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9 padziernika 2002 roku Vernon L. Smith i Daniel Kahnemann otrzymali
ekonomiczn¹ Nagrodê Nobla. Vernona L. Smitha kapitu³a doceni³a za wprowadzenie do dziedziny nauk ekonomicznych metody eksperymentu jako
narzêdzia badañ empirycznych stosowanego w analizie ekonomicznej, a tak¿e za badania alternatywnych mechanizmów rynkowych.

Vernon L. Smith. Biografia i dokonania

Vernon L. Smith urodzi³ siê 1 stycznia 1927 roku w USA w miecie Witchita
w stanie Kansas. Du¿y wp³yw na jego póniejsze zainteresowania i badania
wywar³ fakt, i¿ rodzice byli bardzo aktywni politycznie, matka by³a zagorza³¹
socjalistk¹.
W 1949 roku Smith uzyska³ tytu³ in¿yniera elektryka na Politechnice Kalifornijskiej (California Institute of Technology). Jednak¿e podczas studiów
jego zainteresowania uleg³y zmianie i tytu³ magistra zdoby³ ju¿ z ekonomii
(Uniwersytet Kansas, 1952). Tytu³ doktora uzyska³ na Uniwersytecie Harvarda w 1955 roku.
W swoim dorobku Smith ma wiele przeprowadzonych badañ i eksperymentów. Pierwsze wa¿ne badania, rozpoczête przez Smitha w 1956 roku na
Uniwersytecie Purdue, mia³y za cel obalenie teorii, ¿e ceny rynkowe na rynku doskonale konkurencyjnym kszta³tuj¹ siê tak, ¿eby wyrównane by³y wartoci krañcowej u¿ytecznoci dla ostatniego kupuj¹cego i sprzedaj¹cego.
Smith jako socjalista, pod wp³ywem rodzinnych wspomnieñ Wielkiego Kryzysu, nie wierzy³, ¿e rynek ustala efektywne ceny. Chcia³ eksperymentalnie
obaliæ tê tezê. Badania polega³y na przydzielaniu studentom ról kupuj¹cych
i sprzedaj¹cych, z których ka¿dy ma bardzo ograniczone informacje co do
preferencji innych i sytuacji na rynku, i obserwowaniu jak bêd¹ siê kszta³towa³y ceny w relacjach miêdzy nimi. Ku swemu zaskoczeniu Smith zauwa¿y³,
¿e wyniki jego eksperymentu prawie dok³adnie pokrywaj¹ siê z cenami, jakie
teoretycznie powinny siê na takim rynku pojawiæ, a wiêc mechanizm rynkowy
jest efektywny, i co wiêcej  do tej efektywnoci nie jest potrzebna pe³na
wiedza podmiotów dzia³aj¹cych na rynku. Opis tego eksperymentu Smith
zamieci³ w 1962 w Journal of Political Economy, w artykule pod tytu³em
An Experimental Study of Market Behavior,

którego ukazanie siê jest dzisiaj

uwa¿ane za pocz¹tek dzia³u ekonomii o nazwie ekonomia eksperymentalna.
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Póniejsze zainteresowania Smitha by³y bardzo szerokie. By³ on jednym
z prekursorów teorii kapita³u, jako jeden z pierwszych zastosowa³ metody
ekonomiczne do problemów zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska, zajmowa³ siê
te¿ np. odniesieniem teorii racjonalnych oczekiwañ do zachowañ podmiotów
graj¹cych na gie³dzie, szczególnie przy istnieniu tzw. market bubbles, co na jêzyk polski t³umaczy siê jako bañki mydlane.
Jednak jego najwa¿niejszym polem badañ by³a  i zreszt¹ nadal pozostaje
 ekonomia eksperymentalna. Smith wymieni³ wszystkie warunki, jakie
musz¹ byæ uwzglêdnione, by mo¿liwe by³o przeprowadzenie kontrolowanego
eksperymentu ekonomicznego w warunkach laboratoryjnych. Stworzy³ te¿
system bodców zapewniaj¹cy, ¿e dany uczestnik eksperymentu bêdzie siê
rzeczywicie zachowywa³ zgodnie z przypisanymi mu preferencjami.
Wiele eksperymentów przeprowadzanych przez Smitha by³o zwi¹zanych
z problemem aukcji. Analizowa³ on ró¿ne rodzaje aukcji i obala³ (lub czasem
potwierdza³) teorie dotycz¹ce ich wyniku.

