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Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano obszary bada  ekonomicznych, w których znala-

z a zastosowanie ekonomia eksperymentalna. Dotycz  one procesu podejmowania de-

cyzji w warunkach ryzyka w powi zaniu z teori  oczekiwanej u yteczno ci, jak rów-

nie  teorii gier, gdzie przeprowadza si  eksperymenty teoriogrowe, badaj c zachowania 

ludzi w warunkach strategicznej interakcji. W publikacji wskazano na mo liwo ci ba-

dania efektywno ci wymiany rynkowej za pomoc  eksperymentu. Punktem wyj cia do 

rozwa a  jest przedstawienie elementów, jakimi powinien cechowa  si  dobrze prze-

prowadzony eksperyment ekonomiczny.  

S owa kluczowe: eksperyment ekonomiczny, teoria gier, podejmowanie decyzji 

Wprowadzenie

Ekonomi  jeszcze nie tak dawno traktowano jako nauk  nieeksperymen-
taln . W po owie XX w., kiedy to teoria gier wyodr bni a si  jako odr bna
dziedzina nauki, eksperyment znalaz  zastosowanie tak e w ekonomii.  
W znacznej mierze przyczyni o si  do tego opublikowanie przez Johna von Neu-
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manna i Oskara Morgensterna Theory of Games and Economic Behavior1. Po -
czenie ekonomii tradycyjnej opartej na metodzie hipotetyczno-dedukcyjnej oraz 
ekonomii behawioralnej uwzgl dniaj cej aspekty psychologiczne zachowa
ludzkich pozwoli o znacznie lepiej zbada  podmioty ekonomiczne podejmuj ce
decyzje. W ekonomii eksperyment przeprowadza si  na zasadzie gry, gdzie 
decydenci s  racjonalnymi egoistami d cymi do maksymalizacji swoich zys-
ków oraz znaj  zasady gry. 

W prezentowanym opracowaniu przedstawiono znaczenie ekonomii eks-
perymentalnej w badaniu zjawisk ekonomicznych. Zastosowanie eksperymentu 
pozwoli o na lepsze zrozumienie rzeczywisto ci gospodarczej. Jednak w a ci-
wie przeprowadzony eksperyment powinien posiada  odpowiednie cechy, po-
cz wszy od dobrze dobranego czynnika eksperymentalnego (zmiennej nie-
zale nej), a  do kontroli przeprowadzonego badania poprzez mo liwo  wyko-
rzystania powtarzalno ci. Celem opracowania jest przedstawienie obszarów 
bada , w których ekonomia eksperymentalna znalaz a zastosowanie. Dotyczy to 
zarówno podejmowania decyzji, teorii gier oraz mechanizmów rynkowych funk-
cjonuj cych w warunkach konkurencyjnych, jak równie  niekonkurencyjnych. 

1. Eksperyment jako narz dzie badawcze w ekonomii

W stosunkowo krótkim czasie w ekonomii dokona o si  szereg zmian, któ-
re mo na by okre li  mianem rewolucji. Nauka, w której, wydawa o si , zasto-
sowanie metod eksperymentalnych by o niemo liwe, przekszta ci a si  w dyscy-
plin , w której eksperymentom poddaje si  hipotezy we wszystkich jej obszarach. 

Alfred Marshal w 1890 r. zauwa y  w swoim podr czniku Principles  
of Economics, i  ekonomia jest analiz  zachowa  ludzkich w ich codziennym 
yciu2. Do dzisiaj niewiele si  zmieni o, pomimo e o gospodarowaniu wiemy 

obecnie znacznie wi cej, nadal pozostaj  bez dok adnej odpowiedzi pytania: Co 
produkowa  i w jakich ilo ciach? W jaki sposób produkowa  – za pomoc  ja-
kich technik i technologii? Kto i w jakim stopniu b dzie korzysta  z wytworzo-
nego produktu spo ecznego? Jednocze nie zaobserwowano, e w celu zrozu-

