنابراین،میتوان
گفتمصرفکنندگانرابهرفتارهایغیرعقالییسوقدادهاندکهمصرفسیگار
بزرگترین اولی آناست:دوکاالییکه نمونههای ازشاخصترین وفستفود
عاملمرگومیردردنیاودومییکیازعللمهمبیماریهاست.دانیلکاهنمن
انتخابهایغیرعقالنیوعواملموثردر اقتصاد، نوبل برندۀجایزۀ )2011(،
شکلگیریآنهادرذهنانسانراتشریحمیکند.بخشچشمگیریازاضطرابهای
منزلتیناشیازتبلیغاتصاحبانصنایعوسرمایهبرایفروشبیشتراست.بهاین
ترتیبآزادیبازارهافقطآزادیانتخابراترویجنمیکند،بلکهآزادیفریبکاریرا
نیزامکانپذیرمیکند.بنابراین،ممکناستبااشارهبهتفاوتمیانبهینگیازنظر
سالیقواقعیخویشوبهینگیازنظرسالیقیکهبرماتحمیلکردهاند،فقطتغییر
کوچکیدراقتصادایجادکنیم.یکیازدالیلاصلیکهاگربهمردماجازۀانتخاب
آزادانهبدهیم)کهاندیشمندانیهمچونمیلتونوُرزفریدمن)1990(شرِطالزِم
سیاستعمومیخوبمیدانند(مشکالتاقتصادیجدیایجادمیشودهمین
است.بخشزیادیازاینوسوسههاازارائۀاطالعاتگمراهکنندهیاغلطحاصل

میشود.
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شعاریکههموارهتکرارمیشودایناستکهمردم،بهویژهدرزمینۀمسائل
مالیزیرکهستندوبهترینراهکنترلبازارهایمالیایناستکهاجازهدهیدخود
مردمپلیسخودشانباشند.ولیاینکهبتوانیمشعاریرامطرحکنیمباعثنمیشود
آنشعارحقیقتداشتهباشد.یکیدیگرازراههایپولدرآوردندرحوزۀمالیاین
را بهاداری اوراق ما میخواهند. واقعاً نفروشیمکه را افراد،چیزی به استکه
میخریمکهبهماحقمیدهددرموعدمقررسودیراکهوعدهدادهاندبرداشت
نمیشود. نصیبمان چیزی پیچیده، مالی عملیات طوفان طول در ولی  کنیم.
بهعبارتدقیقتر،مانورهاییهمچونحسابداریمالیزیرکانهورتبهبندیهایبیش
دارد. بسیار تفاوت ما انتظارات با که میآورد بار به نتایجی ازحدخوشبینانه،
بهعبارتدیگر،مردممیدانندچهمیخواهند،ولیدستکاریزیرکانۀاطالعاتاین
تصورراایجادمیکندکهآنچهمیخواهندبهدستمیآورند،درحالیکهدرواقع،
چیِزکامالًمتفاوتینصیبشانمیشود.جانکالماینکهتاهروقتبتوانباچنین
تردستیهاییسودیبهدستآوردتردستهاهمهستند.اینماهیتتعادلاقتصاد

است.وعلتاصلینیازبهنظارتدقیقبربازارهایمالینیزهمیناست.
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مقدمه

انتظاِرفریبراداشتهباشید:تعادلفریب
روانشناسانظرفبیشازیکقرن،باعقایدیکهبهلحاظسبکومحتوا،
اززیگموندفروید تادانیلکانمن رادربرمیگیرد،بهماآموختهاندکهبسیار
زبانساده، به نیست. بهنفعشان بگیرندکه پیشمیآیدمردمتصمیماتی
واقعاً  را آنچه و نمیدهند، انجام است برایشانخوب واقعاً را آنچه آنها
میخواهندانتخابنمیکنند.اینتصمیماتبدآنهارادرمعرضطعمه
شدنقرارمیدهد.اینحقیقتیچنانبنیادیناستکهدرداستاننخست
انجیلکهمار،حوایمعصومرافریبمیدهدتاتصمیماحمقانهایبگیرد

