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En els últims anys hi ha hagut una onada de recerca 
sobre temes de neurociència. Els avenços tecnològics 
ens permeten millorar la nostra comprensió sobre la 
manera com treballa el cervell a l’hora de prendre 
deci sions: ara sabem que diferents factors situacionals 
poden afectar la nostra presa de decisions a nivell neu-
ropsicològic (Camerer, 2007). Dins d’aquest context, la 
neuroeconomia ha sorgit com una àrea de recerca de-
dicada a l’estudi del cervell en re-
lació a un tipus específic de deci-
sions: les econòmiques. En altres 
paraules, entenem la neuroecono-
mia com el camp que estudia l’ac-
tivitat cerebral durant la presa de 
decisions econòmiques (Camerer, 
Loewenstein i Prelec, 2005). En 
aquest treball revisarem la bi-
bliografia al respecte per tal de 
descriure les bases neuropsicolò-
giques dels processos de presa de decisions, amb un 
èmfasi especial en decisions econòmiques i financeres.

■■ 	LA	FUNCIÓ	NEUROPSICOLÒGICA	EN	LA	PRESA	
DE	DECISIONS	ECONÒMIQUES

Els processos de presa de decisions han desconcertat els 
investigadors durant dècades: diverses àrees de recerca, 
com la psicologia, la gestió empresarial o l’economia 

(Bertrand, Mullainathan i Shafir, 2006), entre d’altres, 
els han estudiat. Qüestions com ara per què els humans 
escollim una determinada opció d’entre dues iguals o bé 
per què el nostre comportament econòmic difereix tot 
i existir models racionals que poden guiar les nostres 
decisions són alguns dels interrogants que condueixen 
aquesta línia de recerca. Aquests exemples poden obser-
var-se en el món real i ser analitzats mitjançant l’estudi 

de diverses variables com el risc, 
la incertesa o la racionalitat limi-
tada (Kahneman, 2003). Una pers-
pectiva neurocientífica ens permet 
analitzar aquest fenomen d’una 
manera més profunda i exhaustiva, 
així com vincular-lo amb perspec-
tives emocionals i psicològiques 
(Hsu, Bhatt, Adolphs, Tranel i Ca-
merer, 2005).

Prenem per exemple una per-
sona que està plantejant-se comprar un apartament 
nou. Diverses variables poden influir en la seua deci-
sió a l’hora de comprar-ne un de concret. Per exemple, 
pot desitjar romandre al seu barri, perquè es tracta del 
lloc on va transcórrer la seua infantesa, o bé perquè 
així es troba més a prop del seu lloc de feina, i a més 
a més hi ha un parc on pot practicar esport a l’aire 
lliure. Un plantejament econòmic tradicional tractaria 
d’explicar la decisió d’aquesta persona des d’un punt 

EL PAPER DEL CERVELL EN LES DECISIONS 
FINANCERES
UNA VISIÓ DEL CAMP DE LA NEUROECONOMIA

GuillerMo Mateu, lucas Monzani i roGer Muñoz navarro

En	aquest	article,	exposem	l’important	paper	que	representa	la	neurociència	en	un	entorn	econòmic	
i	financer.	En	aquest	sentit,	presentem	la	neuroeconomia	per	tal	de	descriure	com	els	processos	de	
presa	de	decisions	afecten	l’activitat	cerebral,	tot	remarcant	i	posant	el	focus	en	la	importància	de	
les	 decisions	 econòmiques	 i	 financeres.	 En	 l’article	 responem	 algunes	 qüestions	 sobre	 els	 estímuls	
neuropsicològics	i	com	afecten	les	nostres	decisions	econòmiques,	el	paper	de	les	emocions	en	les	fi-
nances	i	els	factors	psicològics	que	estan	presents	en	els	mercats	financers.	Citem	també	les	principals	
obres	d’investigació	sobre	neurociència	i	processos	de	presa	de	decisions	financeres	i	destaquem	la	
recerca	que	s’està	duent	a	terme	en	aquestes	àrees.	

Paraules	clau:	mercats	financers,	presa	de	decisions,	neuroeconomia,	cervell.
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de vista racional, és a dir, com una decisió que mira 
de maximitzar el benefici propi i les utilitats individu-
als. Si aquesta persona fóra un consumidor plenament 
informat, ell o ella hauria de ser capaç de classificar 
les seues preferències de compra segons aquestes uti-
litats personals, necessitats pròpies i característiques 
del lloc (per exemple, si l’habitatge disposa de garatge 
o jardí, nivell socioeconòmic del barri, disponibilitat 
de transport públic, etc.). No obs-
tant això, com a éssers humans, 
els sentiments i les emocions re-
presenten també un paper crucial 
a l’hora de determinar el nostre 
comportament econòmic (Rick 
i Loewenstein, 2008), així com 
la nostra capacitat per a gestio-
nar-los en un context determinat 
(Gross i John, 2003). Estudis duts 
a terme per la psicologia i la neu-
ropsicologia (Davidson, Putnam i 
Larson, 2000) han explorat com els humans aborden 
la necessitat de gestionar de manera eficaç la plètora 
d’estímuls emocionals que es donen en certes situa-
cions (per exemple, en visitar un apartament prop d’on 
vam créixer, o bé durant el procés de negociació amb 
el venedor). Aquesta regulació cognitiva i afectiva és 
fonamental a l’hora d’aconseguir resultats econòmics 
satisfactoris, però també per a la vida en general. 