                                                          
1  S. Kalinowski, Geneza i znaczenie metod eksperymentalnych w ekonomii, „Zeszyty  

Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2006, nr 77, s. 88. 
2  N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2009, s. 17. 
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mienia z o onej rzeczywisto ci gospodarczej konieczne jest wykorzystanie 
oprócz wiedzy ekonomicznej, matematyki czy logiki takiej dziedziny nauki jak 
psychologia. Zastosowanie ludzkich, spo ecznych, kognitywnych i emocjonal-
nych elementów podczas podejmowania decyzji ekonomicznych, czyli takich, 
których konsekwencj  jest zysk lub strata, pozwoli y na wyodr bnienie z eko-
nomii oddzielnej dziedziny – ekonomii behawioralnej. Z kolei ekonomia ekspe-
rymentalna sta a si  dzia em ekonomii behawioralnej. Podstawowym narz -
dziem badawczym w ekonomii eksperymentalnej s  eksperymenty, które mog
by  przeprowadzane zarówno w laboratoriach, jak i w terenie, a ich wyniki 
wykorzystywane s  do testowania i lepszego zrozumienia teorii ekonomicz-
nych. W warunkach laboratoryjnych tworzone jest kontrolowane otoczenie 
gospodarcze, a uczestnicy s  motywowani do podejmowania realnych decyzji 
poprzez zapewnienie im odpowiednich bod ców, najcz ciej finansowych. 
W wyniku przeprowadzanych eksperymentów mo liwe jest lepsze zrozumienie 
sposobów podejmowania decyzji, indywidualnych zachowa  czy warunków 
zaistnienia kooperacji mi dzy uczestnikami. 

Eksperymenty jako narz dzia badawcze w ekonomii znalaz y zastosowa-
nie stosunkowo niedawno. Alvin Elliot Roth w 1993 r. wyodr bni  trzy obszary 
zastosowania ekonomii eksperymentalnej3: eksperymenty testuj ce hipotezy 
teorii u yteczno ci, eksperymenty testuj ce hipotezy teorii gier, eksperymenty 
dotycz ce ró nych form organizacji i struktury rynku. Wymienione kategorie 
eksperymentu wskazuj , jak silnie wyst puje powi zanie mi dzy teori  ekono-
mii a eksperymentem. Nowe hipotezy staj  si  inspiracj  do nowych bada ,
z kolei ich wyniki stanowi  podpowied  do wytyczania nowych kierunków 
teorii ekonomii. 

Najcenniejszym sposobem weryfikacji hipotezy jest eksperyment. Zatem 
jakie elementy powinien posiada  dobrze przeprowadzony eksperyment? Istot-
n  cech  ka dej procedury eksperymentalnej jest wybranie odpowiedniego 
czynnika eksperymentalnego oraz ustalenie prawdopodobnego kierunku zmian4.
Tre  hipotezy stanowi  zale no ci i zmiany pomi dzy zmiennymi niezale ny-
mi a zale nymi. Wówczas eksperymentalnie nast puje weryfikacja hipotezy 
roboczej przez wywo ywanie lub zmienianie biegu realnych procesów. W prze-
ciwie stwie do innych metod badawczych eksperyment pozwala na obserwacj ,

                                                          
3  S. Kalinowski, Geneza i znaczenie..., s. 89. 
4  J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wyd. Bernardinum, Gda sk 2002, s. 39–40. 
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w jakim stopniu zmienna X wp ywa na zmienn  Y, a dok adniej – jak zmienia 
si  warto  zmiennej zale nej na skutek zmian warto ci zmiennej niezale nej.
W badaniach eksperymentalnych ustala si  warto ci lub kategorie zmiennej 
(zmiennych) niezale nej, które maj  by  porównane, równie  selekcjonuje si
osoby, obiekty lub przedmioty do bada . Stosuje si  przy tym procedury, któ-
rym przydziela si  poszczególne warto ci lub kategorie zmiennej niezale nej
oraz precyzuje, jakiego typu obserwacji i pomiarów wymaga  b dzie badanie 
danego obiektu5. Najwi ksz  zalet  eksperymentu jest mo liwo  powtarzalno-
ci. Replika efektów badania potwierdza wyniki pierwszego eksperymentu. 