کهفوراًتاابدازآنپشیمانخواهدشدنقشبسیارمهمیایفامیکند.]1[
بازار تعادل مفهوِم این است: متفاوت کامالً اقتصاد بنیادی مفهوم
مثالصفصندوقدرسوپرمارکت برایتوضیحمنظورخود، است.]2[
راانتخابکردیم.]3[هنگامیکهبهصفصندوقسوپرمارکتمیرسیم،
دستکملحظهایطولمیکشدکهتصمیمبگیریمکدامصفراانتخاب
کنیم.تصمیمدشواریاست،چونصفها)همچونیکمعادله(تقریباً 
طولیکسانیدارند.دلیلسادهوطبیعیاینتعادلآناستکههرکسیبه

صفمیرسدبهترتیبکوتاهترینصفراانتخابمیکند.



24|فریبطعمهها

اقتصادصدق دربارۀ دیدیم، درصفهایصندوق که تعادل، اصل
میکند.هنگامیکهصاحبانکسبوکاردربارۀاینکهکدامصفراانتخاب
کنندتصمیممیگیرند)مثلمشتریانیکهبهصفصندوقسوپرمارکت
برقرار تعادل نیز اینجا میکنند. انتخاب را فرصتها بهترین میرسند(
میشود.هرفرصتیبرایکسبسودنامعمولبهسرعتسپریمیشودو
بنابراین،شرایطیبرقرارمیشودکهیافتنچنینفرصتهاییدشوارمیشود.
ایناصل،همراهبامفهومتعادلیکهدرآننهفتهاستدرقلباقتصادقرار

دارد.
ایناصلدربارۀفریبطعمههانیزصدقمیکند.اینبدانمعناستکه
اگرنقطهضعفیداشتهباشیم)چیزیکهباعثشودبرایبهدستآوردن
استفاده آن از فریب تعادل این در کسی شویم( وسوسه نامعمولی سود
به و فروشگاهمیرسند بهصندوق میانهمۀکاسبهاییکه از میکند.
دوروبرشاننگاهمیکنندتابرایسرمایهگذاریدالرهایشانجاییبیابند،
برخیسعیمیکنندبفهمندکهآیامیتوانندباشکارماسودنامعمولیبه
دستآورندیاخیر.واگرچنینفرصتسودآوریپیداکنند،اینهمان

صفیاستکهانتخابمیکنند.
واقتصادهادارایتعادلفریبیهستندکهدرآن،ازهربختیبرایکسب
سودیبیشترازمیزانمعمولاستفادهمیکنند.محضتمریندربارۀآنچه
تعادلفریب تقویتی«درکاربردمفهوم بهسه»تمرین اکنون فهمیدهایم،

میپردازیم.

تمریناول:سینابون
ازآنچهرامیخواهیمبگوییمدرنظربگیرید.درسال1985،پدر مثالی
با را سینابون سیاتل،شرکت از کاِمن گِرگ و ریچ نامهای به پسری و
یکراهبردبازاریابیتأسیسکردند.آنهافروشگاههاییبهراهانداختندکه
»بهترینکلوچۀدارچینیدنیا«راتولیدمیکرد.]4[همانطورکهبویفرومون
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تقریباًهمۀامریکاییهاسوزیاورمان رامیشناسند.هنگامیکهجورجاز
یکیازدوستاناقتصاددانشدربارۀاوپرسید،باهمانواکنشیروبهروشد
کهانتظارداشت.دوستاقتصاددان،نمایشتلویزیونیاورافقطدهثانیه
نگاهکردهبود.دوستاناقتصاددانمانمیتوانندلحِن»مامانازهمهبهتر
میداند/مگربهشمانگفتِم«برنامههایشراتحملکنند.آنهاتوصیههای
سرمایهگذاریاوراسادهانگارانهمیدانند.عالوهبراین،نکتهایکهبرای
اقتصاددانان،کهبهاینچیزهادقتمیکنند،عجیباستایناستکهاکثر