Aquest article està estructurat de la següent mane-
ra: en primer lloc, introduïm el concepte de finances 
neuroconductuals, la base teòrica de les seccions poste-
riors. Immediatament després, explorem les estructures 
cerebrals involucrades en el procés de presa de decisi-
ons i quins factors hi podrien influir. Després, passem 
del «maquinari» de l’ésser humà al seu «programari»: 

explorem els estats emocionals re-
sultants que participen en la presa 
de decisions, tot utilitzant els trets 
conductuals heretats com a pont 
entre el cos i la ment. A continu-
ació, portem la nostra anàlisi a un 
nivell superior per tal d’explorar 
els aspectes socials involucrats en 
les decisions econòmiques, com 
els rumors i les bombolles eco-
nòmiques. Finalment, cloem el 

cercle amb un raonament sobre l’entorn social controlat 
(per exemple, un laboratori) i com aquest podria ser in-
formatiu, no solament sobre els comportaments econò-
mics que els individus duen a terme, sinó també sobre 
els seus estats i estratègies emocionals i els fenòmens 
de química cerebral que hi tenen lloc. 

■■ FINANCES	NEUROCONDUCTUALS

Encara que paraules com emocions o expectatives po-
den semblar conceptes abstractes per als nostres lectors, 
el fet és que són molt presents en totes les interaccions 
produïdes en el nostre entorn. A més, les emocions i 
les expectatives tenen, d’una banda, correlacions neu-
rofisiològiques específiques, i per tant podem localitzar 

«ENTENEM LA 

NEUROECONOMIA COM 

EL CAMP QUE ESTUDIA 

L’ACTIVITAT CEREBRAL 

DURANT LA PRESA DE 

DECISIONS ECONÒMIQUES»

La	 recerca	 financera	 clàssica	 ha	 provat	 d’esclarir	 quines	 variables	
econòmiques	hi	ha	al	darrere	de	fenòmens	com	les	bombolles	es-
peculatives	(i	el	seu	irremeiable	esclat	a	curt	o	llarg	termini).	Aquest	
enfocament	 s’ha	 basat	 tradicionalment	 en	 paràmetres	 racionals,	
sense	tenir	en	compte	el	paper	que	representen	les	emocions	en	
les	fluctuacions	del	mercat.
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Les	persones	sempre	tracten	de	prendre	la	millor	decisió	en	esde-
veniments	vitals	crucials	(com	la	compra	d’una	casa),	 ja	que	molts	
aspectes	de	la	seua	vida	s’hi	poden	veure	profundament	afectats.	
Un	 dels	 objectius	 de	 les	 finances	 neuroconductuals	 és	 entendre	
millor	quins	són	els	determinants	neuropsicològics	de	les	expecta-
tives	econòmiques	i	les	seues	correlacions	emocionals.
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quina àrea del cervell s’activa amb una emoció o 
pensament específics que impliquen una expec-
tativa (per exemple, el procés de presa de deci-
sions; Bechara, Damasio i Damasio, 2000). De 
l’altra, tenen un impacte concret i mesurable en 
la vida d’una persona; és a dir, poden influir en 
els comportaments dels individus.  

El nostre exemple anterior mostra clarament 
la importància de les expectatives des d’una 
perspectiva econòmica. Per exemple, individus 
racionals tractaran de prendre la millor decisió en 
esdeveniments vitals crucials (per exemple, la com-
pra d’un apartament), ja que cada decisió en un mo-
ment així comportarà un profund impacte emocional 
en molts aspectes de la seua vida futura. Si prendre les 
decisions correctes ja ens pot semblar fonamental des 
d’un punt de vista particular, imaginem la potencial 
importància de les decisions preses pels operadors en 
el mercat de valors, o fins i tot pels polítics que dirigei-
xen el destí d’un país o nació. Per tant, un dels objec-
tius clars de les finances neuroconductuals és entendre 
millor quins són els determinants neuropsicològics de 
les expectatives econòmiques i les seues correlacions 
emocionals. 

