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چکـیده
عالقهمندی زیادی در زمینه "اقتصاد رفتاری" وجود دارد که تالش میکند با دیدگاههای دیگر علوم اجتماعی ،به ویژه
روانشناسی به منظور غنیسازی مدل اقتصادی استاندارد ،ترکیب شود .این عالقه به روانشناسی اساسی رفتار انسان،
اقتصاد را به اولین پایههایش بازمیگرداند .محققین مانند آدام اسمیت در مورد مفاهیم کلیدی مانند بیمیلی ،اعتمادبهنفس
و خود کنترلی صحبت کردند .با این وجود ،نسخه جدیدی از اقتصاد رفتاری در دهه  3893معرفی شد که برخی از
اقتصاددانان با آن مخالفت کردند و ترجیح دادند که مدل استاندارد نئوکالسیک را حفظ کنند .آنان استداللهای زیادی را
بیان کردند که چرا روانشناسی به راحتی میتواند نادیده گرفته شود .در این مقاله نشان داده میشود که این استداللها ،از
لحاظ نظری و تجربی رد شدهاند .رویکرد جدید به اقتصاد باید شامل دو نوع نظریه باشد :مدلهای هنجاری که راهحل
بهینه برای مشکالت خاص را مشخص میکنند و مدلهایی که نشان میدهند انسانها چگونه رفتار میکنند .نظریه دوم
برخی از متغیرهایی را که بهطور مؤثری نامعقول مینامیم ،ترکیب خواهند کرد .با اضافه کردن عواملی مانند ساخت یا
وسوسه میتوان قدرت توضیحی مدلهای اقتصادی را بهبود بخشید.

واژگـان کلـیدی :واژه اقتصاد رفتاری ،بازارهای مالی ،پیشبینی

 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران
 -1گروه حسابداری ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران (مسئول مکاتبات)
)(Dr.parvizsaeedi.yahoo.com
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی  ،)8پاییز  ، 2338جلد یک

در سالهای اخیر عالقه زیادی به ترکیبی از روانشناسی و اقتصاد به وجود آمده که به عنوان "اقتصاد رفتاری  tشناخته میشود.
این مورد برای مدت زمان طوالنی آمیخته شده است .ظهور اقتصاد رفتاری گاهی اوقات به عنوان نوعی انقالب پارادایم تحول در
اقتصاد شناخته میشود .به بیان دقیقتر میتوان گفت که روششناسی اقتصاد رفتاری ،تفکر اقتصادی را به همان شیوهای که با
آدام اسمیت 3آغاز میکند ،به عقب برمیگرداند و این مسئله در طول زمان ایروینگ فیشر 2و جان مینارد کینز 1در دهه  3813ادامه
یافت .به رغم این سنت اولیه در داخل کشور ،رویکرد رفتاری به اقتصاد ،با مقاومت قابلمالحظهای در حرفه به نسبت قبل مواجه
شده است .این مقاله با مستندسازی برخی از سابقههای تاریخی برای استفاده از یک تصویر روانشناختی واقع بینانه شروع میشود.
در ادامه در مورد استداللهای بسیاری که برای حمایت از مدل ایدئال هومو اکونومیکتوس که (یک اصطالح مالی است که برخی
از اقتصاددانان برای توصیف یک انسان عقالیی استفاده میکنند) در مواجهه با شواهد متناقض ظاهری ارائه شده است به بحث و
گفتگو میپردازیم .با توجه به مباحث حوزه مالی رفتاری ،انتظارات عقالنیت و عقالیی بودن سرمایهگذاران رد شده است.
زمان آن است که به روشی سودمندتر تر حرکت کنیم .از نظر تئوری ،مشکل اساسی این است که به یک نظریه برای انجام دو
هدف متفاوت تکیه میکنیم که عبارتاند از :رفتار مطلوب و پیشبینی رفتار واقعی .نباید نخستین نوع نظریهها را کنار بگذاریم؛ زیرا
آنها سازههای ضروری برای هر نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی هستند ،اما باید آنها را با نظریههای توصیفی اضافی که از دادهها
به جای اصول مشتق شده است ،تقویت کنیم .در مورد کار تجربی ،رویکرد رفتاری فرصتی را برای ایجاد الگوهای بهتر رفتار
اقتصادی با ترکیب بینش از دیگر رشتههای علوم اجتماعی به وجود میآورد .برای بیان رویکرد سازندهتر بر یک پیشبینی قوی که
توسط مدل سنتی ساختهشده ،متمرکز میشویم.

 -2ریشههای تاریخی اقتصاد رفتاری
همانطور که سیمون ،3899( 4ص  )232اشاره کرد ،اصطالح اقتصاد رفتاری 5کمی عجیب است .به نظر میرسد عبارت
اقتصاد رفتاری یک تمایز است .ما با چه ابزار اقتصادی میتوانیم با حوزه غیر رفتاری مقابله کنیم؟ پاسخ به این سؤال در مفروضات
خاصی در مورد رفتار انسان مطرح شده که در نظریه اقتصادی نئوکالسیک ساخته شده است .این فرضیه ها برای همه دانشجویان
تئوری اقتصادی آشنا هستند.
الف) نمایندگان ،ترجیحات و باورهای بی طرفانه و انتظارات را به خوبی تعریف کرده اند.
ب) آنها انتخاب های بهینه را بر اساس این باورها و ترجیحات انتخاب میکنند .این به نوبه خود به این معنی است که
نمایندگان دارای توانایی های شناختی بی نهایت هستند (یا به روش دیگری شبیه به هوشمندترین اقتصاد دان هستند) و قدرت
اراده بی نهایت آنها به این دلیل است که آنها بهترین چیز را انتخاب میکنند ،نه آنچه که لحظه ای وسوسه کننده است.
ج) گرچه ممکن است آنها بهطور فداکارانه عمل کنند ،خصوصا نسبت به دوستان نزدیک و خانواده ،ولی انگیزه اصلی آنها
منافع شخصی است .لذا مفروضاتی است که هومو اکونومیکتوس را تعریف میکند و یا میتوان آنها را اقتصاد نامید .اقتصاد
رفتاری با حوزه انسان و رفتار های او شناخته میشود .بسیاری از اقتصاددانان این مفروضات ،همراه با مفهوم تعادل ،بهطور موثر
نظم و انضباط خود را تعریف میکنند؛ یعنی اینکه آنها اقتصاد را در یک اقتصاد انتزاعی به جای انسان مطالعه میکنند .اما همیشه
اینگونه نیست .همچنین اشرف ،6کامرر 7و لونستین )2330( 8معتقدند که آدام اسمیت ،غالبا بنیانگذار اقتصاد به عنوان یک رشته
آکادمیک شناخته میشود .فقط سه مورد از مهمترین مفاهیم اقتصاد رفتاری را در نظر بگیرید :اعتمادبهنفس ،از دست دادن نا
امیدی ،و خود کنترل .اسمیت ( ،3992صص )3در مورد اعتمادبهنفس ،بر "غرور بیش از حد که بخش بزرگی از مردان از توانایی
های خودشان است" را بیان میکند که موجب میشود تا شانس موفقیت خود را بیش از حد ارزیابی کنند .در مفهوم از دست دادن،
اسمیت ( ،3908صص )399-392اشاره کرد که "درد  ...تقریبا در همه موارد احساس تندتری از تضاد و تقابل است".
در مورد کنترل خود و آنچه که اکنون تعصب فعلی مینامیم ،اسمیت ( ،3908ص )291.می گوید" :لذت چیزی است که ما
پس از ده سال بهره مند هستیم  ،نسبت به آنچه که ما امروز ممکن است لذت ببریم".