توصیههایاودربارۀپولاست.
ولیاینخالفواکنشیکیازعاقلترینافرادیکهمیشناسیم،یعنی
تئودوراویالگرااست.اوصندوقدارکافهتریایصندوقبینالمللیپول
بود.تئودوراکهدردوراندانیلاورتگاازنیکاروگوئهبهامریکاپناهندهشده
بود،خانهایدرکاپیتولهیلخرید.پسرشتازهوبیهیچبدهیایازکالج
فارغالتحصیلشدهبودومدرکمهندسیبرقداشت.مهمتراینکهاودر
همانحالیکهبدهیمشتریهاراحسابمیکردوباقیپولشانرابهآنها
میداد،باصدهامشتریگفتوگوهایهرروزهایداشتکه»ادامهاشبه
دفعۀبعد«موکولمیشد.تئودورابهماگفتسوزیاورماندربارۀپولحرف
نمیزند،بلکهدربارۀآدمهاحرفمیزند.اونسخهایازکتابتوصیههای
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مالِیسوزیاورمانراخریدهبودوعالوهبراین،یکنسخههمبهیکیاز
همکارانشدادهبود.

گوشکردنبهحرفهایتئودوراوسوزیاورمانباعثشدآنچهرا
قبالًبرایمانمعمابوددرککنیم:چرامخاطباناورمانهمۀحرفهایش
از اینمعمایکی بنابراین،کنارهمگذاشتنقطعات رادرهوامیقاپند.
مشکالتاقتصادیعمدهایراروشنمیکندکهبرزندگیمیلیونهانفردر

سرتاسرجهانسایهانداختهاست.

سوزیاورمانعلیهاصولاساسیاقتصاد
محبوبترینکتاِباورمان1،)کهبیشازسهمیلیوننسخهازآنبهفروش
رفتهاست(9گامبهسویآزادیمالی:گامهایعملیومعنویجلوگیریاز
نگرانی]1[نامداشت.تصویریکهاوازهزینههاوپساندازمصرفکنندگان
ترسیممیکندبافکراقتصادداناندراینباره)ونحوۀتوصیفآندرمتون
اقتصاد(تعارضآشکاریدارد.کتابهایدرسیابتداییمعمولاقتصادما
رابهیادگشتوگذاریداخلسوپرمارکتمیاندازند.مقدارمعینیپول
باقیمتهای بودجه، این با پرتقالکنارگذاشتهایم. و برایخریدسیب
متفاوتمیتوانیمترکیبهایمتفاوتیازاینمیوههاراخریداریکنیم،و
ترکیبیرامیخریمکهبیشازهمهرضایتماراجلبمیکند.میگویند
اینمسئلهتعیینمیکندکهباهرقیمتی،چهتعدادسیبوچهتعدادپرتقال
چیزهایی تعداد و قیمت میان ارتباط این میگویند همچنین میخریم.
و سیب« برای آنها »تقاضای کند خریداری میخواهد مصرفکننده که

»تقاضایآنهابرایپرتقال«است.]2[
نظر به آنطورکه وجه هیچ به خستهکننده و داستانکسالتآور این
میرسدسادهنیست.ولیازنظرکالمیقدرتبسیاریدارد.اینداستانبه
دانشجویانسالاولکالجکهمخاطباناینکتابدرسیهستندحکمیقطعی
ارائهمیدهد.بعدهابهآنهامیگویندکهنهفقطخریدسیبوپرتقال،بلکه
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همۀتصمیماتاقتصادیاینگونهگرفتهمیشوند:تصمیمگیرندهبودجهای
دارد)مثلبودجۀخریدسیبوپرتقال(،وبستهبهقیمتهاتصمیمهای
برای را نتیجۀمطلوب بیشترین که انتخابیمیکند و مختلفیمیگیرد،
اودارد.دلیلقدرتکالمیاینجملهآناستکهدرشرایطبخشمیوۀ
سوپرمارکت،بهسختیمیتوانتصورکردکهکسیطوردیگریرفتارکند.