Przyk³ad: s¹ 4 rodzaje aukcji:



Angielska (zwyk³a  najwy¿sza cena wygrywa);



Holenderska (cena jest obni¿ana, a¿ który z uczestników j¹ zaakceptuje);



Najwy¿szej ceny (gdy jednoczenie otwiera siê zalakowane koperty z ofertami i najwy¿sza [lub najni¿sza] oferta wygrywa);



Drugiej ceny (gdy jednoczenie otwiera siê zalakowane koperty z ofertami
i najwy¿sza [lub najni¿sza] oferta wygrywa, ale jej oferent p³aci cenê równ¹ drugiej najwy¿szej ofercie).
Smith obali³ teoriê, ¿e rezultat aukcji drugiej ceny i aukcji holenderskiej

bêdzie identyczny. Ustali³ te¿, które aukcje bêd¹ przynosiæ ceny najwy¿sze,
a które najni¿sze; i tak najwy¿sze ceny bêd¹ przynosiæ aukcje angielska i drugiej ceny, najni¿sze za aukcja holenderska.
Innym jego osi¹gniêciem by³o stworzenie ekonomicznego odpowiednika
fizycznych tuneli aerodynamicznych, dziêki którym mo¿na eksperymentalnie
badaæ, jak nowy mechanizm rynkowy bêdzie funkcjonowaæ w praktyce na rynku. Te eksperymenty zosta³y wykorzystane przy deregulacji rynku energetycznego w USA, przy badaniach dotycz¹cych aukcji, a tak¿e przy badaniach
zwi¹zanych z przypisywaniem czasu i miejsca pobytu samolotów na lotniskach. Ponadto, Smith pracowa³ jako konsultant przy prywatyzacji przemys³u
energetycznego w Australii i Nowej Zelandii. W 1997 pe³ni³ funkcjê Blue Ribbon Panel Member (w wolnym t³umaczeniu: Cz³onka Panelu Niebieskiej
Wstêgi) oraz National Electric Reliability Council (w wolnym t³umaczeniu:
Doradca w Sprawie Rzetelnoci Krajowej Energetyki).
Vernon L. Smith napisa³ lub wspó³pracowa³ przy pisaniu ponad 200 artyku³ów i 12 ksi¹¿ek dotycz¹cych teorii kapita³u, finansów, zasobów naturalnych i ekonomii eksperymentalnej. Oprócz tego, pracowa³ lub nadal pracuje
w
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Review, Cato Journal, Journal of Economic Behavior and Organization,
Journal of Risk and Uncertainty, Science, Economic Theory, Economic Design, Games and Economic Behavior i Journal of Economic Methodology.
By³ prezesem: Public Choice Society, Economic Science Association,
Western Economic Association i Association for Private Enterprise Education. Wyk³ada³ na Uniwersytecie w Arizonie, Purdue, Uniwersytecie Browna
i Uniwersytecie Massachusetts.
Zosta³ równie¿ cz³onkiem Fundacji Forda, Centrum Zaawansowanych
Studiów Nauk Behawioralnych (Center for Advanced Study in the Behavioral
Sciences) oraz stypendyst¹ programu Shermana Fairchilda w Kalifornijskim
Instytucie Technologii. Otrzyma³ honorowy stopieñ naukowy Zarz¹dzania od
Uniwersytetu w Purdue.
W 1995 otrzyma³ od Association for Private Enterprise Education nagrodê
Adama Smitha oraz zosta³ wybrany na cz³onka National Academy of Sciences. W 1996 otrzyma³ nagrodê CalTech, a Andersen Consulting uzna³o go za
profesora roku (tytu³: Andersen Consulting Professor of the Year).
Inne wa¿niejsze prace Smitha to:
 The Principle of Unanimity and Voluntary Consent in Social Choice (opublikowana w Journal of Political Economy w 1977)  praca inicjuj¹ca systematyczne studia nad wzorcami organizacji instytucjonalnej, decyduj¹cej w kwestiach gospodarczych i spo³ecznych.
 Microeconomic Systems as an Experimental Science (opublikowana w 1982
w The American Economic Review) jest podwalin¹ póniejszej metodologii ekonomii eksperymentalnej.
 A Combinatorial Auction Mechanism for Airport Time Slot Allocation (opublikowana w 1982 w Bell Journal of Economics) zawiera aplikacje ekonomii