1- Adam Smith
2- Irving Fisher
3- John Maynard Keynes
4- Simon
5- Behavioral Economics
6- Ashraf
7- Camerer
8- loewenstein

11

طبق گفته جورج استیگلر 2هیچ چیز جدیدی در اقتصاد وجود ندارد ،همه چیز توسط آدام اسمیت گفته شده است .معلوم میشود
که برای اقتصاد رفتاری نیز درست بود .اما آدام اسمیت دور از تنها اقتصاددان پیشین بود که بینش های خوبی در مورد رفتار انسان
داشت .بسیاری از افرادی که اسمیت را دنبال کردند ،نظرات خود را درباره زمان به اشتراک گذاشتند .به عنوان مثال،

پیگوم1

( ،3823ص  )23مشهور نوشت که "استاد تلسکوپی ما معیوب است  ...بنابراین ما لذت های آینده را در همان مقیاس مشاهده می
کنیم ".بهطور مشابه ،فیشر ،3813( 3ص  ،)92که نخستین نظریه اقتصاد مدرن را در مورد انتخاب میان دوره ای ارائه داد ،فکر نمی
کرد این توصیف خوبی از رفتار باشد .او بسیاری از داستان های متنوعی را برای حمایت از این شک و تردید ارائه کرده است ":این
مطلب توسط داستان کشاورز که هرگز خانه نشتی خود را اصالح نمیکند ،نشان داده شده است .وقتی باران می آید ،نمیتواند نشت
را متوقف کند ،و هنگامی که باران نباشد ،نشتی برای توقف وجود ندارد!" کینز ،3812( 4ص  )304بسیاری از آنچه که امروزه در
نظریه عمومی 5مالی رفتاری نامیده میشود را پیش بینی کرد .به عنوان مثال ،وی مشاهده کرد که نوسانات روز به روز ،در سود
سرمایه گذاری های موجود ،که یک ویژگی کوتاه مدت و کم اهمیت است ،تمایل به نفوذ بیش از حد و حتی پوچ در بازار دارند.
بسیاری از اقتصاددانان حتی تصور می کردند که روانشناسی (پس ازدوران نخستین خود) باید نقش مهمی در اقتصاد بازی کند.
پارتو ،3832( 6ص  )23نوشت که بنیاد اقتصاد سیاسی و بهطور کلی هر علم اجتماعی ،به ظاهر روانشناسی است .یک روز ممکن
بیتس کالرک ،ادامه داد .اقتصاددان ممکن است سعی کند روانشناسی را نادیده بگیرد ،اما برای او امکان نادیده گرفتن طبیعت
انسانی غیرممکن است  ...اگر اقتصاددان مفهوم خود را از انسان از روانشناس بگیرد ،کار سازنده او ممکن است فرصتی برای صرفه
جویی در هزینه های اقتصادی داشته باشد .اما اگر نباشد ،از روانشناسی جلوگیری نخواهد کرد .در عوض ،خودش را مجبور خواهد
کرد که بسازد و روانشناسی بد خواهد شد.
در فرایند ساخت اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم به نظر می رسد که حرفه اقتصاد ،درک خوب خود را در مورد رفتار انسانی از
دست داده و تغییرات کوتاه مدت با فرضیه بازار کارا جایگزین شده است .کتابهای درسی اقتصاد دیگر هیچ وابستگی به شخصیت
انسانی ندارند .چگونه این اتفاق افتاد؟ تالر معتقد است که قابل قبول ترین توضیح این است که مدلهای رفتار عقالنی استاندارد
شدهاند زیرا آنها ساده ترین راهحل بودند .این حدس و گمان به معنای از بین بردن نیست .شخصی شروع به یادگیری فیزیکی با
مطالعه رفتار اشیاء در یک خالء میکند؛ جو را میتوان بعدا اضافه کرد .اما فیزیکدانان هرگز وجود یا اهمیت هوا را انکار نکردند ،در
عوض آنها سخت تر کار کردند و مدلهای پیچیده تر ساختند .اقتصاددانان به سواالتی درباره رئالیسم مدل پایه با انجام معادل یا
انکار وجود هوا و یا با ادعای این که آن همه چیز مهم نیست واکنش نشان دادند .متی رابین این واکنش های دفاعی را به عنوان
توضیحات توصیف کرده است .بهتر است رک باشیم .مدل رفتار انسان براساس فرضیه ای است که افراد بهینه سازی کرده اند و
همیشه از نظر بسیاری موارد نامعلوم بوده است .اما این اساسا چیزی است که ما در اقتصاد فرض می کنیم .هنگامی که فرض کنیم
عوامل به حداکثر رساندن سود یک مفروض کلیدی است ،فرض می کنیم که مردم به همان اندازه در تصمیم گیری در مورد
چگونگی خرید تخم مرغ برای صبحانه و حل و فصل مناسب برای صرفه جویی در زمان بازنشستگی خوب هستند .این فرض ،در
مقابل آن ،غیر قابل انکار است .پس چرا بهم چسبیده است؟ که آن چسبندگی هزینه ها را گوشزد میکند.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی  ،)8پاییز  ، 2338جلد یک