سال دانشجوی است. متقاعدکننده نیز دیگری بهدلیل داستان این
اولیکهاینکتابدرسیرامیخواندبعیداستدربرابرآنمقاومتکند،
چوننمیتواندتصورکندکهچگونهدردیگرصفحاتآنکتابودیگر
واحدهایدرسیاقتصاداویا)بیشترازآن(،درصورتیکهیکاقتصاددان
حرفهایشوددربرنامۀدرسیدوراندکتری،اینمثالسیبوپرتقالرا،
را او کتاب بیان قدرت ولی میبرند. کار به چندانی بدونچونوچرای
واداشتهاستاینادعایبزرگرابپذیردکهوقتیکسیتصمیمیمیگیرد
اینگونهعملمیکند.ولیآیاواقعاًاینطوراست؟تقریباًبااطمینانمیتوان
گفتکهدربرخیشرایطهمچونبخشمیوۀفروشگاهزنجیرهایسیفوی  
میوهفروشی،عروسیدرصفحاتمجلۀ بهجای اگر ولی است. اینگونه
ودینگ راتصورمیکردیمکهخودرابرایمهمترینروززندگیاشآماده
میکندوبودجهوقیمتدردرجۀدوماهمیتقراردارند،اینمثالاینقدر
متقاعدکنندهنبود.وایندوبارهمارابهسوزیاورمانبازمیگرداندوعالوه
براینپرسشکهچرامخاطبانشاوراچنینتحسینمیکنند،اینپرسش

نیزمطرحمیشودکهچرااینمخاطبانفقطمشتیخیالبافنیستند.

مشتریاِنتوصیههایسوزی
درسی کتابهای آنچه بهجز کاری میتوانند مصرفکنندگان چگونه
میگویندانجامدهند؟اورمانبهمامیگویدکهمردمدرارتباطباپولو
خرجکردنآنمشکالتاحساسیدارند.آنهاباخودشانروراستنیستند
این کجا از او ولی نمیدهند. انجام عاقالنهای بودجهبندی نتیجه، در و
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رامیداند؟اومشاورمالیاستوبرایخودشآزمایشیدارد.سوزیاز
مشتریانجدیدشمیخواهدمخارجشانراجمعبزنندووقتیاینکاررا
کردند،اینمخارجهمیشهکمترازچیزیهستندکهبعدها،یکحسابداری
مستندبراساسسوابقنشانمیدهد.]3[مثالًاگربخواهیمکارمشتریاناو
رابامثالگشتوگذاردرسوپرمارکتقیاسکنیم،بهنظرمیرسدآنها
دربخشمیوهبیشازحدخرجکردهاندووقتیبهبخشلبنیاتمیرسند،
دیگرپولیبرایتخممرغوشیرباقینماندهاست.درزندگیواقعی،این
پرداخت از بعد و ماه، پایان در که معناست بدان بودجهای ناکامیهای
اینکه بدتر است. نمانده بساط در پولی برایپسانداز هزینههایجاری،
افزودن بهمعنای این زیاد بسیار احتمال به بحران، زمانهای در بهویژه
بهصورتحسابهایکارتاعتباریاستکهنرخهایبهرهشان،حتیاکنون
کهدرمیانۀرکودیطوالنیهستیمتقریباً 12درصداست.]4[چندسالقبل