eksperymentalnej

dotycz¹ce

budowy

systemów

ekonomicznych

w prawdziwym wiecie.
 Bubbles, Crashes and Endogenous Expectations in Experimental Spot Asset
Markets

(opublikowana w 1988 w Econometrica) bada racjonalne oczeki-

wania oraz zjawisko baniek mydlanych na rynku finansowym.
 Preferences, Property Rights and Anonymity in Bargaining Games (opublikowana w 1994 w Games and Economic Behavior) zapocz¹tkowa³a systematyczne studia nad wymian¹ w indywidualnym aspekcie.
W roku 2001 Smith opuci³ Uniwersytet w Arizonie i przeniós³ siê na Uniwersytet Georgea Masona w Waszyngtonie, gdzie pracuje do dzi. Tam stworzy³ Interdyscyplinarne Centrum Nauki Eksperymentalnej (Interdisciplinary Center for Experimental Science  ICES). W pobli¿u wielkiej waszyngtoñskiej polityki, Smith chce wp³ywaæ na dzia³ania polityków i promowaæ ekonomiê eksperymentaln¹. W ci¹gu swojego krótkiego dzia³ania ICES zajmowa³o
siê m.in. wspó³prac¹ z rz¹dami Australii i Nowej Zelandii w dziedzinie prywatyzacji, tworzeniem i usprawnianiem dzia³ania gie³dy w Arizonie oraz
zastosowaniem ekonomicznych metod na rynku wody (dla przedsiêbiorstw
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wodoci¹gowych itp.) w Kalifornii. Jak widaæ, spektrum zainteresowañ Smitha i jego wspó³pracowników jest bardzo szerokie. W tej chwili ICES jest najwa¿niejszym orodkiem ekonomii eksperymentalnej na wiecie.

Mechanizmy rynkowe

Pierwszy artyku³ Smitha zosta³ zainspirowany przez harwardzkie eksperymenty jego nauczyciela Chamberlina. Polega³y one na tym, ¿e studenci podzieleni na dwuosobowe zespo³y odgrywali role kupców i sprzedawców fikcyjnych dóbr. Cena transakcji by³a ustalana na zasadzie targu. Chamberlin
uzna³ wyniki eksperymentu za podwa¿aj¹ce standardowy model neoklasyczny z doskona³¹ konkurencj¹ (z za³o¿eniem cenobiorstwa i racjonalnoci
uczestników).
Smith uzna³, i¿ wyniki Chamberlina mog³yby byæ bardziej wartociowe
i wiarygodne, gdyby warunki eksperymentu bardziej przypomina³y realny rynek. Dlatego te¿ zorganizowa³ eksperyment, w którym uczestnicy zostali
podzieleni na grupy potencjalnych sprzedawców i kupców na zasadzie aukcji
zwanej double oral aution (jest to mechanizm rynkowy wykorzystywany na
wielu rynkach finansowych i towarowych). Studentom losowo przypisano
role sprzedawców i kupców. Ka¿dy sprzedawca dosta³ jednostkê dobra i cenê
Vi,

za któr¹ móg³ je sprzedaæ. Sprzedawca móg³ sprzedaæ dobro jedynie za

cenê równ¹ lub wy¿sz¹ od Vi. Podobnie ka¿demu kupuj¹cemu zosta³a nadana
cena Wi, najwy¿sza, za któr¹ móg³ kupiæ dane dobro. Bazuj¹c na dystrybucji
przypisanych cen, Smith móg³ narysowaæ krzyw¹ popytu i poda¿y oraz wyznaczyæ cenê równowagi. (Co istotne, uczestnicy eksperymentu nie byli w stanie
wyliczyæ teoretycznej ceny równowagi.) Smith zauwa¿y³, ¿e zaistnia³e ceny
transakcyjne s¹ zbli¿one do teoretycznej ceny równowagi.
Wyniki jednego z eksperymentów ilustruje rysunek.