است بیاید که ما بتوانیم قوانین علوم اجتماعی را از اصول روانشناسی بازشناسیم؛ جان موریس کالرک ،3839( 7ص  ،)4پسر جان

 -3موج دست نامرئی
یک اختالفی وجود دارد در مورد اینکه "اگر پول کافی در گرو است مردم اقتصادی رفتار خواهند کرد" و این کمی پیچیده
است .در چنین حالت ،بازار پول روشنگرانه جایگزین میشود .ایده این است که وقتی عوامل در یک محیط بازار به تعامالت
بینجامند ،هر گونه تمایل به بدرفتاری از بین می رود که "موج دست های نامرئی" نامیده میشود .زیرا اشاره مبهمی به مفهوم آدام
اسمیت در جایی که در آن جاسازی شده است ،میکند و ادعا میکند که این استدالل با هر دو دست باقی می ماند .یک نفر ممکن
است بگوید ،خوب ،او میتواند این کار را در خانه انجام دهد ،اما زمانی که در بازارها شرکت می کنیم ،چنین ناسازگاری حذف
خواهد شد .اما چگونه این اتفاق می افتد؟ اگر به یک رستوران برویم و یک دسر غنی را مصرف کنیم به این دلیل که برای آن
پول پرداخت کرده ایم این گونه به نظر می رسد که رفتار او کمی عجیب است .رقابت مشکلی را حل نمیکند زیرا هیچ بازاری
1- George Stigler
2- Pigou
3- Fisher
4- Keynes
5- General Theory
6- Pareto
7- John Maurice Clark
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برای رستوران هایی که غذا را به محض این که آنها بیش از  Xکالری خورده اند از مشتریان دور میکنند ،وجود ندارد .در واقع،
فکر کردن در مورد اینکه بازارها رفتار نابجا را ریشه کن خواهند کرد ،ناتوانی را نشان می دهد که چه طور بازار ها کار میکنند.
بگذارید استراتژی دو شرکت را که ممکن است در مواجهه با مصرف کنندگان اشتباهاتی اتخاذ کنند را در نظر بگیریم .شرکت ها
میتوانند تالش کنند که به خودشان در مورد هزینه های اشتباهات خود آموزش دهند و یا میتوانند یک استراتژی را برای بهره
برداری از خطاها برای سود بیشتر طراحی کنند .استراتژی بعدی تقریبا همیشه سودآور خواهد بود .به عنوان یک اصل راحت تر
است که به سوگیری ها توجه شود تا آنها را ریشه کن سازند .اگر مردم از فرضیه چرخه زندگی پیروی نکنند و نتوانند بهطور
مناسب برای بازنشستگی صرفه جویی کنند ،چگونه بازار به آنها کمک میکند؟ شرکت هایی که صندوق های سرمایه گذاری را
در اختیار دارند ،اما با شرکت های دیگری که ماشین های سریع ،تلویزیون های بزرگ روی صفحه نمایش و تعطیالت عجیب و
غریب را به فروش می رسانند ،رقابت میکنند .چه کسی می خواهد این نبرد را برنده شود؟ خط پایین این است که هیچ معجزه
بازار جادویی وجود ندارد که بهطور معجزه آسایی افراد را به اقتصادی تبدیل کند؛ در واقع احتمال بیشتری دارد که الگوی مخالف
رخ دهد ،یعنی این که بازارها با توجه به این تنظیمات ،رفتارهای متعارف را تشدید میکنند .نتیجه گیری که باید از این قسمت
بدست بیاید این است که توضیحات ،یک مبنای خوب برای فرض کردن اینکه عوامل اقتصادی چگونه رفتار خواهند کرد ،نیستند.
در عوض ما باید از توصیه های میلتون فریدمن 2پیروی کنیم و نظریه ها را بر مبنای کیفیت پیش بینی های خود ارزیابی کنیم و
در صورت لزوم تعدادی از نظریههای خود را اصالح کنیم.
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی  ،)8پاییز  ، 2338جلد یک

 -4بازارهای مالی
یک مکان خوب برای ارزیابی اهمیت بالقوه عامل های کمتر از حد کامال منطقی ،بازارهای مالی است .به این دلیل است که
بازار های مالی دارای ویژگی هایی هستند که برای پیدا کردن شواهد بد رفتار ،بسیار سخت است .این بازارها در هزینه های معامله
پایین و سهام باال ،رقابت های زیادی دارند که به شدت توانایی کوته فروشی دارند .فروش کوتاه مدت این امکان را فراهم میکند
که حتی اگر اکثر سرمایه گذاران احمق باشند ،فعالیت های آربیتراژ های هوشمندانه پولمیتوانند اطمینان حاصل کنند که بازارها
همانطور که همه افراد هوشمند هستند رفتار میکنند .این پایه روشنفکرانه فرضیه بازار کارا 1است ( .)EMHفرضیه بازار کارا دارای
دو جزء متمایز است .اوال ،چیزی که من آن را شرط "خیر ناهارخوری" می نامم این است که برنده شدن در بازار براساس ریسک
پذیری مناسب ،امکان پذیر نیست .ادبیات زیادی برای آزمودن این فرضیه با استداللهای زیادی در هر طرف وجود دارد .دشواری
در ارزیابی ادعاهای رقابتی در توافق در مورد نحوه ریسک حسابرسی است .مثال ،در ادبیات توافق گسترده ای وجود دارد که یک
استراتژی برای خرید ارزش سهام ،افرادی با نسبت کم قیمت به درآمد یا ارزش دفتری ،درآمد بیشتری را نسبت به خرید سهام
رشدی به دست می آورند که دارای نسبت هزینه های باال و درآمد هستند .با این حال ،بحث های زیادی در مورد توضیح این بازده
وجود دارد .رفتارگرایان به عنوان مثال دی فونت و تالر )3899( 3و الکونیشک ،اشلیفر و ویشنی ،)3884( 4استدالل میکنند که
بازده بیش از حد غلط است .از سوی دیگر ،طرفداران بازار کارا مانند فاما و فرانسوی )3881( 5استدالل میکنند که بازده باال به
سهام به این دلیل رخ می دهد که این سهام خطرناک است .اگر چه درست نیست که بگوییم این استدالل برای رضایت همه مردم
مقرر شده است ،من فکر می کنم که هیچکس قادر به شناسایی راه خاصی نیست که در آن ارزش سهام خطرناکتر از سهام رشدی
است( .به عنوان مثال ،ارزش سهام عمدتا دارای بتاهای پایین تر ،خطر اندازه گیری سنتی در مدل قیمت دارایی سرمایه است ).با
این وجود ،در حالی که دانشگاهیان در مورد تفسیر صحیح این نتایج تجربی بحث میکنند ،یک واقعیت مهم که ابتدا در پایان نامه
دکتری جنسن )3829( 6تایید شده است ،صادق است :صنعت سرمایه گذاری متقابل سرمایه بهطور متوسط بازار را ضرب و شتم
نمیکند .صنعت سرمایه گذاری متقابل فعال بهطور متوسط باعث ضربه به بازارنمیشود .بنابراین از نقطه نظر سرمایه گذار ،این
جنبه از فرضیه بازار کارآمد میتواند به راحتی در نظر گرفته شود که حداقل بهطور تقریبی درست باشد .با این وجود ،مهم نیست که
این نتیجه را اشتباه تفسیر کنیم .کمبود قابل پیش بینی در بازده بازار سهام به این معنا نیست که قیمت های بازار سهام «درست»
است .این جنبه دوم  EMHاست ،چیزی که آن را جزء قیمت مناسب مینامیم .استدالل که غیر قابل پیش بینی بودن قیمت های
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منطقی است ،چیزی است که شیلر ،3894( 2ص  )408بعدها یکی از اشتباهات قابل توجه در تاریخ اندیشه اقتصادی نامیده است.