ایننرخهاازاینهمباالتربود.
احساسی و شناختی مناسِب برخورد در ناکامی این میگوید اورمان
او منتهیمیشود.رسالت پرداختنشده آنصورتحسابهای به پول، با
ایناستکهمبلغاینصورتحسابهاراپاییننگهدارد،تاخوانندگانو
مشتریانشدیگرشبهانگراننباشند.ایننقشمامانسوزیاستوبه
همیندلیلاستکهمخاطبانشآنلحِن»مامانازهمهبهترمیداند«را
نادیدهمیگیرند.شایانذکراستکهنگرانیهاییکهدرعنوانفرعیکتاب
سوزیاورمانبهآناشارهشدهاستدرمرکزتوجهکتابهایمشاورۀمالی
قراردارند،ولیبهسختیمیتوانیددرکتابهایدرسیاقتصاد،کلمهایپیدا

کنیدکهبامسائلمالیواحساساتمردمارتباطداشتهباشد.

گزارشآماری
اینچیزینیستکهالزمباشداورمانبهمابگوید؛میتوانیمگزارشیآماری
درستکنیمکهنشانمیدهدبخشبسیارچشمگیریازمصرفکنندگان
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توفانو   پیتر و لوساردی  آناماریا خویشاند. روزمرۀ زندگی گذران نگران
باره این در جامعهشناس اشنایدِر  دانیل و هستند، اقتصاددان دو هر که
مشاهداتمستقیمیدارند.آنهادریکنظرسنجیاینسؤالراپرسیدند:
»چقدرمطمئنهستیدکهاگرماهآیندهناگهان2000دالرالزمداشتهباشید
میتوانیداینمبلغراتهیهکنید؟«]5[تقریباً 50درصدازپاسخدهندگاندر
ایاالتمتحدیاگفتندکهنمیتوانند،یااینکهاحتماالًنمیتوانندچنینپولی
رافراهمکنند.درگفتوگوییکهاخیراًانجامشده،لوساردیدوبارهبراین
نکتهتأکیدکردکهبهپاسخدهندگانیکماهفرصتدادهبودندتااینپول
رافراهمکنند.اینفرصتمیتواندبرایدریافتوامباگروگذاریمسکن،
دریافتکارتاعتباری،وقرضگرفتنازوالدین،یابرادر،خواهر،دوست

وآشنایاعموزادهکافیباشد.
برای کهچرا میدهد نشان مالیمصرفکنندگان امور با مرتبط آمار
تعدادزیادیازپاسخدهندگانبهپرسشلوساردیوهمکارانش،دریافت
دربارۀ اخیراً که اقتصادی مقالهای است. دشوار اینقدر دالر 2000
»مصرفبخورونمیر«منتشرشدهاستنشانمیدهدکهدرسال2010،
بهصورت را ماه یک درآمد از کمتر امریکایی کارگر خانوادههای میانۀ
نقدی،یاچک،پساندازیاحسابهایبازارپولداشتند.عالوهبراین،
خانوادهها این قرضۀ اوراق یا سهام مستقیم مالکیت که ندارد تعجبی
دقیقاًصفربود.]6[مطالعهایکهبااستفادهازیادداشتهایفهرستهزینۀ
خانوادههایبریتانیاییانجامشدنشانۀدیگریازایناستکهبسیاریفقط
صورتحسابهاراجابهجامیکنند؛برایکسانیکهحقوقماهیانهدارند،
مخارجدرهفتۀآخردورۀپرداختماهیانه،18درصدکمترازمخارجهفتۀ

اولبعدازروزپرداختحقوقاست.]7[
همچنینمیدانیمکهبخشبزرگیازخانوارهاازپسهزینههابرنمیآیند.
حدود30درصدازخانوارهامیگویندکهدرپنجسالگذشتهدستکمیک
بارازشکلهایمتفاوتوامگیریبابهرههایبسیارسنگیناستفادهکردهاند.
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ازجملهمیتوانازشیوههاییهمچوناستفادهازفروشگاههایگروفروشی،
وامهایگروگذاریخودرو،یاوامهایکوتاهمدتبابازپرداختروزدریافت
حقوقنامبرد.]8[درسال2009،2/5درصدخانوارهاگفتندکهظرفدو
ازسقوط قبل دوران در آنها بیشتر )که ورشکستشدهاند گذشته سال
اقتصادیبود(.]9[ممکناست2/5درصدناچیزبهنظربرسد،ولینشان
میدهدکهبخشچشمگیریازجمعیتدرطولزندگیخودورشکسته
اگر مثالً ولی نمیداند، را ورشکستگی تکرار میزان هیچکس میشوند.
کسانیکهیکبارورشکستهشدهاند،دردورۀتقریباً 50سالۀبزرگسالیشان
یکیدوباردیگرورشکستشوند،آنگاهکمیبیشاز20درصدجمعیت

