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Samenvatting (Dutch Summary)

Dit proefschrift bevat vier studies waarin onderzocht wordt hoe we in experimenten
beter kunnen meten hoe geduldig mensen zijn op zowel de korte als op de langere
termijn. Zulke tijdsvoorkeuren zijn van groot belang voor economen maar ook voor
bijvoorbeeld beleidsmakers, omdat ze de manier waarop mensen naar toekomstige
inkomsten en uitgaven kijken bëınvloeden. In vrijwel alle beslissingen spelen immers
niet alleen huidige, maar ook toekomstige uitkomsten een rol. Om goed mee te kunnen
nemen hoeveel waarde mensen in het heden hechten aan toekomstige inkomsten en
uitgaven, is het dan ook belangrijk om tijdsvoorkeuren goed te meten.

Hoofdstuk 2 gaat over hyperbolic discounting (hyperbolisch verdisconteren). Stel
dat iemand bijvoorbeeld liever AC110 over 13 maanden heeft dan AC100 over een jaar,
terwijl deze zelfde persoon wel liever AC100 vandaag heeft dan AC110 over een maand.
Deze persoon is dan ongeduldiger in het heden dan in de toekomst. Dit ‘afnemende
ongeduld’ wordt in de literatuur hyperbolisch verdisconteren genoemd. Voorbeelden
van hyperbolisch disconteren in het dagelijks leven zijn dat mensen vaak uiteindelijk
minder sparen dan ze aanvankelijk van plan waren en dat mensen zich voornemen
om gezond te eten, maar dat, als het puntje bij het paaltje komt, ze toch vaak kiezen
voor ongezondere opties.

In dit hoofdstuk bespreken we dat er twee methoden zijn om hyperbolic discounting
te meten. De ene is door mensen op een bepaald moment meerdere keuzes voor te
leggen: sommige keuzes met uitkomsten in de nabije toekomst en andere keuzes met
uitkomsten op langere termijn. Op deze manier wordt het onderliggende concept
stationarity gemeten. Bij de andere methode om hyperbolic discounting te meten,
wordt mensen op verschillende momenten gevraagd te kiezen tussen uitkomsten op
twee vaste data. Bij de eerste keuze zijn de uitkomsten nog in de verdere toekomst,
maar bij de tweede keuze zijn deze zelfde uitkomsten in de nabije toekomst. Op
deze manier kan time consistency gemeten worden. Figuur 1 op bladzijde 8 geeft
het verschil tussen stationarity en time consistency ook grafisch weer. Iemand die
toekomstige uitkomsten hyperbolisch verdisconteert, zal zowel bij time consistency
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als bij stationarity andere keuzes maken als de uitkomsten op de korte termijn
plaatsvinden dan wanneer deze in de verre toekomst plaatsvinden.

De meeste economische experimenten meten slechts één van deze concepten.
In dit hoofdstuk analyseren we de data van een veldexperiment in Nigeria waarin
zowel time consistency als stationarity gemeten werd. De resultaten laten zien
dat de twee concepten weinig overlappen. De overlap tussen time consistency en
stationarity is met name beperkt onder minder liquide deelnemers, dat wil zeggen
armere deelnemers die te maken kregen met een financiële schok gedurende het
experiment.

Dit onderzoek impliceert daarom dat als de liquiditeit onder de deelnemers aan een
experiment beperkt is, het niet voldoende is om hyperbolic discounting te meten op
basis van alleen stationarity of van alleen time consistency zonder te corrigeren voor
veranderingen die deelnemers buiten het experiment ervaren in de periode tussen
de verschillende mogelijke uitbetalingen. Keuzes die mensen in een experiment
maken worden namelijk bëınvloed door iemands situatie buiten het experiment.
Stationarity, waar mensen op één moment keuzes maken over verschillende momenten
in de toekomst, wordt naast hyperbolic discounting ook bëınvloed door verwachte
veranderingen in iemands inkomsten en uitgaven. Evenzo wordt time consistency
bëınvloed door zowel hyperbolic discounting als door onverwachte veranderingen
in inkomsten en uitgaven buiten het experiment, omdat time consistency gemeten
wordt door mensen op verschillende momenten keuzes voor te leggen.