رو به رشد درآمد و ثروت در سراسر جهان شده است (پیکتی؛ ،2334آتکینسون ،پیکتی و سائز .)23331اگر چه بحث های زیادی در
مورد علت این روند وجود دارد ،اما بیشتر بحث در اقتصاد بر این فرض استوار است که تفاوت های درآمد ،منعکس کننده تفاوت در
بهره وری است .آیا این پیش فرض درست است که اگر قیمت سهام با یک عامل دو برابر شود ،ممکن است این کار برای کارگران
درست نباشد ،دلیلی برای شک و تردید در مورد این فرض از پایین به باالی درآمد پلکانی وجود دارد که در انتهای پایین تر توزیع
دستمزد ،ادبیات طوالنی توسط اسلیچتر )3803( 3آغاز شده است ،مبنی بر تنوع تفاوت دستمزد بین صنایع مختلف را نشان می دهد.
به عبارت ساده ،بعضی صنایع بیشتر از دیگران پرداخت میکنند و این مسئله در مورد کارکنان دفتری و نگهبانان است که همانند
مدیران ارشد پرداخت میشود .محققین دریافتند وقتی کارگران از یک صنعت سطح پایین به یک صنعت برتر حرکت میکنند،
دستمزد شان نیز ارتقا پیدا میکند و با این روند یک کار متفاوتی اتفاق می افتد .به نظر غیر قابل باور است که این کارگران به
سادگی با تغییر صنایع به میزان قابل توجه محصوالت بیشتر یا کمتری را تولید کنند .در انتهای دیگر طیف ،نسبت مدیر عامل
شرکت به کارمند عادی طی چند دهه گذشته افزایش یافته است .در سال  3820برای شرکت های بزرگ در ایاالت متحده این
نسبت  23بود؛ تا سال  2334این نسبت بیش از  133بود ،به عبارتی بیش از دو برابر نسبت هر کشور دیگر (میشل و
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این یک خطا است ،بهطوری که به همان اندازه که مسیر یک کودک نو پا در اطراف زمین بازی ممکن است بهطور کامل غیر قابل
پیش بینی باشد ،احتماال این مسیر نتیجه حداکثر رساندن یک تابع درستی نیست .قیمت جز مناسبی از فرضیه بازار کارا )(EMH
است که به نظر می رسد بسیار مهمتر از دو جزء این نظریه است .مهم این است که اگر قیمت ها اشتباه باشند .بازار سرمایه کار
مناسبی برای تخصیص منابع انجام نمی دهد .مشکل این است که تست قانع کننده ای از این قسمت از نظریه ارائه شود زیرا ارزش
ذاتی بهطور معمول قابل تشخیص نیست .اگر قیمت شرکت اپل بیش از حد باال یا پایین بود ،چگونه می خواستیم بفهمیم؟ معلوم
میشود که دسته ای از دارایی هایی وجود دارد که میتوان آن ها را به صورت غیرمستقیم بیان کرد ،یعنی مواردی که میتوان از
قانون یک قیمت به عنوان یک آزمون استفاده کرد .اگرچه ما قیمت منطقی اپل را نمی دانیم ،میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که
اوراق سهام عدد فرد باید برای قیمت مشابه به عنوان سهام عدد زوج فروخته شوند .فرضیه بازار کارا ،مفهومی بسیار مفید و حقیقی
در تاریخ تحقیق بازارهای مالی است .در واقع ،بدون  ،EMHهیچ معیاری برای مقایسه یافته های غیر معمول وجود نداشت .تنها
خطر ایجاد شده توسط مفهوم  EMHاین است که مردم ،به ویژه سیاستگذاران ،این را باور کنند .اگر سیاستگذاران فکر میکنند که
حباب ها غیرممکن هستند ،ممکن است نتوانند اقدامات الزم را برای کاهش آنها انجام دهند .به عنوان مثال ،فکر می کنم بهتر
بود که الزامات وام مسکن را در شهرهایی که قیمت آن نسبت به اجاره کمتر بود ،بیشتر کنند .در عوض ،این یک دوره بود که
نیازهای وام بهطور غیرمعمول کم بود .بنا به دالیل زیادی ممکن است انتظار داشته باشیم که بازارهای مالی کارآمدتر از همه
بازارها هستند .آنها تنها بازارهایی هستند که عموما ممکن است به قیمت ارزان که یکی از ویژگی های اساسی این بازار است
بفروشند ،البته اگر این انتظار تحقق پیدا کند که قیمت ها درست باشند .با این حال اگر بازارهای مالی بتوانند توسط یک عامل دو
برابر شوند چه قدر ما اعتمادبهنفس باید داشته باشیم که قیمت ها در بازارهای دیگر ،دارای معیارهای خوب ارزش در جایی باشند
که هیچ فرصت داوری واقع بینانه وجود ندارد؟ برای نمونه ،یک بازار کارا را در نظر بگیرید .توجه زیادی در سالهای اخیر به نابرابری