امریکادرطولدورۀبزرگسالیورشکستمیشوند.]10[
حکمتخلیۀخانهنیزیکیدیگرازنمونههایناکامیاست.بررسیدردناِک
سوابقدادگاههایشهِرمیلواکی بهکوششمتیودسمونِد جامعهشناسهم
آمارباالییرانشانداد:میزانسالیانۀاحکامتخلیهازسال2003تا2007 
)دورهایکهمدتهاقبلازسقوطاقتصادیبود(2/7درصدبود.]11[چنین
اعدادیبرایورشکستگیوتخلیۀخانهفقطنوککوهیخآمارپنهانیشرایط
بازارهایآزاداست.حتیدرایاالتمتحدکنونیهم،کهاکثرجمعیتاز
سطحمصرفیبرخورداراستکهدرطولتاریخبشربیسابقهبودهاست،
بیشترمردمنگرانگذرانامورخویشاندوبرخیحتیدرآستانۀورشکستگی

یاتخلیۀخانههایشانقرارمیگیرند.

چشماندازیدیگر
آزمایشدیگریمعمایسوزیاورمانرابرایمادرچشماندازدیگریقرار
برابرشود پنج از بیش درآمدمان اگر که میکنیم فکر ما بیشتر میدهد.
زندگیراحتیخواهیمداشتومشکالتمالیمانحلمیشود.درواقع
باهوشترین از یکی کینز ، مینارد جان که است چیزی همان دقیقاً این
اقتصاددانانهمۀاعصار،درسال1930کهبهآیندهمیاندیشیدمیپنداشت.
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اودرمقالهایکهدرهنگامانتشارتوجهچندانیجلبنکرد،پیشبینیکرد
کهدرسال2030،یعنیصدسالبعدزندگینوههایمانچگونهخواهد
بود.]12[اوازیکنظردقیقاًبههدفزد.کینز»فرضکرد«کهسطحکیفی
امریکا،درسال2010درآمد ارتقامییابد.درمورد برابر زندگیهشت
سرانۀواقعی5/6برابرافزایشیافتهاست.]13[باتوجهبهاینکهبیستسال
درصورتیکهرشدساالنۀسرانه است، مانده باقی کینز مهلت از دیگر
درآمد،همانمیانگینتاریخی1/5و2درصدباشد،فرضکینزبهآنچه