Eksperymentator powinien si  pokusi  o ponowne przeprowadzenie swego 
projektu w celu porównania wyników. 

Dobr  weryfikacj  poprawno ci badania eksperymentalnego jest tzw. test 
skuteczno ci manipulacji6. Przyk adem takiego testu jest sytuacja, kiedy chce-
my ustali , w jaki sposób badani odgrywaj cy w badaniu rol  pracowników 
zareaguj  na wzrost postrzeganej sprawiedliwo ci proceduralnej (np. równe 
szanse awansu). W celu potwierdzenia wzrostu produktywno ci wraz ze wzro-
stem sprawiedliwo ci nale y zweryfikowa , czy badani rzeczywi cie uznaj
wykorzystywan  procedur  w eksperymencie za sprawiedliw . Przeprowadza 
si  wówczas pomocniczo testy psychometryczne. 

Innym warunkiem dobrze przeprowadzonego eksperymentu jest odpo-
wiednie zmotywowanie badanych do podejmowania przemy lanych decyzji. 
Postuluje si  zatem w badaniach ekonomicznych zastosowanie zach t pieni -
nych proporcjonalnych do uzyskanych wyników opartych na teorii warto ci
indukowanej Vernona Smitha7.

2. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka 

Post powanie osób w warunkach ryzyka jest ci le zwi zane z teori
oczekiwanej u yteczno ci sformu owan  przez von Neumanna i Morgensterna 
w 1944 r. Postawili oni hipotez , i  indywidualne osoby unikaj  ryzyka i kieru-
j  si  racjonalno ci  wyboru, dlatego decyduj  si  na opcje, które maksymalizu-
                                                          

5  J. Brzezi ski, Metodologia bada  psychologicznych, PWN, Warszawa 1999, s. 284. 
6  M. Krawczyk, Podstawy: filozofia metody eksperymentalnej w ekonomii, w: Ekonomia 

eksperymentalna, red. M. Krawczyk, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 23. 
7 Ibidem, s. 24. 
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j  ich warto  oczekiwan . Autorzy utworzyli zbiór U sk adaj cy si  z elemen-
tów u yteczno ci u, v, w, …8. W ramach tego sytemu preferencji zosta a okre-
lona relacja u > v oraz równanie: w = u + (1 – )v, gdzie 0 <  < 1. Parametr 
 oznacza prawdopodobie stwo osi gni cia u yteczno ci u. Relacje u yteczno-
ci oparli na trzech aksjomatach, przyjmuj c ró ne relacje pomi dzy elementa-

mi u yteczno ci. Wraz z teori  u yteczno ci pojawi y si  teorie odmienne od  
jej tre ci. Najbardziej powszechn  jest paradoks Allaisa9. Francuski ekonomis-
ta Maurice Allais przeprowadzi  w 1953 r. eksperyment, w ramach którego 
uczestnicy zostali poproszeni o dokonanie wyboru pomi dzy dwiema alterna-
tywnymi loteriami, które mo na opisa  w nast puj cej postaci:

EV = p1A1 + p2A2 + p3A3 + … + pnAn p1 + p2 + p3 + … + pn = 1, 

gdzie p1 to prawdopodobie stwo otrzymania kwoty A1, itd. Pierwszy wybór 
przedstawia  si  nast puj co: A (p1 = 1, A1 = 100 mln franków), B (p1 = 0,1;  
A1 = 500 mln franków; p2 = 0,89; A2 = 100 mln franków, p3 = 0,01; A3 = 0) – 
uczestnicy eksperymentu rozstrzygali w wi kszo ci na rzecz opcji A. Jednocze -
nie ci sami uczestnicy preferowali opcj D (p1 = 0,1; A1 = 500 mln franków;  
p2 = 0,9; A2 = 0). Opcja C przedstawia a si  nast puj co: p1 = 0,11; A1= 100 mln 
franków; p2 = 0,89; A2 = 0. W zasadzie nale a oby uzna , e podmiot, dla któ-
rego U(A) > U(B) (podmiot unikaj cy ryzyka), powinien przejawi  preferencj
U(C) > U(D). Wykazana w badaniu sprzeczno  podwa y a przewidywania 
teorii u yteczno ci. Wyniki tego eksperymentu znalaz y swoje odzwierciedlanie 
w badaniach z realnymi wyp atami, jednak dotyczy y one mniejszych kwot ni
w badaniu.