دیویس4

 .)2330البته برخی از اقتصاددانان استدالل میکنند که این افزایش به سادگی نشان دهنده افزایش بهره وری از مدیران اجرایی
مانند (کاپالن ،کلبانو و سورنسن )2332 5است ،اما ما بایدچگونه از این ارزیابی مطمئن شویم؟ پرداختی مدیرعامل معموال توسط
کمیته های جبران هیئت مدیره که وابسته به مشاوران است که توصیه های خود را بهطور جزئی در پرداخت از مدیران اجرایی دیگر
بنا میکنند ،تعیین میشود .این نوع فرآیند بازگشتی و خودسر یابی ،اعتمادبهنفس باال را که با پرداخت و عملکرد بسیار همپوشانی
دارد را ایجاد نمیکند .البته هیچ راهحلی برای این بحث وجود ندارد .در عوض ،من فقط می خواهم سوالم را تکرار کنم .اگر قیمت
سهام با یک عامل دو برابر شود ،چرا باید اطمینان داشته باشیم که بازارهای دیگر بیشتر تفاوت نمیکنند؟
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 -5یک نظریه ،دو وظیفه
تحقیقات در امور مالی رفتاری بیانگر این است که حتی کاراترین بازارها اغلب منجر به نتایج تجربی می شوند که متناقض با
نظریههای مبتنی بر سرمایه گذاران عقالنی است که بازارهای با هزینه های معینی را انتخاب میکنند .به عبارت دیگر ،نتایجی که
ما به دست می آوریم ،مطابق با فرضیه ای که می گوید رفتار سرمایه گذاران منطقی است ،نیست .حتی باید شک بیشتری داشته
باشیم نسبت به مدلهایی که پیش بینی خوبی می سازند .در مقابل سایر بازارهایی که پیش بینی هایش غیر ممکن است .پس چه
اتفاقی باید برای نظریه اقتصادی بیفتد؟ مشکل این است که ما از نظریههای مالی می خواهیم که دو وظیفه مختلف انجام دهند.
اولین راهحل برای حل مشکالت بهینه این است که توصیف کنیم ،انسانها چگونه انتخاب میکنند .مطمئنا در یک جهان که فقط
اقتصادی است ،نیازی به دو مدل متفاوت نخواهد بود .مؤسسات اقتصادی حسن نیت ارائه میدهند تا انتخاب های بهینه را که مدل
تعیین میکند بهترین باشد (حداقل بهطور متوسط) .اما ما از جهان خیلی دور هستیم :ما انسانها هم برای بهترین انتخاب می
جنگیم و هم برای داشتن توانایی اراده کافی برای اجرای این انتخاب .بنابراین نیازمند نظریههای اقتصادی توصیفی هستیم .اولین و
موفق ترین نظریه ،نظریه چشم انداز کانمن و تروسکی )3898( 2است که تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد و علوم اجتماعی دارد .نظریه
چشم انداز فراتر از بینش این مدل ،یک الگو برای دسته جدیدی از نظریههایی است که ما نیاز داریم .نظریه چشم انداز به عنوان
یک مکمل نظریه سود مورد انتظار است ،که به ما می گوید مردم چگونه چنین انتخابهایی را میکنند .استفاده از یک تئوری برای
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی  ،)8پاییز  ، 2338جلد یک

هر دو هدف ،برخی از اقتصاددانان ممکن است فکر کنند که هیچ تئوری بدون بهینه سازی نیست ،اما مقاله معتبر آرو  )3892(1این
ایده را رد کرد .او ادعا میکند که نظریۀ اقتصادی باید به عنوان اصل موضوع بر اساس عقالنیت باشد .در غیر این صورت هیچ
تئوری وجود ندارد .او پیشنهاد میکند که نظریههای اقتصادی رفتاری (یا هر نظریه توصیفی) باید استدالل استنتاجی که هسته
اصلی نظریههای نئوکالسیک است را کنار بگذارد و در عوض رویکرد قیاسی را اتخاذ کند که در آن فرضیه ها و فرض های مبتنی
بر مشاهدات در مورد رفتار انسان است .به عبارت دیگر ،نظریه اقتصادی رفتاری باید نظری مبتنی بر شواهد باشد .شواهدی که
میتواند بر اساس این نظریه ها باشد از روانشناسی یا سایر علوم اجتماعی یا حتی به صورت خانوادگی میتواند استخراج شود.

 -6ترجیحات رفتاری
نظریه چشم انداز یک تصویر خوب از یک مدل مبتنی بر فرض های مربوط به ترجیحات رفتاری است که از آنهایی که برای
ترسیم تئوری سود مورد انتظار استفاده میشود متفاوت است .بهطور خاص ،بسیاری از قدرت پیش بینی کننده نظریه چشم انداز از
سه فرضیه مهم در خصوص ترجیحات می آید .ابتدا ،سود ناشی از تغییرات نسبی دارایی به بعضی نقاط قابل عطف بجای سطوح
دارایی است ،همانطور که معموال در نظریههای مبتنی بر سود مورد انتظار فرض میشود .دوم ،تابع ارزش که تغییرات مشاهده شده
در دارایی را به سود تبدیل میکند که در اصل دارای پیچیدگی است .سوم ،وزن های تصمیم گیری ،یک تابع احتمال هستند Π
) (pجایی که  .Π (p) ≠ pاین جنبه های تئوری از مطالعه موضوعات انتخابی که در هنگام خواستن برای انتخاب شروط ساخته
میشود ،به دست می آید .دو جریان پژوهشی دیگر براساس مدلهای ترجیح داده شده متکی است .موضوع اول انتخاب میان دوره
ای است .همانطور که نقل قول های اسمیت ،پیگو و فیشر در این مقاله گفته شده است ،اقتصاددانان مدت ها نگران این هستند که
مردم آنچه را که اکنون ترجیحات فعلی نامیده اند ،نشان میدهند .چنین برنامه هایی میتواند منجر به رفتار نا متناسب با زمان شود
چون انتظار داریم که در انتخاب بین یک پاداش کوچک در یک سال و پاداش بزرگتر در یک سال به اضافه یک هفته صبور باشیم،
اما زمانی که سال می گذرد و پاداش کوچکتر در دسترس قرار می گیرد ما تسلیم وسوسه می شویم .اگر مردم متوجه شوند که
چنین اولیتی دارند ممکن است خود را مجبور به انتخاب پاداش با تأخیر بیشتر کنند ،یک استراتژی که بعدا پشیمان خواهد شد
(حداقل برای یک هفته یا بیشتر) .برای مقابله با این ترجیحات نابرابری ،دو نوع مدل پیشنهاد شده است .یکی بر مبنای یک
رویکرد دو طرفه (یا دو سیستم) است که به منظور تسخیر اختالف ذاتی است که مشکالت خود کنترل را تعیین میکند .در نسخه
ای از این نوع مدل که شرفین و تالر )3893( 3از آن حمایت میکنند فرض میشود که افراد یک برنامه ریز بلند مدت و عملگر
مؤثر باشند که در یک مدل مشابه مدلهای نمایندگی سازمان ها تعامل داشته باشند .اسچلینگ )3894( 4و فوندنبرگ و