واقعاًرخدادهبسیارنزدیکخواهدبود.
ولیازجنبهایدیگر،پیشبینیکینزکامالًدورازواقعیتبود.همانطور
کهشایدانتظارداشتهباشید،کینزنگفتکهنوههایشدرحالیسربهبالین
میگذارندکهنگرانپوندیاشیلینگبعدیشانهستند،بلکهگفتنگران
اینخواهندبودکهچگونهازاوقاتفراغتاضافیخوداستفادهکنند.او
پیشبینیکردهبودکهتعدادساعاتکاردرهفته15ساعتخواهدبود.]14[ 
کینزمیگفتمردانوزنانبهیکسان»دچارمشکالتعصبیایمیشوند
کهاکنوندرمیانزناِنطبقاتمرفه،یعنیزناِننگونبختیرواجداردکه
ثروتشانآنهاراازوظایفوشغلهایسنتیخودمحرومکرده،وهنگامی
کهازانگیزهایکهبرخاستهازنیازاقتصادیاستمحروممیشوند،آشپزییا
رفتوروبومرتبکردِنخانهرابهاندازۀکافیسرگرمکنندهنمیدانند«.]15[ 
)اینرانیزبگویمکهشایداکنوناینجملهازنظرسیاسیدرستبهنظر
نرسد،ولینشانهایاز»مشکلیبدوننام«استکهدرعرفانزنانه ،کهسی
سالبعدبهسرآغازنهضتزنانتبدیلشدنقشاصلیراایفاکرد(.بااینکه
ازآنزماندرآمددرامریکاپنجبرابرشدهاست،اینوفورفراغتهنوزبه
دستنیامدهاست.برعکس،پیشبینیکینزباشرایطخانمخانهدارتجربۀما
کهدوشیفتکاردیگررمقیبرایشنگذاشتهاستتفاوتبسیاریدارد.]16[
شایدپیشبینیکینزبهدلیلدقیقنبودندرخورتوجهباشد،ولینشان
میدهدکهتقریباًهمۀاقتصاددانان)بهجزسوزیاورمان(دربارۀمصرفو
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فراغتچهمیاندیشند.وپیشبینیدیگرینیزهستکهبرخاستهازشیوۀ
تفکریاستکهبههماناندازهنامعتبراست:مردمنهتنهافراغتبیشتری
خواهندداشت،بلکهبخشچشمگیریازدرآمدخودراپساندازمیکنندتا
درپایانماهبتوانندصورتحسابهایشانراراحتبپردازند.ولیهمانطور

کهدیدیم،اینپیشبینینیزدرستازآبدرنیامد.

دلیل
دلیلخستگیخانمخانهدارونبودپسانداز،همانپیشبینِیاصلیکتاب
حاضراست.بازارهایآزادفقطآنچهواقعاًمیخواهیمتولیدنمیکنند،بلکه
چیزهاییراکهسالیقمیمونرویشانهمانحکممیکندنیزتولیدمیکنند.
بازارهایآزادچنینخواستههاییرانیزتولیدمیکنندتاهرچهبرایفروش
عرضهمیکنندبخریم.درامریکا،هدِفتقریباًهرکاسبی)بهاستثنایکسی
کهسهامواوراققرضهوحسابهایبانکیمیفروشد(ایناستکهشما
راواداردتاپولتانراخرجکنید.بازارهایآزادوسوسۀمستمرتولیدمیکنند.
زندگیهمچونسفریتمثیلیبهپارکینگیاستکهدرآن،هموارهازکناِر
فضاهاییمیگذریدکهبرایمعلوالنبازنگهداشتهاند.کافیاستگشتی
درخیابانهایشهربزنید.ویترینمغازههاشماراترغیبمیکنندواردشوید
وخریدکنید.آنقدیمهاکهبابوجورجهردوجوانتربودند،معموالًدر
خیابانهایُپرمغازۀمحله،فروشگاههایحیواناتخانگیبودکهتولهسگها
یکسرهدرویترینشانازاینسوبهآنسومیرفتند.دراینبارهحتیترانۀ

معروفیهماززبانزنجوانیدرستشدهبودکهازآنجاعبورمیکرد:

سِگداخلویترینچند؟)هاپهاپ(
همانیکهدمشراتکانمیدهد.