Przedmiotem bada  racjonalno ci podejmowania decyzji by y tak e ekspe-
rymenty Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego przeprowadzone w latach 
70. XX w., których owocem by a teoria perspektyw. Badani mieli wybra  jedn
z proponowanych w ankiecie propozycji wi cych si  ze strat  lub zyskiem 
powi zan  z okre lonym prawdopodobie stwem. Na tej podstawie naukowcy 
zidentyfikowali nast puj ce paradoksy, których tre  by a sprzeczna z teori
oczekiwanej u yteczno ci (tabela 1). 

                                                          
8  S. Kalinowski, Geneza i znaczenie..., s. 90–91. 
9 Ibidem, s. 135. 
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Tabela 1. Paradoksy teorii oczekiwanej u yteczno ci

Rodzaj efektu Opis paradoksu 

Pewno ci
wy ej oceniana jest wygrana, która jest przez badanych uwa ana 
za pewn , w stosunku do wygranych, których prawdopodobie -
stwo jest istotnie ni sze 

Odbicia
wyst puje zmiana wygranej na strat , powoduje to, e ludzie s
zdolni do ponoszenia ryzyka 

Ubezpieczenia probabili-
stycznego 

ludzie ch tniej decyduj  si  na ubezpieczenie, które cz ciowo 
pokrywa szkody przy minimalnej lub zerowej sk adce ni  na 
ubezpieczenie z pe nym pokryciem szkody przy sk adce maksy-
malnej10

Punktu wyj cia 
inaczej oceniana jest u yteczno  w zale no ci od okre lonego 
poziomu bogactwa11

Izolacji 

je eli gra prawdopodobie stw zostanie podzielona na etapy, pre-
ferencje zostaj  odwrócone, nawet gdy prawdopodobie stwo dla 
obydwu wygranych jest identyczne z prawdopodobie stwem przy 
grze jednoetapowej 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: R. Makarowski, A. Leszczy ska, K. Lozach, P. Maka-
rowski, Skoki na bungee a teoria perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskyego, „Polski Przegl d

Medycyny i Psychologii Lotniczej” 2012, nr 2 (18), s. 48 oraz S. Kalinowski, Konkurencja  
lub kooperacja studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków, Wyd. AE w Poznaniu, 

Pozna  2008, s. 261. 

Efekt izolacji obrazuj  doskonale przedstawione na rysunkach 1–2 drzewa 
decyzyjne. W pierwszym przypadku podmioty wybiera y mi dzy wygranymi 
3000 z prawdopodobie stwem 1/4 a 4000 z prawdopodobie stwem 1/5. W dru-
gim przypadku gra mog a si  sko czy  wygran  zerow  z prawdopodobie -
stwem 3/4. Podmioty podejmowa y decyzj : albo pewne 3000, albo w 4/5 szan-
sa na 4000. W przypadku pierwszym 65% podmiotów wybra o 4000 z prawdo-
podobie stwem 1/5, natomiast w drugim 78% wybra o pewne 3000. 

Kahneman i Tversky oparli swoj  teori  na za o eniu, e warto  perspek-
tywy osi gni cia jakie  wygranej przez jaki  podmiot jest uzale niona od 
dwóch funkcji – funkcji wagi zale nej od prawdopodobie stwa wygranej oraz 
funkcji warto ci, która odzwierciedla subiektywn  ocen  u yteczno ci okre lo-
nej wygranej. 

                                                          
10  S. Kalinowski, Konkurencja lub kooperacja studia eksperymentalne nad funkcjonowa-

niem rynków, Wyd. AE w Poznaniu, Pozna  2008, s. 261. 
11 Ibidem, s. 260. 
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Rysunek 1. Drzewo decyzyjne jednoetapowego badania 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory:  
An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 1997, Vol. 47, No. 2, s. 272. 