لوین5

( )2332دو مدل برای توصیف این رفتار پیشنهاد دادند .اگر چه این مدلهای دوبعدی بافت روانشناختی بیشتری را ارائه میدهند ،اما

1- Kahneman & Tversky
2- Arrow
3- Shefrin & Thaler
4- Schelling
5- Fudenberg & Levine
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در میان نظریه پردازان اقتصادی به عنوان مدل ساده تر و قابل قبول تر تغییرات بتا مطرح است که مدل ابتدا توسط

استروتز2

( )3800و سپس توسط الیبسون )3889( 1و افدونوگ 3و رابین )3888( 4تعریف شده است .در این مدل تغییرات نرخ تنزیل
استاندارد است و بتا بی صبری کوتاه مدت را اندازه گیری میکند .مدل استاندارد ،مورد خاصی است که در آن بتا  3.3است .تغییرات
بتا یک مثال خوب از آنچه رابین ( )2331آنرا  PEEMمی خواند ،است که به معنای توسعه های قابل انتقال از مدلهای موجود
است .سهولت که در آن اقتصاددانان میتوانند چنین مدلهایی را به یک تحلیل استاندارد تبدیل کنند ،واضح است .همراه با انتخاب
میان دوره ای ،جنبه مهمی از ترجیحات که توجه زیادی را از نظریه پردازان اقتصادی رفتاری دریافت کرده است ،مربوط به
ترجیحات است .این مدل ها توسط یافته های تجربی تأکید شدهاند که نشان می دهد انسانها خودخواه و حتی بیگانه نیستند .مثال
در بازی های معیوب یک زندانی ،که حدود  43تا  03درصد از افراد باهم در حال همکاری هستند ،هم در آزمایشگاه های تجربی
هم در یک بازی محیطی را نشان می دهد که سهام بیش از 33333پوند است (وان دن ،آسم ،وان دلدر و تالر .))2332( 5بهطور
مشابه ،زمانی که استراتژی خودخواهانه عقالنی چیزی برای از دست دادن ندارد ،مردم در محیط کاالهای عمومی همکاری
میکنند .مهمترین مدل در این فضا ،توسط رابین ( )3881و فهر و اسچمیت )3888( 6ارائه شده است .ساده ترین راه برای خالصه
کردن این نوشته این است که بگوییم انسانها خوشایند تر و شایسته تر از اقتصاد ها هستند .بهطور خاص ،غریزه اول آنها تا زمانی
که انتظار می رود دیگران به همین ترتیب کار کنند ،همکاری میکند.

بهطور سنتی ،اقتصاددانان فرض میکنند که چنین اعتقاداتی بی طرفانه هستند .اگر چه فرضیه های انتظارات عقالنی نخستین
بار توسط موس )3823( 7و توسط لوکاس )3892( 8و بسیاری دیگر تکمیل شده ،اغلب به عنوان یک رویکرد خاص به مدل سازی
اقتصادی ،به ویژه در اقتصاد کالن شناخته شدهاند ،که فکر می کنم عادالنه است که بگوییم ایده اصلی کامال متداول است .فرضیه
انتظارات عقالنی ،ایده ای را که در نظریه اقتصادی رایج است ،بیان میکند ،یعنی اینکه عوامل به گونه ای عمل میکنند که مدل
(و تکنیک های اقتصاد سنجی پیشرفته) را نیز درک کنند .این که آیا این فرض از لحاظ تجربی معتبر است ،یک سوال دیگر است.
آزمون های صریح انتظارات عقالنی در خود غالبا غیرممکن است ،زیرا ما به ندرت اطالعات واقعی انتظار را مشاهده می کنیم.
زمانی که این کار را انجام می دهیم ،اغلب می بینیم که انتظارات واقعی از آنچه منطقی به نظر می رسد ،متفاوت است .به عنوان
مثال کاس ،شیلر و تامپسون ،)2332( 3به این نتیجه رسیدند که صاحب خانه ها در طول دوره افزایش قیمت طی سالهای 2333
تا  2330انتظار داشتند که قیمت های خانه هایشان برای دهه آینده همچنان با نرخ های دو رقمی افزایش یابد .در حالی که
نمیتوان چنین انتظارات غیر منطقی را اثبات کرد ،ولی قطعا به نظر می رسد که آنها بیش از حد ،هم در مرحله قبل و هم در
مرحله بعد خوش بین هستند .عالوه بر این ،هم در این حوزه و هم در بسیاری جاهای دیگر ،به نظر می رسد انتظارات بیش از حد
بر روند اخیر تاکید دارد .برای تقریب اول ،مردم انتظار دارند که چیزی که باال می رود ،همچنان باال برود .ما نیز نقض انتظارات
عقالیی در پیش بینی های بازده بازار سهام توسط مامورین مالی اصلی بررسی شده توسط بن دیوید ،گراهام و هاروی ( )2331را
می بینیم CFOs .تقاضا کردند تا پیش بینی نرخ بهره ساالنه S & P 500و همچنین اطمینان  93درصد را به خود اختصاص
دهند .شاید نگران کننده باشد که  CFOها اساسا توانایی پیش بینی بازدهی در بازار سهام را نداشتند .نگران کننده تر این است که
آنها از خودکفایی خود در مورد فقدان مهارت های پیش بینی کننده خود آگاه نبودند .اگر  CFOها پیش بینی خوبی داشته باشند،
بازده واقعی بازار سهام بین تخمین های باال و پایین آنها  93درصد زمان می برد .در عوض ،محدوده های آنها شامل نتیجه
واقعی  12درصد از پیش بینی های ثبت شده طی یک دوره ده ساله بود .این کامال شبیه به اعتمادبهنفس بیش از حدی است که در
دهها مطالعات آزمایشگاهی مشاهده شده است .بیش از حد اعتمادبهنفس و برداشت اضافی تنها دو نمونه از باورهای غلط است که
توسط روانشناسان مطالعه قضاوت انسان تایید شده است .این نوشته با سه حوزه ی اصلی توسط کاشمن و تورسکی مورد بررسی
قرار گرفته است ،در دسترس بودن ،نماینده لنگر است .اما بسیاری از آنها بعد از آن مورد بررسی قرار گرفته و مستند شدهاند:
تعصب عقب ماندگی ،تعصب پیش بینی ،توجه بیش از حد به هر ویژگی از محیط زیست بسیار برجسته است .برای هر یک از این
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 -7باورهای رفتاری