Un dels mètodes de recerca de les finances neu-
roconductuals se centra en les variables a nivell micro i 
macro que expliquen la relació del comportament humà 
pel que fa als mercats financers. Per exemple, encara 
que s’han invertit molts recursos i esforços per desco-
brir les variables econòmiques que causen les fluctua-
cions del mercat, han fracassat tots els intents d’aturar 
tant el sorgiment cíclic de bombolles financeres com 
l’inevitable esclat. En altres paraules: controlar aques-
tes fluctuacions –anticipar-les i evitar-les– ha estat un 
dels principals objectius de la recerca financera tradi-
cional (Blanchard i Watson, 1982). 
No obstant això, tot tractant d’anar 
més enllà, alguns autors suggerei-
xen que, encara que s’ha parlat 
molt sobre les expectatives, s’ha 
ignorat el paper que fan les emo-
cions en els sistemes financers. De 
fet, si prenem les emocions com 
a contrapartida afectiva de les ex-
pectatives racionals, no hauríem 
de menystenir-ne la importància 
en la creació de bombolles finan-
ceres especulatives, ni tampoc 
en altres processos del mercat 
(Tseng, 2006). Per tant, si els economistes uneixen es-
forços amb psicòlegs i neurocientífics, la seua saviesa 
col·lectiva podria potenciar la nostra comprensió dels 
motius ulteriors que hi ha al darrere del comportament 

dels agents financers, potser no del tot explicats pels 
models racionals. És més: aquesta unió de professio-
nals podria ajudar a prevenir l’aparició de bombolles 
financeres.

■■ EL	CERVELL	EMOCIONAL	

El famós cas de Phineas Gage –publicat per Dama-
sio, Gra bowski, Frank, Galaburda i Damasio (1994)– 
està considerat una fita de la neurociència. A partir 

de la publicació d’aquest article 
en la revista Science, la noció per 
la qual certes àrees i vies neuro-
nals són responsables de la presa 
de decisions, la cognició social 
i l’adaptabilitat a l’entorn va ser 
acceptada com un fet científic. El 
1848, Phineas Gage va patir un 
tràgic accident mentre treballava 
en la indústria del ferrocarril de 
Nova Anglaterra i va sofrir greus 
danys en el lòbul frontal. Abans 
d’aquest accident, era un ciutadà 
corrent, intel·ligent i ben adaptat 

en termes socials. Després de l’accident, però, la seua 
personalitat va canviar radicalment. Es comportava 
de manera irrespectuosa, mostrava conductes infan-
tils o fins i tot d’exhibicionisme sexual que ofenien 

El	cas	de	Phineas	Gage	és	una	fita	en	neurociència.	En	 1848,	men-
tre	treballava	en	la	construcció	d’una	línia	de	ferrocarril	a	Vermont,	
una	detonació	mal	calculada	va	provocar	que	una	barra	de	ferro	li	
travessara	el	crani	per	la	part	esquerra	de	la	cara.	Gage	va	sofrir	un	
canvi	dràstic	de	personalitat,	que	dècades	després	la	neurociència	
vincularia	amb	els	danys	cerebrals	que	va	patir	en		l’àrea	que	con-
necta	el	cervell	límbic	amb	el	còrtex	prefrontal.	A	l’esquerra,	el	cra-
ni	exhumat	de	Gage,	tal	com	s’exposa	al	Museu	Anatòmic	Warren	
de	Boston.	A	la	dreta,	daguerreotip	de	Gage,	subjectant	l’esmenta-
da	barra	de	ferro.	
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«LA “HIPÒTESI DEL 

MARCADOR SOMÀTIC” 

SUGGEREIX QUE HI HA UN 

FUNCIONAMENT UNIFICAT 

DE LES ESTRUCTURES 

NEUROLÒGIQUES I ELS 

MECANISMES PSICOLÒGICS 

(COGNITIUS-EMOCIONALS)»
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el seu cercle social. Tot i que el seu comportament va 
canviar després de l’accident, el més sorprenent és que 
va mantenir el seu nivell d’intel·ligència. Dècades des-
prés, els estudis en neurociència van vincular els danys 
en diverses àrees i connexions neuronals del cervell 
de Phineas Gage amb funcions cognitives relaciona-
des amb la planificació, l’execució, la personalitat, la 
presa de decisions i el que habitualment entenem per 
«racionalitat». Totes aquestes zones presenten conne-
xions inseparables amb àrees del cervell relacionades 
amb la regulació emocional; per tant, en patir algun 
tipus de dany cerebral, s’hi donen casos de decisions 
(i conductes) erràtiques. 