سِگداخلویترینچند؟)هاپهاپ(
خداکندفروشیباشد.]17[
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را شما تا بودند آنجا بلکه نبودند، آنجا اتفاقی تولهسگها این البته
ترغیبکنندواردمغازهشویدوخریدکنید.ولی»تولهسگداخلویترین«
جنبان« »ُدم آن است. آزاد بازار فعالیتهای همۀ برای کلی استعارهای
در سوپرمارکتها، در خرید، مراکز در هست. میرویم که جایی هر
بنگاههایفروشخودرو،وقتیدنبالخانهمیگردید:وسوسههمهجادر
کمینماست.مثالًشیروتخممرغراکهرایجترینخریدهاهستندهمیشه
مخصوصاًدرانتهایسوپرمارکتقرارمیدهندوبرایاینکهبهآنهابرسید،
مجبوریدکلمغازهراطیکنیدودیگرنیازهاییراهمکهممکناست
فراموشکردهباشیدبهخاطربیاورید.]18[ووقتیبهصندوقبازمیگردید
)کهمنتظرشماست(تصادفینیستکهآبنباتومجلهآنجامنتظرشما
)وبچهها(ایستادهاند.آنقدیمها،انتهایسوپرمارکتجایسیگاربود:

یادآوریمفیدیبرایسیگاریها.
اینوسوسۀآبنباتوسیگاراست.درسوپرمارکتهزارانوسوسۀ
دیگرنیزهستکهدرمحصوالتمختلفچیدهشدهدرقفسههاحضور
دارند:وسوسههاییکهدرپِسهریک،گروهیازمتخصصانبازاریابی
وکارزارهایانتخاباتیایستادهاندوهرکداممحصولآزمایشبسیاریاز
بیرونسوپرمارکت بازاریابیاست.وسوسهدر سایرشکلهایاحتمالی
وتقریباًدرهرچیزیکهمیخریمهست.الیزابتوارن برکارتاعتباری
از بخشی و وسوسهانگیزند، اعتباری کارتهای است.]19[ کرده تأکید
فصلبعدرابهآناختصاصمیدهیم.ولیفکرترغیبمصرفکنندگان
است. آزاد بازارهای خود ذاتی ویژگی پولشان، کردن خرج و خرید به
اینمسئلهفراترازکارتاعتباریاست.بهفروشندهحقوقنمیدهندتا
پرتقال و سیب خریدهای که باشد مراقب یا کند نگهداری برادرش از
در بتواند بماندکه باقی پول آنقدر برایش باشدکه اندازهای به مشتری
پایانماهصورتحسابهایشرابپردازد.وهمانطورکهسوزیاورمانبهتر
ازهمهمیداند،اینکارخویشتنداریزیادیطلبمیکند)نداییدرونی
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بایددرچارچوب نکن، را آنکار بکن، را اینکار کههموارهمیگوید
بودجهاتحرکتکنی(.

ایندلیلخوبیاستکهچراپیشبینیهایکینزاینقدراشتباهازآب
5/5برابرثروتمندترشدهایم.ولی درآمد.مابهنسبتسال1930تقریباً 
بازارهایآزادهم»نیازهای«بسیاربیشتریبرایماتولیدکردهاند،وبرای
اینکهبااستفادهازاین»نیازها«بهماجنسبفروشندهمراههایجدیدیپیدا
کردهاند.همۀاینوسوسههاتوضیحمیدهدکهچرابرایمصرفکنندگان
عقلمان آنقدر ما بیشتر بگذرانند. را امورخود که است اینقدرسخت
میرسدکهواردمغازهنشویمودستکمازرویهوس،سگرانخریم.
ولیهمهنمیتواننداینقدرمنطقیباشند،ومراکزخرید،واکنوناینترنت،

لبریزازوسوسهاند.
برخیمیگویندمصائبماناشیازمصرفگرایِیدنیایمدرناست.
آنهاخواهندگفتکهمابیشازحدمادیگراهستیموازنظرروحیومعنوی
بهسویشیطانرفتهایم.ولیبهنظرما،مشکلاصلیدرتعادلنهفتهاست.
تعادِلبازارآزادوسوسههاییرابرایهریکازنقاطضعفانسانتولید
میکند.بازهمممکناستسرانۀتولیدناخالصداخلیماپنجونیمبرابر
شودویکباردیگرهمبههمیناندازهافزایشپیداکند،ولیهنوزباهمان

مصائبومشکالتروبهروباشیم.
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