In Hoofdstuk 3 laat ik, in aanvulling op de bevindingen uit Hoofdstuk 2, zien dat
veranderingen buiten het experiment de keuzes binnen het experiment niet alleen
bëınvloeden in experimenten waar mensen beslissingen nemen over geld, maar ook
in experimenten waarin mensen beslissen hoe zij hun tijd willen verdelen. De meeste
economische experimenten meten geduld en de mate waarin mensen hyperbolisch
disconteren door deelnemers te laten kiezen of zij liever een kleiner geldbedrag
willen op een eerder moment of liever een groter bedrag op een later moment. De
afgelopen jaren is er echter steeds meer aandacht voor de beperkingen die kleven aan
beslissingen over geld in experimenten die tijdsvoorkeuren meten. Een belangrijke
beperking is dat de keuzes die deelnemers in zulke experimenten maken niet alleen
hun tijdsvoorkeuren weerspiegelen, maar bijvoorbeeld ook de rente die mensen buiten
het experiment kunnen ontvangen. Als de (impliciete) rente die iemand in het
experiment kan ontvangen bijvoorbeeld lager is dan wat iemand bij de bank krijgt,
is het rationeel om voor het kleinere geldbedrag op het eerdere moment te kiezen en
dit zelf op de spaarrekening te zetten.
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Om zulke ongewenste invloeden te omzeilen, hebben Augenblick et al. (2015)
recentelijk voorgesteld om tijdsvoorkeuren te meten door mensen beslissingen te
laten nemen over hoe zij hun tijd willen verdelen. In hun experiment laten zij
deelnemers kiezen of zij liever een kortere tijd aan een saaie opdracht werken op
een eerder moment of een langere tijd op een later moment. Keuzes in een dergelijk
experiment worden niet bëınvloed door de rente buiten het experiment en deelnemers
moeten het werk direct uitvoeren, terwijl ze het geldbedrag dat zij ontvangen in
een experiment waarin ze beslissen over geld kunnen uitspreiden over een langere
periode. In zulke experimenten waarin deelnemers kiezen hoe zij hun tijd verdelen,
concluderen onderzoekers over het algemeen dat mensen toekomstige uitkomsten
inderdaad hyperbolisch verdisconteren.

In veel bestaande experimenten waarin mensen hun tijd verdelen staat de duur
van de experimentele sessie echter niet vast, waardoor de resultaten bëınvloed kunnen
worden door veranderingen die deelnemers ervaren in hun leven buiten het experiment.
Stel bijvoorbeeld dat een deelnemer net te horen heeft gekregen dat hij de dag erna
een examen heeft op het moment dat hij een mogelijkheid krijgt om zijn eerdere keuze
in het experiment te herzien. Deze persoon zal dan bij de herziening waarschijnlijk
beslissen om op de latere datum langer te werken, zodat er op diezelfde dag (de
eerdere datum) meer tijd overblijft voor de voorbereidingen voor het examen. Hoewel
deze herziening van de plannen een gevolg is van veranderingen buiten het experiment,
zullen onderzoekers die geen data hebben over deze veranderingen waarschijnlijk
ten onrechte concluderen dat de aanpassing van de beslissing het gevolg is van
hyperbolic discounting. Als echter de lengte van de sessies van een experiment waar
mensen beslissen hoe ze hun tijd verdelen vast zou staan, is de mogelijke invloed
van veranderingen buiten het experiment op experimentele keuzes veel minder groot:
deelnemers kunnen immers niet eerder weg om andere dingen te gaan doen.

In dit hoofdstuk laat ik zien dat er geen hyperbolic discounting is in een
labexperiment waar deelnemers kiezen hoe lang zij op verschillende data werken aan
een saaie taak en waar de lengte van de experimentele sessies vast staat: deelnemers
in mijn experiment zijn niet ongeduldiger in beslissingen over de nabije toekomst dan
in beslissingen over de verdere toekomst. Dit onderzoek laat daarmee zien dat om
tijdsvoorkeuren goed te meten, onderzoekers moeten zorgen dat de omstandigheden
zo gelijk mogelijk zijn voor verschillende deelnemers of data moeten verzamelen om
in de analyses te kunnen corrigeren voor deze veranderingen, zowel in experimenten
waarin deelnemers kiezen tussen geldbedragen op verschillende momenten als in
experimenten waarin deelnemers kiezen hoe zij hun tijd verdelen over verschillende
momenten.

185



Hoofdstuk 4 onderzoekt in welke mate herzieningen van eerder gemaakte keuzes
samenhangen met hyperbolic discounting en met onverwachte veranderingen die
deelnemers ervaren. In dit hoofdstuk analyseren we een unieke dataset, waarin
een veldexperiment in Nigeria dat tijdsvoorkeuren meet gecombineerd wordt met
financiële dagboeken en met een meting van de verwachtingen die deelnemers
hebben over hun toekomstig inkomen. Deze verschillende datasets samen bieden
ons de mogelijkheid om onverwachte veranderingen preciezer te meten dan eerdere
vergelijkbare studies.

