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Samenvatting

Menselijk gedrag is moeilijk te vatten in eenvoudige modellen. In eenzelfde omgeving

vertonen verschillende mensen vaak tegenovergesteld gedrag en doen kleine veranderingen in

deze omgeving dit gedrag soms radicaal veranderen, terwijl grote veranderingen soms volledig

worden genegeerd. De verklaring voor deze bevindingen worden traditioneel op twee manieren

benaderd. In de (gedrags-)economie wordt een individu gereduceerd tot een set overtuigingen,

preferenties en een set mogelijke acties, waarbij de, niet altijd rationele, hersenen het lichaam

volledig controleren. Aan de andere kant staan de psychologie en de neurowetenschappen, waar

hormonen, emoties en andere fysieke prikkels de mens drijven en rationaliteit een kleinere rol

speelt. Dit proefschrift probeert deze twee benaderingen dichter bij elkaar te brengen door

te laten zien rationele en emotionele elementen samen gemodelleerd kunnen worden. Verder

onderzoekt deze thesis de rol van emotioneel leiderschap in conflict situaties en het effect van

partnerkeuze op het coperatie niveau als men de partner enkel op basis van fysieke kenmerken

kan kiezen.

Een van die, moeilijk door orthodoxe economische theorie verklaarbare, waarnemingen is

herhaaldelijk destructief gedrag dat niet alleen ten koste gaat van de omgeving, maar ook de

actor zelf schaadt. Hoewel we dit gedrag waarnemen bij de verspreiding van computervirussen,

vandalisme en langlopende vetes, is dit gedrag weinig bestudeerd in de economische weten-

schap. Recent zijn er echter studies uitgevoerd waaruit blijkt dat mensen preferenties kunnen

ontwikkelen voor gedrag dat anderen schaadt. Voorbeelden van deze studies zijn Zizzo (2003),

Nikoforakis en Engelmann (2011) en Bolle et al. (2014). In veel van deze studies is de meest

cöoperatieve actie die een proefpersoon kan ondernemen de actie uit het (standaard) Nash even-

wicht (denk hierbij bijvoorbeeld aan het accepteren van een aanbod in een Ultimatum game).

Om proefpersonen de kans te geven om zowel coöperatief als destructief gedrag te tonen intro-

duceren we in hoofdstukken 2 en 3 een Fragile Public Good (FPG) spel. Het FPG spel is een

tweepersoons niet-lineair public goods game met een gelijkblijvende stijging van de marginale

kosten. In dit spel kunnen deelnemers echter niet alleen bijdragen aan een gemeenschappeli-
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jke rekening, maar hier ook tokens (geld) uithalen. Dit heeft hetzelfde negatieve effect op de

speler zelf als bijdragen, maar heeft precies het omgekeerde effect van bijdragen op de andere

speler, het schaadt de ander evenveel als bijdragen de ander oplevert. Deze symmetrie maakt

het de spelers mogelijk om zowel negatieve of destructieve voorkeuren te uiten als positieve of

coöperatieve voorkeuren.

In hoofdstuk 2 worden het ontstaan en de ontwikkeling van wederzijdse destructieve relaties

onderzocht. Verder is er aandacht voor framing, waarbij we kijken of (min of meer) hetzelfde

spel in een andere context of met andere bewoordingen ander gedrag oplevert. Hierbij vinden

we dat als we het spel negatief framen, door het Nash evenwicht te verplaatsen naar een situatie

waarbij beide spelers een token van de gemeenschappelijke rekening halen, we bijna twee keer

zoveel destructieve keuzes (ongeveer 20% van de totale keuzes) zien als in de symmetrische

variant, waar spelers in het Nash evenwicht niets doen. Verder vinden we steun voor het Ties-

model van Van Dijk en Van Winden (1997). Dit model, dat centraal staat in hoofdstuk 3 en

wordt gebruikt in hoofdstuk 4, beschrijft de ontwikkeling van interpersoonlijke preferenties

tussen twee individuen. In het kort beschrijft het model dat wanneer de een aardiger is voor de

ander dan de ander verwacht (in een neutrale omgeving, deze verwachting moet gezien worden

als een referentiewaarde en niet als de daadwerkelijke verwachte actie op dat moment), de

ander in het vervolg meer rekening gaat houden, of een groter gewicht gaat toekennen aan de

uitkomsten van de een. Het model staat ook negatieve ties toe. Mocht een speler een negatieve

tie-waarde (α) hebben dan is hij of zij dus bereid zijn opbrengst te verlagen als dat leidt tot een

voldoende grote afname in de opbrengst van de ander. In het experiment zien we dat paren die

herhaaldelijk negatieve bijdrages doen in een negatieve spiraal geraken en daar steeds moeilijker

uitkomen, hetgeen in lijn is met het ties-model.