1- Strotz
2- Laibson
3- O'Donoghue
4- Rabin
5- van den, Assem, van Dolder & Thaler
6- Fehr & Schmidt
7- Muth
8- Lucas
9- Case, Shiller & Thompson
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تعصبات و بسیاری دیگر ،اقتصاددانان مدلهای توصیفی را ایجاد کرده اند تا سعی در ایجاد تعصبات خاص و دقیق داشته باشند.
واقعیت این است که فهرستی طوالنی از تعصبات وجود دارد که هم مفید و هم مضر است .فایده آن این است که بسیاری از
شیوههای جالب وجود دارد که با قضاوت انسان از انتظارات عقالیی فرق میکند که البته هر یک از آنها امکان ارائه دیدگاههای
مفیدی به رفتار اقتصادی را فراهم میکنند .اگرچه خطر دوم خارج از اختیار ماست ،اما فکر می کنم که روش های علمی خوب
میتواند این خطر درجه آزادی را کاهش دهد .مهمترین چیز برای یادآوری این است که همه این تعصبات دارای حمایت تجربی
هستند و بسیاری از یافته های آزمایشگاهی به تازگی در این زمینه تکرار شدهاند .بدین ترتیب ،برخی از رشته ها تحمیل شده است:
اقتصاددانان رفتاری میتوانند در لیست طوالنی عوامل توضیحی موثر قرار گیرند ،اما برای هر یک ،حداقل شواهدی وجود دارد که
عامل واقعی است .این مقایسه را با درجه آزادی موجود در مدلهای مبتنی بر عقالنیت سنتی مقایسه کنید .در انتهای این هزینه ها
میتوان بسیاری از ناهنجاری ها را توضیح داد ،اما اگر هزینه ها را اندازه گیری کند ،استفاده از این مفهوم ،بی نظمی است .اگر ما
خود را به متغیرهایی که مبتنی بر تجربی هستند محدود کنیم ،تمام اقتصاد با نظم تر خواهد شد .البته منظور من این نیست که
نظریه اقتصادی رفتاری یک محصول نهایی باشد .این رشته جدید است و به سرعت در حال رشد است .یک هدف باید تئوری هایی
باشد که فقط از توسعه قابل حمل مدلهای موجود استفاده نمیکنند ،بلکه میتوانند از برنامه های آزمایشی نیز استفاده کنند.

 -8عوامل ظاهرا غیر مرتبط
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بعید است که تئوری اقتصادی پیش بینی های بزرگی را ارائه دهد .بیشتر نظریه ها در مورد نشانه یک اثر ،پیش بینی هایی
میکنند .منحنی تقاضا به سمت پایین؛ منحنی عرضه شیب دار .وقتی یک نظریه پرداز زیرک قادر به پیش بینی دقیقتر نظریه
است ،میتواند به چیز های جالبی برسد .معمای عدالت حق بیمه ،یک نمونه است .در پیش بینی اولیه سهام ریسک پذیر تر از اوراق
قرضه هستند و به این ترتیب نرخ بازدهی بیشتری را به دست می آورند که به وضوح از دادههای تاریخی پشتیبانی می کنند .اما
مهرا و پرسکات  )3890(2نشان دادند که مدل استاندارد نمیتواند بهطور همزمان نرخ کم خطر بدون تاریخی و حق بیمه سهام در
محدوده  2درصد را توضیح دهد؛ بزرگترین ارزش آنها میتواند  3/10درصد توجیه شود .در نتیجه این تمرین درجه بندی ،یک
پیشینه طوالنی و جالبی وجود دارد .اگر چه چنین نمونه هایی از پیش بینی های مربوط به اندازه کم است اما نظریه اقتصادی پیش
بینی های دقیقی در مورد نتیجه اثر میکند یعنی متغیرهایی که هیچ تاثیری بر رفتار ندارند .به عنوان مثال موارد زیر نباید مهم
باشند :شکل یک مشکل ،نظم که در آن گزینه ها نمایش داده می شوند ،برتری یک انتخاب بیش از دیگری ،حضور یک هزینه
قبلی (یا سود قبلی) ،آیا مشتری در رستوران میتواند گزینه های دسر را در هنگام انتخاب رژیم غذایی برنامه ریزی شده ببیند .این
موارد و بسیاری از متغیرهای دیگر که میتوانند بر انتخاب ها تاثیر بگذارند را عوامل بی ربط یا  SIFها مینامیم .یکی از مهمترین
راه هایی که اقتصاد رفتاری میتواند تجزیه و تحلیل های اقتصادی را غنیسازی کند ،این است که  SIFها را که بیشتر مورد توجه
هستند ،مشخص کنند .یک حوزه ای که در آن اهمیت بالقوه  SIFها بهتر شده است ،صرفه جویی در بازنشستگی است .در مدل
استاندارد زندگی اقتصادی ،طریقه مصرف بهینه شان را محاسبه میکنند و سپس یک برنامه صرفه جویی ،سرمایه گذاری ،و در
نهایت صرفه جویی در هزینه را پیاده سازی میکنند که حداکثر بهره وری در طول عمر را دارد که شامل احتماالت واقعی محاسبه
نرخ مرگ و میر برای شوهر و همسر و همچنین خطرات طالق ،بیماری و غیره است .این مشکلی است که باعث میشود سطح
جهانی بازی شطرنج آسان به نظر برسد .شطرنج هیچگونه عدم قطعیت و یا مشکالت کنترل خود را برای برداشتن آثار ندارد.
بنابراین نباید تعجب برانگیز باشد که بسیاری از مردم با صرفه جویی در بازنشستگی در یک جهان تعریف شده مشکل دارند که در
آن باید تمام تصمیمات خود را بسازند .با این حال ،با کمک برخی از  SIFها ،ممکن است کمک به مردم با این کار دشوار باشد.
اولین  SIFکه برای کمک به مردم برای اندوخته بازنشستگی مهم است ،استفاده هوشمندانه از گزینه پیش فرض است .در دنیای
اقتصادی ،به ویژه هنگامی که سهام به همان اندازه برای صرفه جویی در بازنشستگی هستند ،مهم نیست که آیا کسی برای این
طرح ثبت نام میکند یا خیر ،مگر اینکه او تصمیم بگیرد از طرح خارج شود ،یا بماند.