Les àrees cerebrals danyades en el cas de Gage (i 
tants altres amb un historial clínic similar) eren les 
que connecten el cervell límbic (responsable d’estimu-
lar emocions bàsiques) amb el còrtex prefrontal, que 
s’encarrega de gestionar aquestes emocions de manera 
planificada i racional. Desenes d’estudis mostren que, 
quan aquestes àrees o els circuits subjacents presen-
ten danys, els individus perden la capacitat de fer una 
elecció òptima (Shiv, Loewenstein, Bechara, Damasio 
i Damasio, 2005). De fet, en el cervell límbic hi ha una 
àrea neuronal clau que estimula respostes emocionals 
negatives com, per exemple, la por: l’amígdala. Aques-
ta àrea neuronal es localitza en els lòbuls temporals 
d’ambdós hemisferis, i les seues connexions s’estenen 
per vastes parts del neocòrtex, com la regió orbitofron-
tal, el còrtex prefrontal ventromedial, el còrtex anterior 
cingular, el còrtex de l’ínsula i al-
tres nuclis subcorticals, com el tà-
lem, els ganglis basals o l’hipotà-
lem. Qualsevol dany en aquestes 
àrees o els circuits que les mante-
nen interconnectades implica un 
dèficit en els processos de presa 
de decisions amb contingut social 
(Adolphs et al., 2005). Aquestes 
zones també regulen diferents 
tipus d’empatia i, en cas de patir 
qualsevol dany neuronal, es pot 
perdre la capacitat de reconèixer 
les emocions i els pensaments de 
les persones que ens envolten.

Identificar la font d’emocions negatives com la por 
condueix a formular la «hipòtesi del marcador somà-
tic». En resum, aquesta hipòtesi suggereix que hi ha un 
funcionament unificat de les estructures neurològiques 
i els mecanismes psicològics (cognitius-emocionals). 
Això implica la necessitat d’un flux harmoniós entre 
cognicions i emocions a l’hora de prendre decisions 
que resulten en un comportament adaptatiu, ja siguen 
aquestes de caire social o econòmic. Aquests desco-

briments i la teorització que n’ha 
derivat són rellevants per al vast 
camp de la neuroeconomia. Per 
exemple, pot observar-se que els 
subjectes amb dany neuronal en 
les àrees esmentades prenen de-
cisions econòmiques que desafien 
el concepte de racionalitat eco
nòmica. S’ha observat (Shiv et al., 
2005) que alguns pacients amb 
diferents tipus de dany neuronal 
eren capaços d’obtenir majors be-
neficis econòmics que els obtin-
guts per individus corrents. Sem-

bla que la gosadia permetia a aquests pacients dur a 
terme inversions i obtenir-ne guanys. Tanmateix, com 
que la correlació no implica causalitat, aquest estudi 
també planteja la possibilitat que un perfil de persona-
litat amb una tendència excessiva cap a comportaments 
arriscats i expectatives d’obtenir beneficis ràpids i alts 

–un fet característic de molts corredors de borsa– pot 
comportar problemes neuropsicològics. En aquest sen-
tit, les funcionalitats neuronals en aquestes decisions 

«La	cobdícia,	per	dir-ho	d’alguna	manera,	és	bona.	La	cobdícia	està	
bé,	la	cobdícia	funciona.	La	cobdícia	esclareix,	acurta	el	camí,	i	cap-
tura	 l’essència	de	 l’esperit	de	 l’evolució.»	Aquestes	 són	 les	 famo-
ses	paraules	de	Gordon	Gekko,	protagonista	del	film	Wall Street	
(1987)	i	prototip	de	l’agent	financer	sense	escrúpols	i	mogut	per	la	
cobdícia,	no	sols	en	termes	de	guany	monetari,	sinó	també	d’ob-
tenció	de	poder.
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poden ser determinants per tal d’explicar les transac-
cions econòmiques de risc excessivament elevat, la cre-
ació de bombolles o, fins i tot, crisis com l’actual.

■■ EL	ROL	DE	LA	POR	I	LA	COBDÍCIA	

Una obvietat en el mercat financer és que la por i la 
cobdícia donen forma a les fluctuacions sistemàtiques 
que posteriorment deriven en bombolles financeres. 
Westerhoff (2004), per exemple, proposa un model con-
ductual per a predir les fluctuacions en el preu de les 
accions que mesura el grau d’intensitat amb què aques-
tes dues emocions guien el comportament financer dels 
operadors. A causa d’aquesta capacitat d’influència de 
la por i la cobdícia, podem explicar els processos neu-
ropsicològics que hi ha al darrere d’aquests estats afec-
tius i les seues respectives respostes conductuals. 

