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De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis zou een aanhanger 

zijn van de speltheorie. En die kennis en kunde daarvan gebruikte hij de 

afgelopen weken in de onderhandelingen.  

Hij ontkende dat want volgens hem is een basis van de speltheorie bluf. Hij blufte 

niet. Nu is het geenszins waar dat de speltheorie gebaseerd is op bluf. Immers 

iedereen kan bluffen. De grootste oplichters bluffen alleen maar. Speltheorie is 

een economische wetenschap. Volgens sommigen zelfs de basis van het econo-

mische denken.  

In 2012 werd de Nobelprijs voor de economie uitgereikt aan twee speltheorie-

economen Alvin Roth en Lloyd Shapley. De laatste heeft zelf een algoritme ont-

wikkeld, de Gale-Shapley. Speltheorie komt er in haar simpele vorm op neer wat 

iemand bereid is te betalen voor een mogelijke uitslag. Weinigen zullen er moei-

te mee hebben om € 1 te betalen om € 1 mln te winnen. Maar is dat ook zo als 

men € 10.000 moet betalen om de € 1 mln te winnen. In eerste instantie haken 

de meeste deelnemers dan af. Het risico is te groot. Men blijft die houding be-

staan als de kans in het eerste geval 1 op bijvoorbeeld 2 miljoen is. En in het ge-

val van de € 10.000 inzet 50% is. Nog interessanter wordt het als men weet wat 

de andere deelnemer wil doen. En in hoeverre laat men zich beïnvloeden hier-

door. Als iedereen op rood inzet doet men dan mee of juist neemt men zwart die 

ook een veel hogere kans biedt op resultaat. Vooral bij het spel poker ziet men 

dit terugkomen. En om anderen te beïnvloeden is bluf ook een onderdeel ervan. 

Wellicht dat Varoufakis dit daarom door elkaar haalde. Zijn stelling dat hij niet 

blufte is  gezien de ontwikkelingen de afgelopen dagen wat onzinnig. De Griekse 

regering blufte constant. Immers na de vrijdag bleek dat men eigenlijk helemaal 

niets is opgeschoten behalve dat vele ministers van Financiën niet bepaald ge-

charmeerd ervan zijn. De vier maanden uitstel is meer voor de bühne dan dat de 

schuld vermindert. Kans is dan natuurlijk dat we dan weer een rituele dans krij-

gen. Maar de Grieken zullen zich zeker gaan realiseren dat met name de Duitsers 

de speltheorie ook kennen. Het mogelijke verlies, als Griekenland uit de Eurozo-

ne stapt, is relatief gezien klein. Dat is ook het signaal dat de financiële markten 

opvingen. Om die reden waren de markten rustig en was er van een domino-

effect geen sprake. Als het hele circus over vier maanden weer bij elkaar zit kan 

worden verwacht dat het dan nauwelijks de voorpagina’s zal gaan halen. En zul-

len de Grieken gewoon in de pas lopen.  
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