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ter na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) na 

Univerzi na Primorskem. Po zaključku študija uporabne matematike na Univerzi v Ljubljani je 

odšel na Nizozemsko in leta 2005 za svojo doktorsko disertacijo prejel najvišjo pohvalo 

Univerze v Amsterdamu. Leta 2008 je pridobil raziskovalni projekt nizozemske znanstvene 

agencije NWO in bil izbran med 30 najboljših ekonomistov na Nizozemskem, leta 2010 pa je 

prejel priznanje Univerze na Primorskem za znanstveno odličnost. Raziskovalno se ukvarja s 

preučevanjem dejavnikov, ki vodijo ekonomske odločitve ljudi in skupin, z dinamiko 

neformalnih trgov in družbenih mrež, ter z evolucijo človeškega zaupanja in sodelovanja. 

Objavil je samostojno monografijo in šest raziskovalnih člankov, dva v priznani reviji Science.



Ekonomija v laboratoriju - ekonomski poskusi v pomoč znanosti in politiki

Povzetek

Mnogo ekonomskih teorij temelji na intuitivnih predpostavkah o vedenju ljudi in trgov, 

vrednotah, ter logičnih izpeljavah. Ekonomisti se občasno ne strinjajo o teh predpostavkah in 

zato zagovarjajo različne teorije. Nekoč so se takšna nestrinjanja reševala, ko so eno od 

teorij preko ekonomske politike spremenili v prakso in ocenjevali njen uspeh. Pred nekaj 

desetletji pa so ekonomisti razvili metodo, s katero lahko marsikatero teorijo preverijo v 

ekonomskem laboratoriju. S tem se je razvilo novo področje eksperimentalne ekonomije, za 

katerega sta do sedaj bili podeljeni že dve Nobelovi nagradi. Metodo laboratorijskih poskusov 

uporabljamo za preverjanje uveljavljenih ekonomskih predpostavk, primerjavo različnih teorij, 

ter za oblikovanje ekonomskih institucij: od licitacij in tržnih posegov do davčnih sistemov in 

pravil mednarodnega trgovanja.

Ključne besede: eksperimentalna ekonomija, laboratorijski poskusi, ekonomsko odločanje, 

ekonomske institucije, sodelovanje

Abstract

Many economic theories are based on intuitive assumptions on the behavior of people and 

markets, on normative values, and on the resulting logical inference. The economists 

occasionally disagree on the nature of these assumptions and therefore support conflicting 

economic theories. Such disagreements used to be resolved when one or another theory led 

to real economic decisions or institutions whose performance was subsequently evaluated in 

practice. Some decades ago, however, the economists developed a method of testing 

economic theories and economic institutions in a laboratory environment. This led to

experimental economics, a discipline which has since been awarded two Nobel prizes for 

economic sciences. The method of laboratory experiments is now used to test established 

economic assumptions, to compare conflicting theories, and to design new economic 

institutions: from auctions and market interventions, to fiscal systems and rules of 

international trade.



Laični opazovalec ima pogosto občutek, da se ekonomisti med seboj ne strinjajo o 

primernosti različnih ekonomskih politik. Razlike v mišljenjih ekonomistov občasno zapolnijo 

kolumne dnevnih časopisov in mnogi se zato sprašujejo, do kašne mere je ekonomija sploh 

znanstvena veda. Akademska mnenja pri ostalih vedah se namreč oblikujejo na 

specializiranih strokovnih srečanjih, kjer prevladajo mnenja, ki so podkrepljena z logičnimi 

argumenti ali, še bolje, z empiričnimi dokazi. Za nekoliko drugačne običaje med ekonomisti 

sta dva razloga. Prvi je vpliv ekonomske teorije na naše vsakdanje življenje. Drugi je 

vztrajanje ekonomistov na tradicionalnem pristopu k razvoju ekonomskih teorij, ki temeljijo na 

predpostavkah o vedenju posameznikov, podjetij in gospodarstev, na ideologijah in 

normativnih standardih o pravičnosti ali učinkovitosti, ter šele nato na logičnih izpeljavah. 