La majoria de psicòlegs han definit els conceptes de 
por i cobdícia en relació amb el risc i la incertesa (Biel 

i Gärling, 1995). D’una banda, si analitzem els factors 
relacionats amb la cobdícia, trobem nivells excessius 
d’optimisme i autosuficiència –potencialment causats 
per un menysteniment dels riscos– o bé de desitjos per-
sonals. Segons Jin i Zhou (2011), la cobdícia té dues ca-
racterístiques definitòries. En primer lloc, un desig molt 
fort de riquesa. En segon lloc, la satisfacció d’aquest 
desig mitjançant l’execució d’una acció agressiva. No 
és sorprenent que Jin i Zhou consideren la cobdícia 
com un dels factors potencials de la crisi financera. El 
que és més important: la cobdícia influeix en la presa 
de decisions, ja que per tal d’aconseguir nous objectius 
de benefici, s’han d’assumir riscos més alts (per exem-
ple, comprar actius tòxics), i és la causa ulterior del 
desenvolupament de les bombolles. En aquest sentit, al-
gunes hormones com la testosterona, relacionades amb 
la dominació social i l’estatus, provoquen els tipus de 
comportaments cobdiciosos i agressius que són subja-
cents a la configuració del mercat. 

Què pot dir-nos la neurociència sobre les bases bi-
ològiques de la cobdícia? Malgrat que no hi ha gaires 
estudis sobre aquest tema en particular, si acceptem 
que la cobdícia és una mena de cúmul d’emocions 
positives de caire egoista (és a dir, felicitat, alegria i 
plaer orientades al benefici personal), la neurobiologia 
ens en pot revelar moltes dades. En aquest sentit, cada 
individu té configurat una mena de sistema de recom-
pensa que segrega determinats neurotransmissors; 
aquests provoquen allò que els humans experimenten 
i descriuen com a «plaer». En concret, el nucli accum-
bens és l’àrea neuronal que origina sensacions de plaer 
gràcies a un neurotransmissor anomenat «dopamina». 
La dopamina s’allibera sempre amb allò que entenem 
com a necessari per a la nostra supervivència, com 
menjar, beure, tenir relacions sexuals, cercar protec-
ció, etcètera. 

De manera similar, com que les persones dedicades 
als negocis tendeixen a definir-se a si mateixes segons 
els beneficis que obtenen, reben una descàrrega de 
dopamina quan una transacció resulta rendible. Així 
doncs, com diria Gordon Gekko (protagonista dels 
films Wall Street 1 i 2), sembla que «la cobdícia és 
bona», ja que quan percebem guany monetari, el sis-
tema de recompensa s’activa mitjançant l’alliberament 
de dopamina al nucli accumbens i aporta una sensació 
de gratificació (Breiter, Aharon, Kahneman, Dale i 
Shizgal, 2001). De fet, percebre beneficis no solament 
activa el nucli accumbens, sinó també altres àrees com 
l’amígdala i l’hipotàlem, el centre neurològic del sis-
tema endocrí. Aquesta zona allibera testosterona com 
a resultat de l’anomenat «efecte del guanyador» i, en 
conseqüència, la posició en l’escala social de l’indivi-
du augmenta.

Les	persones	dedicades	als	negocis	tendeixen	a	definir-se	a	si	matei-
xes	d’acord	amb	els	guanys	monetaris	que	obtenen.	Aquests	guanys	
solen	comportar	un	augment	d’estatus	i	de	reconeixement.	En	un	
entorn	social	com	ho	és	el	parquet,	 les	experiències	guanyadores	
poden	esdevenir	tan	addictives	com	els	jocs	d’apostes.
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Així, què podria passar-li a la persona que, mitjan-
çant operacions comercials, obté beneficis substancials 
diverses vegades consecutives? Des d’un punt de vista 
neuroquímic, guanyar pot tenir el mateix efecte que 
una substància il·legal, i el cervell s’adaptarà a aquesta 
emoció de la mateixa manera que ho fa amb qualse-
vol altra droga (habitualment, les substàncies il·legals 
ho són a causa de la seua capacitat d’usurpar les fun-
cions del sistema de recompensa, el que comporta un 
desequilibri en les quantitats de dopamina segregades). 
Així doncs, de la mateixa manera que ocorre amb les 
drogues, el nostre cervell demanarà més i més «experi-
ències guanyadores». Fer operacions comercials i gua-
nyar diverses vegades, amb el consegüent augment de 
poder i reconeixement en un entorn social com ho és el 
parquet, pot esdevenir quelcom vertaderament addictiu, 
tal com succeeix amb les compres o els jocs d’apostes.

