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‘H
et zouhelpen
als economen
eindelijk zou-
den toegeven
dat economie
eensociale

wetenschap is.’ Ik luistermetbe-
langstelling.De spreker isnietde
eerstedebeste. Zij isnaamloos,
maar staatmodel voor eenhele
groepverstandigemensenmet
wie ik sindsdefinanciële crisis
overdeeconomiealswetenschap
hebgepraat.Decrisisheeftde
reputatie vanhet vak vanzelf-
sprekendgeengoedgedaan.Een
terechte vraag isdus:welke lessen
moetdediscipline trekken?

Toegevendat economieeen
socialewetenschap is. Ik luister
belangstellend,maar tegelijker-
tijd voel ikmeongemakkelijk.
Economiegaatoverhet gedrag
vanmensen.Natuurlijk ishet
eensocialewetenschap,daar valt
niets aan toe tegeven,wantdaar-
over zijnwehet eens.De vraag
iswaaromverstandigemensen
daarblijkbaar eenanderbeeld
vanhebben. Inhet vervolg van
het gesprekpasserenveelaldrie
puntende revue:de veronderstel-
lingdatmensen rationeel zijn,
het ideedathetmenselijk gedrag
voorspelbaar is, endestellingdat
marktenefficiënt zijn.

Diedriehoek is verworden tot

eenonontwarbarekluwen.
Mensenzijngeenkoele cal-

culerendemachines; ze zijn van
vlees enbloed,hebbenemoties
ennormbesef. Voorspelbaar-
heid?Ga tochheen!Kijknaarde
financiëlemarkten,waarkoersen
doorgeruchtenwordengedreven.
Rationaliteit?Het is chaos!Endie
chaos,diekannooitdoelmatig
zijn!Ermoet indeeconomie
weermeer ruimtekomenvoor
de ‘animal spirits’ vanKeynes.Al
deze verwijtenaaneconomenzijn
herkenbaar.Economiedraagt
naanderhalve eeuwnogsteeds
de twijfelachtigeerenaam‘the
dismal science’—desombere
wetenschap.Endangebruikenze
ooknogdie vreselijkewiskundige
modellen.

Nazo’nadviesblijf ik altijd
verwonderdachter.Dedriehoek
vormteenonontwarbare,maar
helaasookonsamenhangende
kluwen.Want rationaliteit, voor-
spelbaarheidendoelmatigheid
hebbennietsmet elkaar van
doen.Neemdeeerste twee: leidt
rationaliteit tot voorspelbaar-

heid?Helaasniet.Kuddegedrag is
onvoorspelbaar,maar zeer ratio-
neel.Bij eenbankrun rennenwij
als lemmingennaardebank.Dat
is rationeel,wantwie te laat is, is
zijngeldkwijt.Koersenopfinan-
ciëlemarktenzijnonvoorspel-
baar. Alsdirecteur vanhetCen-
traalPlanbureaukreeg ik tijdens
definanciële crisishet advies
inonzeanalysesmeer ruimte te
latenvoor irrationaliteit.Hethad
inmijnogenniets geholpen.De
crisiswashet gevolg van rationeel
gedrag vanmensen—ofeigenlijk
computers,wantdiegeven tegen-
woordigdeaan- enverkoopor-
ders.Dat rationele gedrag leidde
tot eenondoelmatigeuitkomst.
Juist opfinanciëlemarktenviert
rationaliteit hoogtij.

Omgekeerd is irrationaliteit
nietper seonvoorspelbaar. In
eencolumn inNRCHandelsblad
beschreef ik eenshetdriedeuren-
probleem,een raadselwaarbij
mensensystematischeen irratio-
nelekeuzemaken. Ik ‘voorspelde’
datde lezersmassaalboos zouden
reagerenomdat zehun irrationele
keuze juist zeer rationeel vonden.
Mijn voorspellingwaseenvoudig,
wanthetprobleemwasal vaker
beschreven. Steedshadden lezers
boosgereageerd:hoedurft een
econoomtezeggendat ik irratio-
neelben?Er zijn veelmeer voor-
beeldenwaarbijmensenvoorspel-
baar irrationeel reageren.Door

hetwerk vanDanielKahneman
zijndemeeste verstandigeeco-
nomendaar inmiddels vanover-
tuigd.Omhetnogerger temaken:
die voorspelbare irrationaliteit
laat zichprimabeschrijvenmet
wiskundigemodellen.

Het laatstepunt indedriehoek:
leidt rationaliteit totdeconclu-
siedatmarktenefficiënt zijn?
Ookdatniet.Neemhetbekende
‘prisoner’sdilemma’uit de spel-
theorie,waarinhet voor twee
gevangenen rationeel is elkaar te
verraden, terwijl zebeidenbeter
af zoudenzijnals ze elkaarde
handbovenhethoofdhouden.
Rationaliteit ishierondoelmatig.
Stelnudatdie tweegevangenen
niet rationeel zijn,maarmensen
vanvlees enbloed,metgevoelens
vanmededogen.Danhouden
zeelkaarweldehandbovenhet
hoofd. Irrationaliteit leidtdan tot
doelmatigheid.

Voordeeconomischediscipli-
ne zijnde voortekenendusniet
gunstig.De samenleving stelt na
decrisis terechte vragen.Maarde
antwoordenopdie vragenzullen
over tien jaar andersblijkendan
desamenlevingnuverwacht.
Kortom,die twijfelachtigegeu-
zennaam—thedismal science—
die zalnogwel evenblijven.

Coen Teulings is universiteits-
hoogleraar economics, institu-
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Rationaliteit, voorspelbaarheid en
doelmatigheid zijn niet hetzelfde
Critici van de economische wetenschap halen dikwijls verschillende bezwaren door elkaar

Kuddegedrag
is onvoorspelbaar,
maar zeer
rationeel
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