Rysunek 2. Drzewo decyzyjne dwuetapowego badania 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: D. Kahneman, A. Tversky,  
Prospect Theory…, s. 272. 

Funkcja ukazana na rysunku 3 wskazuje, e badani wy ej ceni  dost pne

im alternatywy ze wzgl du na pewien punkt odniesienia, którego umiejscowie-

nie zale y od ich aktualnego bogactwa i przesz ych do wiadcze . Mo na wy-

ci gn  wniosek, e badani bardziej boj  si  strat, ni  preferuj  zyski. 
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Rysunek 3. Funkcja warto ci 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: D. Kahneman, A. Tversky,  
Prospect Theory…, s. 279. 

3. Teoria gier a interakcje podmiotów ekonomicznych 

Teoria gier polega na przeprowadzaniu eksperymentów teoriogrowych ba-
daj cych zachowania ludzi w warunkach strategicznej interakcji, co oznacza, e
wynik ich decyzji zale y od decyzji podejmowanych przez inne osoby. Kla-
syczna teoria gier opiera si  na za o eniach, e decydenci dzia aj  w sposób 
racjonalnych egoistów12 nastawionych na maksymalizacj  w asnej funkcji u y-
teczno ci, która zale y od materialnych wyp at danego gracza. Jednak jak 
wskazuj  badania, ludzie nie zawsze zachowuj  si  racjonalnie, poniewa  nie 
potrafi  okre li  wszystkich czynników decyzyjnych. Zastosowanie behawio-
ralnych za o e  w teorii gier wprowadza takie elementy jak emocje, moralno ,
b dy poznawcze, obliczeniowe, ograniczon  mo liwo  tworzenia planów 
dzia ania i budowy prognoz czy te  mo liwo  uczenia si  przez uczestników 
gry13. W teorii gier szczególnie u yteczne jest badanie, czy uczestnicy post puj
zgodnie ze strategi  dominuj c  lub optymaln , jak równie  czy równowaga 
osi gana w badaniu odpowiada teorii równowagi Nasha. Strategi  nale y tu 
rozumie  jako sposób podejmowania decyzji w danej grze. Strategia optymalna 
to taka, która prowadzi gracza do najlepszego dla niego wyniku, zak adaj c, e

                                                          
12  A. Kosior, Model nieegoistycznych preferencji wprowadzenie i najnowsze badania,

„Decyzje” 2008, nr 8, s. 6. 
13 Ibidem.
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strategie pozosta ych graczy s  znane i ustalone. Strategia dominuj ca to taka 
strategia optymalna, która daje najlepszy wynik dla danego gracza niezale nie
od decyzji pozosta ych graczy. Nie zawsze istnieje mo liwo  ustalenia strategii 
dominuj cej, natomiast je eli wszyscy gracze przejm  strategie optymalne, 
dochodzi wówczas do równowagi. Taki stan nazywamy równowag  Nasha14.

Istnieje wiele gier stosowanych w ekonomii eksperymentalnej. Najbardziej 
znan  jest dylemat wi nia. Twórcami tej teorii byli Melvin Drasher i Merrill 
Flood. Stworzyli j  w 1950 r. W grze wyst puj  dwaj gracze, ka dy z nich mo-
e zyska , oszukuj c przeciwnika, ale obaj strac , je eli razem b d  oszukiwa .

Gra charakteryzuje si  niezerow  sum . Powtarzalno  rozgrywania dylematu 
wi nia wskaza a, e gracze cz ciej decydowali si  na kooperacj  ni  na kon-
frontacj , natomiast w przypadku, kiedy zaistnia a konfrontacja, gracz odpo-
wiada  konfrontacj  w nast pnej turze. Po ukaraniu przeciwnika wybieraj cego 
konfrontacj  by  gotowy do kooperacji. Wybory strategii cz sto cechuje konse-
kwentne, spójne i atwe do przewidzenia dzia anie. Dylemat wi nia by  wyko-
rzystywany do analizy procesów decyzyjnych zwi zanych z wy cigiem zbroje ,
podzia em dóbr publicznych oraz w psychologii spo ecznej. 