D’altra banda, la por s’ha relacionat amb la incertesa 
del risc. Cheekiat Low (2004) 
va afirmar que les pressions del 
mercat financer sempre han estat 
dominades per la por i que, de 
fet, aquesta es pot entendre com 
un estat psicològic resultat d’una 
aversió extrema cap al risc. Com 
ja s’ha esmentat, l’efecte del gua-
nyador activa el sistema endocrí, 
el qual allibera diverses hormo-
nes, com la testosterona, en res-
posta a augments consecutius en 
l’escala social o bé guanys monetaris. L’altra cara de la 
moneda d’un resultat positiu és la por a perdre el poder 
i els diners recentment adquirits. El cortisol, l’hormo-
na de l’estrès, és el substrat neuroquímic que hi ha al 
darrere del tàndem victòria/pèrdua. És alliberat dintre 
de l’hipotàlem per l’amígdala, una àrea que reacciona a 
tots els estímuls que amenacen la nostra supervivència, 
riquesa o estatus. Així, quan algú guanya, s’alliberen 
descàrregues de dopamina i testosterona, però el cor-
tisol també augmenta. Aquest procés es reverteix, tant 
en animals com en humans, segons el resultat. 

La por i la cobdícia poden tenir un efecte directe 
sobre l’estabilitat del mercat i el desenvolupament de 
bombolles, i també conseqüències negatives en els 
mercats financers. És important assenyalar que el 
paper de les emocions en decisions financeres no es 
limita solament a la cobdícia i a la por. Per exemple, 
per tal d’explicar el vincle entre les fluctuacions dels 
preus i la riquesa dels inversors, s’han utilitzat proves 
que demostren una relació negativa entre la reactivitat 
emocional i el rendiment comercial dels agents finan-
cers. Curiosament, hi ha autors que confirmen aquesta 
relació utilitzant una mostra clínica conformada per 

day traders (“operadors financers de dia”),1 cosa que 
ha aportat evidència addicional de la rellevància que 
tenen les emocions en aquest camp de recerca. 

Des d’un punt de vista psicològic, l’estudi de diferèn-
cies individuals en la psicologia del mercat de valors ha 
ajudat a esclarir si els inversors reeixits ho són bé per 
aprenentatge o bé per herència genètica. D’una banda, la 
recerca en competències emocionals suggereix que els 
operadors financers poden aprendre a regular emocions 
com la por o la cobdícia. En aquest sentit, les compe-
tències emocionals s’entenen com el conjunt de coneixe-
ments, habilitats i capacitats que permeten a les perso-
nes identificar, entendre i gestionar les emocions pròpies 
i les d’altres (Mayer, Robers i Barsade, 2008). D’altra 
banda, la recerca en psicologia de la personalitat afir-
ma que naixem amb cinc trets de personalitat, un dels 
quals és l’estabilitat emocional. L’estabilitat emocional 
s’entén com una tendència innata de la persona a confiar 

en si mateixa, així com en les deci-
sions que pren i la qualitat del seu 
treball (Judge i Bono, 2001). Així 
doncs, els agents financers amb 
més estabilitat emocional tindran 
major capacitat d’autodomini, i se-
ran menys susceptibles de deixar 
que la por o la cobdícia influes-
quen en els processos de presa de 
decisions. 

Finalment, la por i la cobdícia 
poden conformar els estats psico-

lògics o les mentalitats. El cas de Westerhoff exposa 
que els operadors financers tendeixen a reaccionar amb 
optimisme (expectatives) quan el mercat puja de mane-
ra constant i, per tant, compren accions (resposta con-
ductual). Per contra, la conducta dels agents és distinta 
quan els preus de les accions canvien massa i massa 
ràpidament, ja que en aquest cas tendeixen al pànic 
(emoció) i a la venda d’accions (resposta conductual). 
Parlant en termes generals, tot i que no podem suposar 
que els inversors siguen irracionals en termes econò-
mics, sí que es pot afirmar que la racionalitat del seu 
comportament està influïda per la por i la cobdícia. En 
aquest sentit, la cobdícia dels inversors està motivada 
per l’optimisme general i per expectatives positives cap 
al mercat, els pilars d’una mentalitat «alcista». Al seu 
torn, aquesta mentalitat alcista influeix en el seu com-
portament econòmic cap a la compra, el que comporta 
una pujada en l’adquisició d’instruments financers en 

1  Els day traders duen a terme operacions que –en general– han d’estar tan-
cades abans que finalitze la jornada borsària. Les seues activitats solen 
tenir un alt component de risc financer que pot comportar grans beneficis 
però també grans pèrdues.

«DES D’UN PUNT DE VISTA 

NEUROQUÍMIC, GUANYAR 

POT TENIR EL MATEIX 

EFECTE SOBRE EL CERVELL 

QUE UNA SUBSTÀNCIA 

IL·LEGAL»
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previsió de contractes futurs. D’al-
tra banda, la por té com a resultat 
un baix estat d’ànim i expectati-
ves negatives sobre el futur del 
mercat i provoca així una men-
talitat «baixista». Una mentalitat 
baixista habitualment comporta 
resultats conductuals negatius: es 
tendeix a la venda i el preu dels actius decreix.