Mnoge predpostavke v ekonomskih teorijah niso rezultat empirične analize, temveč intuicije

ali ekonomske tradicije. Klasična ekonomska teorija tako predpostavlja, da smo ljudje 

racionalni, sebični in imamo dobro oblikovane in stabilne preference - čeprav ljudje v resnici

nismo sebični, zaradi fizioloških omejitev ne moremo biti racionalni, in v svojih preferencah

smo zelo občutljivi na okolico. Zanimivo je, da klasične predpostavke vodijo v teorijo tržne 

dinamike, ki relativno uspešno opisuje delovanje popolnih trgov. Vendar ta teorija ne uspe 

zajeti vedenja ljudi v ostalih tržnih in izventržnih okoljih. Klasične predpostavke lahko seveda 

zamenjamo s kakšnimi drugimi, a ekonomska teorija ne bo popolna, dokler bodo 

predpostavke temeljile samo na intuiciji, ne pa na empiričnih dejstvih. 

V zadnjih desetletjih so ekonomisti zato razvili dve 

empirični metodi, s katerimi svoje teorije približujejo 

empiričnim dejstvom. Prva temelji na opazovanju realne 

ekonomske dinamike in ekonometrični analizi. Druga 

temelji na simuliranju ekonomskih institucij v 

ekonomskem laboratoriju in statistični analizi. Prednost 

prve metode je, da zbira podatke iz realnih ekonomij, 

vendar so ti običajno nepopolni in pogosto medsebojno 

težko primerljivi. Podatki iz laboratorijskih poskusov so, 

po drugi strani, popolni in primerljivi, a imajo vprašljivo 

veljavnost za realno ekonomijo. 

Pomembna prednost laboratorijskih poskusov je ponovljivost in možnost manipuliranja z 

ekonomskim okoljem, ki v realni ekonomiji ni mogoča. Predstavljajmo si, na primer, da bi radi 

poiskali najprimernejšo obliko prodaje ali privatizacije državnega premoženja. Lahko 

izpeljemo naključno licitacijo, ter upamo, da smo uporabili pravo. Pred tem “poskusom na 

Slika 1: Laboratorij za ekonomske 
poskuse na Univerzi v Amsterdamu 
hkrati sprejme do 30 udeležencev.



državi” lahko povprašamo stroko, kar morda pripelje do retoričnih sporov med ekonomisti, ki 

zagovarjajo različne empirično nepreverjene teorije. Vsekakor se je pri tej odločitvi bolje 

nasloniti na empirična dejstva. Lahko si ogledamo primere podobnih prodaj iz preteklosti ali 

iz drugih držav, vendar je vprašljivo, do katere mere lahko te primere medsebojno 

primerjamo. In končno, v ekonomskem laboratoriju lahko preizkusimo vse možne oblike 

prodaje na isti populaciji, pri tem pa nadzorujemo vse pomembne parametre. Med dvema 

poskusoma zamenjamo le en parameter prodaje in s tem natančno spoznamo, kako vpliva 

na izid v laboratoriju. Da bi dosegli čim večji realizem, v laboratoriju prodamo realen objekt 

za pravi denar. 

Takšna uporaba laboratorijskih poskusov v ekonomiji se imenuje eksperimentalna 
ekonomija. Prve laboratorijske poskuse, ki so bili namenjeni ekonomskim raziskovalnim 

vprašanjem, sta naredila Nobelova nagrajenca Reinhard Selten in Vernon Smith že v 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Obsežnejša literatura in laboratoriji, namenjeni izključno 

ekonomskim raziskavam, so se pojavili šele v osemdesetih letih v Združenih državah 