1- Mehra & Prescott
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دریافت که درصد مقاالت تئوری در مجالت علمی برتر از سال  3881میالدی به میزان  93/0درصد در سال  3831به  38/3درصد
کاهش یافته است .در این زمینه ،اقتصاد رفتاری صرفا بخشی از اهمیت فزاینده کار تجربی در اقتصاد است .هیچ چیز منحصر به
فرد در مورد ترکیب عوامل روانشناختی مانند چارچوب سازی ،خود کنترلی و عدالت در تحلیل های اقتصادی وجود ندارد .اگر چنین
فاکتورهایی به ما در درک بهتر جهان و پیش بینی رفتارها کمک کنند ،پس چرا ما از آنها استفاده نمی کنیم همانطور که از هر
منبع دیگری از اطالعات مانند جستجو های وب یا نشانگرهای ژنتیکی استفاده می کنیم؟ به این معنا ،من فکر می کنم وقت آن
رسیده است تا به نوعی انقالبی ،در مورد اقتصاد رفتاری فکر کنیم .در عوض ،اقتصاد رفتاری باید یک بازگشت ساده به یک نوع
اندیشه روشن داشته باشد که بهطور مستقیم نظمی را که توسط آدام اسمیت اختراج شده بود را برانگیخت و سپس توسط ابزار
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گونه ای که توجه ما را تنها به عوامل مؤثری که میتواند از سنت های قانونی حاصل شود ،محدود کند .در واقع ما در ابتدای موج
جدیدی از تحوالت نظری قرار گرفته ایم که به سادگی با توجه به مطالعات انسانها به جای اقتصاد ها امکان پذیر است .اگر اقتصاد
در امتداد این مسیر ها پیشرفت کند ،اصطالح اقتصاد رفتاری در نهایت از واژگان حذف خواهد شد .همه اقتصاد به عنوان موضوعی
مورد نیاز است و در نتیجه ما یک رویکرد به اقتصاد داریم که حاصل یک  R2باالتر است.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1- Hamermesh

13

 جلد یک، 2338  پاییز،)8  (پیاپی3  شماره،سال سوم

15. Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. 1979. “Prospect Theory: An Analysis of Decision
under Risk.”Econometrica 47 (2): 263–91.
16. Kaplan, Steven N., Mark M. Klebanov, and Morten Sorensen. 2012. “Which CEO
Characteristics and Abilities Matter?” Journal of Finance 67 (3): 973–1007.
17. Keynes, John Maynard. 1936. The General Theory of Employment, Interest, and Money.
London: Macmillan.
18. Laibson, David. 1997. “Golden Eggs and Hyperbolic Discounting.” Quarterly Journal of
Economics 112 (2): 443–77.
19. Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 1994. “Contrarian Investment,
Extrapolation, and Risk.” Journal of Finance 49 (5): 1541–78.
20. Lucas, Robert E., Jr. 1976. “Econometric Policy Evaluation: A Critique.” CarnegieRochester Conference Series on Public Policy 1: 19–46.
21. Mehra, Rajnish, and Edward C. Prescott. 1985. “The Equity Premium: A Puzzle.” Journal of
Monetary Economics 15 (2): 145–61.
22. Mishel, Lawrence, and Alyssa Davis. 2015. “Top CEOs Make 300 Times More than Typical
Workers.”Economic Policy Institute Issue Brief 399. http://www.epi.org/publication/topceos-make-300-times-more-than-workers-pay-growth-surpasses-market-gains-and-the-restof-the-0-1-percent/.
23. Muth, J. F. 1961. “Rational Expectations and the Theory of Price Movements.”
Econometrica 29: 315–35.
24. O’Donoghue, Ted, and Matthew Rabin. 1999. “Procrastination in Preparing for Retirement.”
In Behavioral Dimensions of Retirement Economics, edited by Henry J. Aaron, 125–56.
Washington, DC:Brookings Institution.
25. Pareto, Vilfredo. 2014. Manual of Political Economy: A Critical and Variorum Translation
Edition. Reprint edited by Aldo Montesano, Alberto Zanni, Luigino Bruni, John S.
Chipman, and Michael McLure. Oxford, UK: Oxford University Press (Orig. pub. 1906).
26. Pigou, Arthur Cecil. 1920. The Economics of Welfare. http://oll.libertyfund.org/title/1410
(accessed May 23, 2016).
27. Piketty, Thomas. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
28. Rabin, Matthew. 1993. “Incorporating Fairness into Game Theory and Economics.”
American Economic Review 83 (5): 1281–1302.
29. Rabin, Matthew. 2013. “An Approach to Incorporating Psychology into Economics.”
American Economic Review 103 (3): 617–22.
30. Schelling, Thomas C. 1984. “Self-Command in Practice, in Policy, and in a Theory of
Rational Choice.”American Economic Review 74 (2): 1–11.
31. Shiller, Robert J. 1984. “Stock Prices and Social Dynamics.” Brookings Papers on
Economic Activity (2): 457–98.
32. Simon, Herbert A. 1987. “Behavioural Economics.” In The New Palgrave: A Dictionary of
Economics, edited by John Eatwell, Murray Milgate, and Peter Newman. Palgrave
Macmillan.
33. Slichter, Sumner H. 1950. “Notes on the Structure of Wages.” Review of Economics and
Statistics 32(1): 80–91.
34. Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. 1974. “Judgment under Uncertainty: Heuristics and
Biases.” Science 185 (4157): 1124–31.
35. van den Assem, Martijn J., Dennie van Dolder, and Richard H. Thaler. 2012. “Split or Steal?
Cooperative Behavior When the Stakes Are Large.” Management Science 58 (1): 2–20.
36. Vulkan, Nir. 2000. “An Economist’s Perspective on Probability Matching.” Journal of
Economic Surveys 14 (1): 101–18.

33