■■ 	EL	JOC	DE	L’ULTIMÀTUM	EXPLICAT	PER	LA	
NEUROECONOMIA

La neuroeconomia és un camp que combina les tècni-
ques de la recerca neurocientífica i els jocs conductuals 
en economia. Un dels exemples més interessants exis-
tents és el joc de l’ultimàtum, un experiment que estu-
dia les decisions econòmiques d’uns participants en un 
entorn senzill (Güth, Schmittberger i Schwarze, 1982). 
En aquest joc, dues persones interaccionen una vegada 
i de manera anònima. Al participant A se li propor-
ciona una suma de diners (per exemple, 10 dòlars) i se 
li demana que dividesca aquesta quantitat amb el par-
ticipant B, que el participant A no coneix, ni tan sols 

després del joc. Si el participant B, que sap la quantitat 
de diners que el participant A té, accepta la seua pro-
posta, la dotació serà dividida entre ambdós segons la 
decisió del participant A. Si el participant B no accep-
ta la proposta, cap dels dos obtindrà benefici. Ara bé, 
l’aspecte interessant d’aquest joc conductual el propor-
ciona la teoria de jocs. Suposant que ambdós agents 
són completament racionals, el participant B hauria 
d’acceptar qualsevol quantitat de diners, perquè en la 
situació resultant, ell o ella sempre eixirà guanyant des 
del punt de vista monetari. No obstant això, les ofertes 
de dos dòlars o menys són generalment rebutjades pels 
participants B de països desenvolupats.

Per què els participants que reben sumes tan me-
nudes de diners rebutgen la proposta? Alguns estudis 
en neuroeconomia mostren que els participants no 
necessiten patir danys cerebrals o desequilibris en els 
neurotransmissors hormonals per a prendre decisions 
irracionals. En aquest paradigma, el nivell d’hormo-
nes i de receptors neuronals en àrees del marcador so-
màtic representen un paper crucial. En aquest sentit, 
utilitzant complexes tècniques d’anàlisi per a veure 
l’activitat cerebral quan els participants prenen deci-
sions, hem observat que els participants que rebutgen 
quantitats menudes de diners tenen alts nivells d’acti-
vació cerebral a l’ínsula, una àrea que està relacionada 
amb el sentiment de repugnància (Gallese, Keysers i 
Rizzolatti, 2004). Mehta i Beer (2010) van observar 

que els subjectes amb nivells alts 
de testosterona rebutjaven aques-
tes quantitats menudes de diners, 
alhora que presentaven activitat 
alta a l’ínsula, el que suggeria 
que aquests comportaments es-
taven relacionats amb la defensa 
de l’estatus. Com ja s’ha sug-
gerit, aquests processos es basen 

en l’estatus dels humans com a éssers socials, tenint 
en compte la identitat social i incloent-hi sentiments, 
creences i emocions. Des d’aquest punt de vista, tot i 
que rebutjar diners implica perdre recursos, aquesta 
resposta tracta de castigar aquells que tracten d’abusar 
del seu poder i també evita que la persona que rep els 
diners guanye reputació com a «explotable».

Ja hem vist que els pacients amb nivells alts de tes-
tosterona són menys generosos o estan menys disposats 
a confiar (Zak et al., 2009). Una altra qüestió que ha 
derivat d’aquests tipus d’experiment és: per què hauria 
una persona d’oferir una quantitat elevada de diners? 
Mentre que la repugnància és la raó per la qual es re-
butgen quantitats menudes, l’empatia sembla ser el me-
canisme que explica per què les persones són generoses. 
L’empatia és la capacitat d’involucrar-se emocional-

«L’EMPATIA SEMBLA  

EL MECANISME QUE EXPLICA 

PER QUÈ LES PERSONES 

SÓN GENEROSES»

En	el	joc	de	l’ultimàtum,	un	participant	A	ha	de	repartir	una	quan-
titat	de	diners	entre	ell	i	un	participant	B.	B	pot	acceptar	o	rebutjar	
aquesta	 repartició	 i,	 en	 cas	 de	 rebutjar-la,	 cap	 dels	 dos	 obté	 be-
nefici.	Aquest	senzill	experiment	serveix	per	observar	alguns	dels	
factors	emocionals	que	regulen	el	comportament	econòmic	de	les	
persones:	cobdícia,	altruisme,	defensa	de	l’estatus,	empatia...
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ment amb les persones de l’entorn. Així doncs, hom pot 
esperar que un participant que es mostra empàtic en el 
joc de l’ultimàtum oferesca majors sumes de diners que 
algú que no ho és. Per a comprovar aquest argument, 
la neuroeconomia ha utilitzat tècniques experimentals 
amb participants, per tal de tractar de manipular els ni-
vells d’empatia de les persones. Un exemple d’aquesta 
manipulació es duu a terme mitjançant el control dels 
nivells d’oxitocina de la gent, la coneguda com a «hor-
mona de l’amor». L’oxitocina està relacionada amb els 
nivells de confiança i empatia que mostren les persones. 
Gràcies a aquesta tècnica, la neuroeconomia ha obser-
vat que les persones que rebien una infusió d’oxitocina 
oferien quantitats de diners un 80 % superiors que les 
d’aquelles que no l’havien rebuda (Kosfeld, Heinrichs, 
Zak, Fischbacher i Fehr, 2005).