In dit onderzoek laten we zien dat de grootte van de geschatte effecten en
de significantie ervan sterk afhangen van de gebruikte econometrische specificatie.
Als alleen echte herzieningen, dus waarbij de herziene keuze anders is dan de
oorspronkelijke keuze, worden meegenomen, is de link tussen hyperbolic discounting
en onverwachte veranderingen enerzijds en herzieningen van eerdere keuzes anderzijds
niet significant. Echter, een groot deel van de keuzes die deelnemers maken zijn
hoekoplossingen: hoewel ze hun geld mogen verdelen tussen twee verschillende data,
kiezen deelnemers er in een hoekoplossing voor het gehele bedrag op één van de
twee data te ontvangen. Voor deelnemers die zowel bij de oorspronkelijke keuze
als bij de herziene keuze zo een hoekoplossing selecteren is het niet mogelijk om
te bepalen of hun optimale onderliggende verdeling is veranderd: wellicht wilden
deelnemers eigenlijk een negatief bedrag op de ene datum zetten (dus eigenlijk eigen
geld investeren) om op de andere datum een nog hoger bedrag te ontvangen, maar
omdat de uitbetalingen op beide momenten minimaal nul moesten zijn, is dit niet
zichtbaar in hun experimentele keuzes. Voor een deel van de deelnemers die dezelfde
hoekoplossing selecteerden in zowel de oorspronkelijke keuze als in de herziene keuze,
zal de onderliggende optimale verdeling veranderd zijn, maar dit geldt waarschijnlijk
niet voor iedereen.

Zodoende zijn de geschatte effecten als alleen echte herzieningen worden meege-
nomen een ondergrens van het echte effect. Als alle dubbele hoekoplossingen ook
als herziening worden beschouwd, levert dat daarentegen de bovengrens op van de
echte effecten. In de analyse waarin alle dubbele hoekoplossingen ook als herziening
worden geteld, zijn er dan ook wel significante effecten van hyperbolic discounting
en van onverwachte veranderingen op de kans dat iemand zijn keuze herziet. Dit
onderzoek geeft dus aan dat het heel belangrijk is om hoekoplossingen goed mee te
nemen in de analyse, omdat het de conclusies die uit een studie getrokken kunnen
worden substantieel kan bëınvloeden.

Tot slot onderzoek ik in Hoofdstuk 5 of de manier waarop vragen geframed zijn
de geschatte tijdsvoorkeuren bëınvloedt. Zoals gezegd worden tijdsvoorkeuren in
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economische experimenten gemeten door deelnemers verscheidene keren te laten
kiezen tussen kleinere bedragen op een eerder tijdstip of grotere bedragen op een
later tijdstip. Deze vragen verschillen van elkaar door de impliciete rente tussen de
twee bedragen die in elke vraag anders is. In de meeste economische experimenten
stijgt de rente van vraag op vraag monotoon. Er zijn echter twee manieren om rente
monotoon te laten stijgen: in sommige experimenten neemt de latere uitkomst toe,
terwijl in andere experimenten de eerdere uitkomst afneemt. In de literatuur worden
de uitkomsten van deze twee types experimenten over het algemeen direct met elkaar
vergeleken. De geschatte tijdsvoorkeuren zouden echter kunnen verschillen als de
keuzes die mensen maken worden bëınvloed door aversie tegen verlies (loss aversion),
de notie dat verliezen meer pijn doen dan dat mensen blij zijn met eenzelfde winst.

Aversie tegen verlies kan een rol gaan spelen als vragen geframed zijn als verlies
ten opzichte van eerdere vragen. In experimenten waar mensen beslissen hoe zij hun
geld verdelen over de verschillende momenten, zijn vragen bijvoorbeeld als relatieve
verliezen ten opzichte van eerdere vragen geframed als het eerdere bedrag afneemt in
opeenvolgende vragen: de latere uitkomst blijft dan gelijk, terwijl de eerdere uitkomst
in elke vraag slechter is dan in de vorige vraag. Vergeleken met experimenten waarin
de uitkomsten elke vraag beter worden, zullen mensen al bij een lagere rentevoet
voor het grotere bedrag op een later tijdstip kiezen, als aversie tegen verlies een
rol speelt, om te voorkomen dat zij kiezen voor de afnemende eerdere uitkomsten.
Aversie tegen verlies kan er dan voor zorgen dat mensen te geduldig worden ingeschat
en dat er minder hyperbolic discounting wordt gemeten dan er daadwerkelijk is. Dit
blijkt echter niet uit mijn experiment.

Op basis van een labexperiment waar voor de helft van de deelnemers de latere
uitkomsten toenamen en voor de andere helft de eerdere uitkomsten afnamen, laat ik
namelijk zien dat er geen significante verschillen zijn in de geschatte tijdsvoorkeuren
tussen een situatie waarin uitkomsten gedefinieerd zijn als verliezen vergeleken met
eerdere vragen en een situatie waarin uitkomsten gedefinieerd zijn als winsten. Dit
geldt zowel voor een experiment waarin mensen beslissen hoe zij hun tijd verdelen als
voor een experiment waarin mensen beslissingen nemen over geld. Deze resultaten
impliceren dat in experimenten waarin uitkomsten geframed zijn als relatieve verliezen
ten opzichte van eerdere vragen, tijdsvoorkeuren niet anders worden geschat dan in
experimenten waar uitkomsten als winsten geformuleerd zijn. Daarnaast impliceren
deze resultaten dat uitkomsten van verschillende typen experimenten gewoon met
elkaar vergeleken kunnen worden.
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