Przyjmowanie strategii konkurowania w dylemacie wi nia mo e by  t u-
maczone inn  gr  wyst puj c  pod nazw  „postawa gapowicza”, której celem jest 
osi gni cie korzy ci kosztem drugiej strony. Konkurowanie mo e by  przejawem 
braku zaufania do drugiej strony, e nie b dzie chcia a wspó pracowa  (koopero-
wa ), i wówczas zostaje przyj ta postawa asekuracyjna, tzw. gapowicza15.

Jednak uczestnicy gry, podejmuj c decyzje, nie zawsze kierowa  si  b d
jedynie korzy ciami finansowymi. Cz sto b d  to zachowania wynikaj ce
z hierarchii potrzeb (np. piramida Maslowa). Ekonomi ci w swych badaniach 
cz sto uwzgl dniali racjonalno  egoizmu jako decyduj cego czynnika w po-
dejmowaniu decyzji, odrzucaj c tym samym wysoce wyidealizowane za o enia 
behawioralne. Jednak w 1982 r. Werner Güth, Rolf Schmittberger i Bernd 
Schwarze wskazali, e za o enie o egoizmie nie zawsze musi by  w oczekiwany 
sposób spe nione. Swój eksperyment oparli na przetargu ultymatywnym. Wyni-
ki bada  pokaza y, i  uczestnicy gry wy ej ceni  sposób, w jaki s  traktowani 
(w ich odczuciu musi on by  sprawiedliwy), ni  mo liwo  wy szej wyp aty.

                                                          
14  R. Borowski, Podstawy gapowicza w teorii gier i ekonomii eksperymentalnej, „Studia  

i Prace Kolegium Zarz dzania i Finansów SGH” 2008, z. 87, s. 128. 
15 Ibidem, s. 130. 
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Przy czym dodatkowo wyst puje potrzeba sprawiedliwego traktowania innych, 
ale tak e ewentualnej negatywnej wzajemno ci.

Do innych preferencji spo ecznych nale y zaufanie, wa ne nie tylko w re-
lacjach towarzyskich, ale równie  i biznesowych. Podczas eksperymentu mo-
emy zaobserwowa , czy zaufanie wyst puje, czy te  nie. Nie wiadomo jednak, 

gdzie znajduje si  ta warto  graniczna. Jak zmierzy  zaufanie, które ma prze-
cie  nieobserwowalny charakter? Odpowied  na to pytanie zaproponowali  
Joyce Berg, John Dickhaut i Kevin McCabe, wykorzystuj c gr  opart  na za-
ufaniu16. W tej grze gracz A (inwestor) ma do dyspozycji pewn  kwot V. Mo e
j  zainwestowa  w ca o ci lub cz ciowo, powierzaj c j  drugiemu graczowi B 
(powiernikowi). Je eli oznaczymy wielko  inwestycji jako I0, zwrot z inwesty-
cji jako r, to I1 = (1 + r)I0. Nast pnie gracz B decyduje si  cz  kwoty zwróci ,
a cz  pozostawi  dla siebie – Y. Wyp ata gracza A b dzie wynosi : V – I0 + 
[(1 + r)I0 – Y]. Maj c na uwadze równowag  Nasha, gracz B, maksymalizuj c
swój zysk, zdecyduje si  na zatrzymanie ca ej powierzonej kwoty wraz z odset-
kami i z tego te  powodu gracz A nie zdecyduje si  na inwestowanie (I = 0).  
W opisanym eksperymencie gracze dysponowali kwot  warto ci 10 dolarów17,
za  stopa procentowa wynosi a 200%, czyli r = 2. Badanie pozwoli o na zmie-
rzenie sk onno ci do zaufania, jak równie  zwrotu z zaufania. Pokaza o rów-
nie , i  ludzie darz  si  pewnym zaufaniem w pocz tkowej fazie znajomo ci.
Inwestorzy lokowali rednio 50% swego kapita u, a powiernicy zwracali red-
nio 95% inwestycji. Pokazuje to, e zdobycie zaufania przy anonimowo ci
i braku powtórze  jest ujemne. Inwestorzy dostawali z powrotem mniej, ni
zainwestowali, wobec czego nie inwestuj c, nie nagradzali swoich powierników 
zaufaniem. 