La neuroeconomia permet, potencialment, gràcies 
a l’ús de models experimentals com el joc de l’ultimà-
tum, continuar analitzant els mecanismes mitjançant els 
quals els humans prenem decisions. Tal com hem vist en 
els exemples anteriors, aquesta disciplina cerca d’enten-
dre els aspectes del comportament humà que no poden 
ser explicats des d’un punt de vista purament racional.

■■ CONCLUSIONS

Si considerem les finances com un procés de presa de 
decisions en què les expectatives i les emocions repre-
senten un paper crucial, no podem 
separar aquests conceptes d’enfo-
caments conductuals. En aquest 
sentit, un dels objectius més im-
portants en el món de les finances 
és predir les fluctuacions del mer-
cat. Per tant, nosaltres proposem 
que per poder entendre aquests 
processos, hem de tenir en comp-
te les expectatives i també emoci-
ons com la por i la cobdícia, i així 
afinar aquest procés predictiu. A 
més, el nostre treball es basa en un consens recent en 
el món de la neurociència que rebutja la dualitat ment/
cervell i proposa que sols existeix una entitat cerebral 
que produeix els processos psicològics. Així, mentre 
que les diferències en les estructures cerebrals poden 
alterar el comportament d’una persona –com va ser el 
cas de Phineas Gage–, el comportament també pot al-
terar l’estructura cerebral. Des d’una perspectiva neu-
rocientífica, les emocions no són determinants, però sí 
que són crucials per a prendre decisions eficients. D’al-
tra banda, els efectes d’hormones com el cortisol, la 
testosterona o l’oxitocina regulen l’equilibri entre les 
decisions arriscades, les cobdicioses o les prosocials. 

Això suggereix que entrenar el 
nostre cervell, així com controlar 
els mercats, pot tenir un impacte 
directe en la prevenció d’escena-
ris financers negatius. 

Basant-nos en el nostre primer 
exemple, quan una persona està 
considerant comprar un lloc on 
viure, estem més a prop d’enten-
dre com funciona el seu cervell i 
com aquesta decisió, arrelada en 

expectatives més àmplies, provocarà certes emocions, 
cosa que al seu torn influirà en l’activitat cerebral. Així, 
la manera en què es regulen les emocions resultarà 
crucial en el procés de compra. Per evitar emocions 
negatives com la por, el comprador hauria de tractar 
de no menystenir els «sentiments» en favor d’una for-
ma ra cional d’avaluar la compra (per exemple, segons 
el preu), sinó d’assumir-los. En reflexionar sobre com 
se sent en el moment, la persona activarà automàtica-
ment les àrees del neocòrtex a càrrec de regular-ne el 
to emocional. Per tant, si domina emocions com la por 
(però també la cobdícia), serà capaç de prendre decisi-
ons informades i també voluntàries i autònomes. 

La	por	i	la	cobdícia	representen	un	paper	fonamental	en	les	fluctu-
acions	sistemàtiques	del	mercat.	Mentre	que	la	cobdícia	sol	impli-
car	assumir	riscos	cada	vegada	més	alts	amb	l’expectativa	d’obtenir	
grans	beneficis,	la	por	comporta	incertesa	davant	el	risc,	així	com	
temor	a	perdre	la	posició	social	o	els	guanys	monetaris	recentment	
adquirits.
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En conclusió, la regulació emocional es presenta 
com un recurs atractiu. A banda d’enganyifes de moda 
basades en solucions màgiques com les que distribueix 
la indústria de l’autoajuda, hi ha evidència ben argu-
mentada sobre quines tècniques són útils per a aconse-
guir-la i es troben al nostre abast. Si les emocions, hor-
mones i entorns estan tots connectats entre si, hauríem 
d’intervenir en aquest camp multidimensional per tal 
de conservar i protegir la societat del benestar, i el bé 
comú. En aquesta línia, des d’una responsabilitat indi-
vidual, programes ben fonamentats sobre intel·ligència 
emocional, regulació emocional i lideratge autèntic po-
drien proporcionar eines útils per 
a prendre les decisions adequades. 
Tot i no ser una realitat encara, és 
un bon lloc per on començar.  
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