Hoofdstuk 3 bouwt voort op de studie van Bault et al. (2017) en analyseert het voorspel-

lend vermogen van het ties model. Verder worden vooruitkijkende spelers geı̈ntroduceerd en

het model uitgebreid door een verschil in de kracht van positieve en negatieve impulsen toe te

staan. De belangrijkste bevindingen zijn: dat het ties-model het gedrag van onze proefperso-
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nen beter voorspelt dan zowel een standaard model met gelijkblijvende sociale preferenties als

een gevestigd leer model, dat de introductie van vooruitkijkende spelers de prestaties van het

model niet significant verbetert (iets dat mogelijk wordt verklaard door de manier waarop we

vooruitkijkende spelers modelleren) en dat, tegen onze hypothese in, negatieve impulsen een

groter absoluut effect hebben op preferenties dan positieve impulsen. Tot slot, wordt in hoofd-

stuk 3 ook geı̈llusteerd hoe een envoudig ties-model de ad-hoc veranderingen van strategie,

zoals gevonden door Dal Bó en Fréchette (2011) en Fudenberg et al. (2012), kan verklaren.

Hoofdstuk 4 bestudeert de effecten van emotie en leiderschap in een conflict game. In het

door ons ontworpen spel spelen twee groepen van vier, twaalf rondes tegen elkaar. Elke speler

moet in elke ronde kiezen hoeveel van zijn 20 tokens hij of zij voor zichzelf houdt en hoeveel

hij of zij aan het conflict besteedt. Na elke ronde bepaalt een loterij welke groep het conflict

won. De kans dat een groep de loterij wint is gelijk aan de totale bijdrage aan het conflict van

die groep gedeeld door de totale bijdrage aan het conflict van de beide groepen samen. De leden

van de winnende groep behouden bij winst de tokens die zij voor zichzelf hebben gehouden en

krijgen ieder een kwart van de tokens die de andere groep buiten het conflict heeft gehouden. De

groepen hebben in het experiment een leider die als eerste een, alleen voor zijn groepsgenoten

zichtbare, bijdrage aan het conflict levert. Deze leiderschapspositie wordt in het experiment via

een veiling verkocht. Deelnemers aan dit experiment kregen voor de eerste en daarna na elke

drie rondes een filmpje te zien, dat voor de volgers (de spelers die niet de leider zijn) in twee van

de drie condities emotioneel geladen is. In een van de twee ‘emotionele condities kon de leider

niet alleen als eerste bijdragen, maar ook kiezen welke emotie er werd opgeroepen in de filmpjes

van zijn volgers. Anders dan voorspeld door standaard Nash modellen, vinden wij dat leiders

in alle condities meer bijdragen dan volgers (het standaard model voorspelt zelfs dat leiders

helemaal niet bijdragen), dat volgers hun leiders in hoge mate volgen en dat, hoewel emoties

wel degelijk een effect lijken te hebben op het contributieniveau van volgers, leiders hier geen

strategisch gebruik van maken. Verder tonen we aan dat de door ons gevonden resultaten door

andere modellen uit de gedragseconomie, zoals bijvoorbeeld het eerder genoemde ties-model,
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verklaard kunnen worden.

In hoofdstuk 5 bestudeer ik het effect van partnerkeuze op het coöperatieniveau in een lin-

eair public goods game. Dit is in het bijzonder van belang omdat proefpersonen in de meeste

economische experimenten met anonieme partners interacteren, terwijl dit in de wereld buiten

het lab een uitzondering is. Om de potentiële problemen van deze keuzevrijheid, reciprociteit

buiten het lab en het niet kunnen uitsluiten van reeds voor het experiment bestaande relaties

tussen partners, vond dit experiment simultaan in twee verschillende laboratoria in twee ver-

schillende steden plaats. Hoewel proefpersonen in de conditie waarin zij hun partner in het spel

kunnen kiezen bijna 10% meer bijdragen dan in een conditie zonder partnerkeuze, is dit verschil

niet significant. Verder worden de bijdrages vooral verklaard door de verwachte bijdrage van

de ander (wat aangeeft dat mensen enkel conditioneel willen bijdragen) en de initiële tie (hoe

meer gewicht iemand aan de opbrengst van de ander toekent, hoe meer iemand bereid is om bij

te dragen). Daarnaast blijkt iemands (fysieke) aantrekkelijkheid wel van belang voor de keuze

van de partner, maar niet voor de hoogte van de bijdrage.