W eksperymentach ekonomicznych wykorzystuj cych teori  gier uwzgl d-
niania si  obok racjonalnego egoizmu inne czynniki decyzyjne. Behawioralna 
teoria gier uwzgl dnia emocje, moralno , b dy poznawcze, obliczeniowe, 
niepewno  co do racjonalno ci pozosta ych graczy oraz mo liwo  uczenia si
przez uczestników18. Wyniki bada  w warunkach laboratoryjnych pozwalaj
wyodr bni  elementy wp ywaj ce na funkcjonowanie gospodarki. 

                                                          
16  E. Ostrom, Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton 

2009, s. 72. 
17  J. Berg, J. Dickhaut, K. McCabe, Trust, Reciprocity and Social History, „Games and 

Economic Behavior” 1995, Vol. 10, No. 1, s. 123. 
18  A. Kosior, Model nieegoistycznych preferencji..., s. 6. 
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4. Ekonomia eksperymentalna a mechanizmy rynkowe 

Ekonomia stara si  odpowiedzie  na pytanie, jak forma czy te  struktura 
rynku mo e wp yn  na jego równowag  niekooperacyjn  w doskona ej konku-
rencji19. Liczba podmiotów na rynku, ich zasoby, sposób wymiany informacji, 
zawierania transakcji to czynniki, które generuj  efektywno  wymiany rynko-
wej. Sytuacje kupuj cych i sprzedaj cych uzale nionych od podejmowanych 
decyzji konsumentów i producentów chc cych uzyska  z tej wspó zale no ci
korzy ci mo na okre li  mianem gry strategicznej. 

Efektywno  wymiany rynkowej w sposób eksperymentalny jako pierwszy 
bada  Edward  Chamberlin w 1947 r.20 Postawi  on tez , w której uzna , i  sy-
tuacja rynkowa cz sto odbiega od modelu doskona ej konkurencji. Zaprojekto-
wa  eksperymentalny rynek, gdzie kupuj cemu zosta  wyznaczony maksymalny 
poziom cen zakupu dobra oraz ka demu sprzedaj cemu okre lony minimalny 
poziom ceny sprzeda y. Uczestnicy transakcji negocjowali mi dzy sob  trans-
akcje kupna i sprzeda y. Zró nicowane ceny maksymalne kupuj cych tworzy y
krzyw  popytu, a minimalne ceny sprzeda y – krzyw  poda y. 

Drog  wytyczon  przez Chamberlina pod y  Vernon Smith. W 1962 r. 
podj  si  zbadania w warunkach laboratoryjnych akcji dwustronnej, gdzie 
sprzedaj cy maj  podan  minimaln  cen , za jak  mog  sprzeda  jednostk
dobra v, i nie mog  sprzeda  jej poni ej tej ceny. Je eli sprzedadz  za cen p
w ten sposób, e p > v, otrzymaj  wynagrodzenie równe p – v. Kupuj cy maj
podan  cen  graniczn w i nie mog  kupi  danego dobra za cen p > w. Ko -
cowa wyp ata b dzie si  przedstawia  nast puj co: w – p. Smith zauwa y , e
taka organizacja rynku prowadzi do szybkiej i efektywnej wymiany. Jednocze -
nie wykaza  w warunkach laboratoryjnych, e równowaga konkurencyjna daje 
mo liwo  alokacji. W 1978 r. V. Smith i Charles Plott porównali rynek, na 
którym podmioty mog y zmienia  cen  sprzeda y i kupna, do rynku, na którym 
kupuj cy i sprzedaj cy musieli przedstawi  jedn  cen  na jeden okres wymiany. 
Spowolni o to uzyskanie równowagi. Jednak eksperyment móg  by  przepro-
wadzany w warunkach laboratoryjnych, gdzie ceny graniczne podlega y sta ej
kontroli i nie zmienia y si , a eksperymentator móg  dowolnie zmienia  regu y

                                                          
19  S. Kalinowski, Konkurencja lub kooperacja..., s. 278. 
20  S. Kalinowski, Geneza i znaczenie..., s. 100. 
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panuj ce na rynku21. Dalej naukowcy zastanawiali si , jaka forma organizacyjna 
rynku b dzie dawa a rozwi zania najbardziej zbli one do równowagi konkuren-
cyjnej i zapewniaj ce najefektywniejsz  alokacj  zasobów. 