Amerike. Danes je po svetu takšnih laboratorijev že več kot 150, od tega jih je samo v Evropi 

več kot 60. Oddelek za eksperimentalno ekonomijo (CREED) na Univerzi v Amsterdamu, ki 

je odprl enega od prvih ekonomskih laboratorijev v Evropi, zaradi izrednega povpraševanja 

sedaj gradi že drugega. V Sloveniji je laboratorij za ekonomske raziskave že v devetdesetih 

letih želela odpreti dr. Vesna Prašnikar, vendar za to žal ni uspela pridobiti podpore in je 

svoje delo nadaljevala v Združenih državah Amerike. Prvi slovenski laboratorij bo morda 

odprt na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Famnit) na 

Univerzi na Primorskem. Finančnih sredstev za ekonomske poskuse v Sloveniji še ni na 

voljo.

Slika 2: Nobelovi nagrajenci, povezani z eksperimentalno ekonomijo (od leve): Reinhard Selten, Vernon Smith, 
Daniel Kahneman, Elinor Ostrom.



Laboratorijski poskusi se uporabljajo za primerjavo učinkovitosti različnih ekonomskih 

institucij, testiranje novih in neznanih tržnih posegov in okolij, preverjanje obstoječih 

ekonomskih teorij, in za preverjanje ekonomskih predpostavk o človeškem odločanju v 

ekonomskih okoljih. V tujini so sedaj marsikateri posegi v trg, kot na primer sprememba 

obdavčitve, in marsikatere nove tržne institucije, kot sta na primer trg za onesnaževalne 

dovolilnice in licitacija javne lastnine, pred vpeljavo preverjeni in popravljeni v ekonomskem 

laboratoriju. Stroški laboratorijskega poskusa, namenjenega ekonomski politiki, so majhni v 

primerjavi s stroški napačne ekonomske odločitve.

Ekonomski poskusi upoštevajo nekaj osnovnih pravil. Udeleženci morajo biti prostovoljci, ki 

se poskusa udeležijo zaradi zaslužka. Vse odločitve morajo biti anonimne in imeti finančne

posledice. Ker gre pri vseh odločitvah v laboratoriju za denar, in ker vsem udeležencem 

denar nekaj pomeni, je ekonomija v laboratoriju realna. Udeležencem se nikoli ne govorijo

neresnic, kot je na primer navada v laboratorijskih poskusih v (socialni) psihologiji. Isti 

poskus se ponovi na različnih skupinah dovolj pogosto, da lahko podatke analiziramo z 

enostavnimi statističnimi pristopi. Poleg teh pravil je potrebno upoštevati še vse ostale

postopke, ki omogočajo čim boljšo ponovljivost poskusov. Še posebej pri poskusih 

namenjenih svetovanju je potrebno zadovoljiti najvišje standarde eksperimentalne 

ekonomije, ki jih dosegajo le najboljši laboratoriji po svetu, v katerih se raziskovalci za 

samostojno delo usposabljajo po več let.

V zadnjem desetletju so metodo ekonomskih poskusov prevzele tudi druge vede. Socialni 

psihologi z njimi preučujejo dinamiko družbenih mrež, v političnih vedah z njimi oblikujejo 

volilne sisteme, antropologi preučujejo razvoj ekonomskih institucij v manj razvitih družbah 

po svetu, biologi pa analizirajo evolucijo človeškega zaupanja in sodelovanja. Predvsem 

problem sodelovanja je prav zaradi uporabe ekonomskih poskusov postal eden od centralnih 

raziskovalnih problemov zadnjega desetletja. Ekonomske raziskave, ki so pokazale, da ljudje 

s pomočjo medsebojnega kaznovanja ali proste izbire sodelavcev dosežejo sodelovanje, in 

tako povečajo uspeh svoje družbe, so bile objavljene v najprestižnejših mednarodnih 

znanstvenih revijah Nature in Science. Za laboratorijske raziskave institucij, s katerimi ljudje 

olajšajo probleme onesnaževanja in pretiranega izkoriščanja skupnih naravnih virov, pa je 

Elinor Ostrom leta 2009 prejela Nobelovo nagrado za ekonomijo.
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