Inni naukowcy badali zachowania podmiotów na rynkach niekomercyj-
nych. Sidney Siegel oraz Lawrence Fouraker analizowali funkcjonowanie pod-
miotów w oligopolu ilo ciowym22, cenowym i monopolu bilateralnym, w któ-
rym sprzedawca ustala cen , a kupuj cy decyduje o tym, jak du o towaru po tej 
cenie zakupi . Swoje badania oparli na modelu Cournota-Bawleya. Sprzedaj cy
(hurtownik) i kupuj cy (detalista) s  wzajemnie jedynymi kontrahentami. Funk-
cja popytu dóbr sprzedawanych przez detalist  i funkcja poda y hurtownika 
daj  mo liwo  wyznaczenia funkcji zysku dla tych dwóch podmiotów. Przy-
wództwo cenowe hurtownika umo liwia mu, znaj c macierz zysków detalisty, 
zaproponowanie ceny, która przyniesie mu najwi kszy zysk, oczywi cie zak a-
daj c, e detalista zawsze b dzie wybiera  najlepszy dla siebie wariant. Je eli
dana proponowana cena zapewnia maksymalne zyski hurtownikowi i detali cie, 
to taki moment nazywamy punktem Bowleya. 

Podsumowanie 

Istnieje wiele obszarów zastosowania ekonomii eksperymentalnej. W pre-
zentowanym opracowaniu przedstawiono jedynie te najwa niejsze. Na prze-
strzeni ostatnich kilkudziesi ciu lat eksperyment ekonomiczny podlega  ewolu-
cji. Sprawdzenie empiryczne modeli ekonomicznych jest trudne do przeprowa-
dzenia, wymaga przede wszystkim czasu. Zatem naturalnym pomys em by o
zbudowanie rodowiska laboratoryjnego, w którym modele ekonomiczne mog y
by  testowane eksperymentalnie przy ró nych ustawieniach parametrów. Poja-
wienie si  nowej dziedziny, jak  jest ekonomia eksperymentalna, pozwoli o na 
usuni cie barier stoj cych na drodze do rozwoju ekonomii g ównego nurtu. 

Przeprowadzenie eksperymentów ekonomicznych pozwoli o tak e na lep-
sze zrozumienie sposobów podejmowania decyzji, indywidualnych zachowa
czy te  wyst powanie kooperacji lub konkurencji pomi dzy uczestnikami ryn-

                                                          
21  P. Po sko, Vernon Smith. Sylwetka, „Decyzje” 2008, nr 10, s. 124. 
22  M. Krawczyk, M. Wilanowski, Organizacja rynku, w: Ekonomia eksperymentalna...,

s. 200. 
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ku. Daje to mo liwo  szybszego reagowania podmiotów gospodarczych na 
wci  pojawiaj ce si  nowe sytuacje, jak równie  pozwala na prowadzenie 
sprawnej polityki gospodarczej przez pa stwo. Umo liwia równie  podejmo-
wanie optymalnych decyzji opartych nie tylko na wiedzy czysto teoretycznej, 
ale tak e popartych do wiadczalnymi wynikami. Bowiem nie ma konieczno ci
kierowania si  wiedz  teoretyczn , ale zostaje stworzona mo liwo  wyboru 
jednego rozwi zania spo ród wielu. 
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AREAS OF APPLICATION EXPERIMENTAL ECONOMICS 

Summary

The paper presents economic research areas in which experimental economics is 

used. They involve decision-making in terms of risk, in connection with the theory of 

expected utility. Moreover, it also involves game theory, where the experiments are 

carried out by examining the behavior of people in a strategic interaction. In the 

publication the potential of market exchange efficiency by experiment is indicated. The 

starting point of the discussion was the presentation of the elements which a well 

conducted economic experiment should have. 
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