Rys. 1.
ród³o: Vernon L. Smith, An Experimental Study of Market Behavior, 1962, Journal of Political
Economy, USA.
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Lewa czêæ wykresu przedstawia rozk³ad popytu i poda¿y wyznaczone
przez dany rozk³ad cen wyjciowych (wywo³awczych). £amane, przedstawiaj¹ce rozk³ady popytu i poda¿y, przecinaj¹ siê przy cenie p = 2,00, która jest
w ten sposób cen¹ równowagi konkurencyjnej (rynkowej). Prawa czêæ wykresu prezentuje ceny handlowe (transakcyjne) w piêciu kolejnych okresach
handlowych, a zarazem odchylenia standardowe od wyznaczonej ceny równowagi konkurencyjnej w ka¿dym z okresów. Wyra¿one s¹ one jako procent teoretycznie wyznaczonej ceny równowagi konkurencyjnej (liczba

a na diagra-

mie). Jak pokazano na diagramie, wiêkszoæ cen transakcyjnych by³a zbli¿ona
do przewidywañ teoretycznych, a odchylenie standardowe spada³o w miarê,
jak ceny stopniowo zbiega³y do ceny wyznaczonej teoretycznie.
Smith podsumowa³ eksperyment nastêpuj¹co:

[

] istniej¹ silne tendencje do tego [

] aby równowaga konkurencyjna by³a osi¹gana

tak d³ugo, jak d³ugo ktokolwiek jest w stanie zakazaæ zmowy oraz utrzymywaæ ca³kowit¹ jawnoæ i powszechnoæ ofert i transakcji. [

] Zmiany w stanie poda¿y i popytu

powoduj¹ zmiany w rozmiarach transakcji w przeliczeniu na okres, jak równie¿
w ogólnej wysokoci cen kontraktów. To drugie doæ dobrze odpowiada przewidywaniom teorii cen konkurencyjnych [Smith,

An Experimental Study of Market Behavior,

1962, Journal of Political Economy, USA].

Smith i inni badacze przeprowadzili jeszcze seriê podobnych eksperymentów, aby sprawdziæ, czy ta zgodnoæ z teori¹ nie by³a zwyczajnym zbiegiem okolicznoci. Póniejsze eksperymenty w dalszym ci¹gu potwierdza³y
s³usznoæ pierwotnego rezultatu. We wspólnej pracy C. Plott i V. Smith uzyskali taki sam ogólny rezultat, choæ uzupe³niony o nowy element: znaczenie
instytucji rynkowych. Szczegó³owo porównali wyniki, gdy sprzedaj¹cy i kupuj¹cy mogli zmieniaæ ceny w sposób ci¹g³y podczas okresu handlowego (pierwotny projekt Smitha), z tymi, gdy musieli wystawiæ jedn¹ cenê na ca³y okres
handlowy. Ten drugi projekt, w porównaniu do pierwotnego, wykaza³ brak
stopniowej zbie¿noci do teoretycznej ceny równowagi.
Widaæ, ¿e konieczne by³o podejcie eksperymentalne, a nie zbieranie danych zewnêtrznych, aby dojæ do tego rezultatu. Dziêki niemu mo¿liwe sta³o
siê utrzymanie sta³ych warunków otoczenia rynkowego (w tym przypadku rozk³ad cen wyjciowych) podczas ró¿nicowania instytucji rynkowych (w tym
przypadku zasad dostosowywania siê cen) w kontrolowany sposób.

Jak powstaj¹ eksperymenty?

Wiêkszoæ eksperymentów przeprowadzanych jest w laboratoriach, w których osoby uczestnicz¹ce w eksperymencie dokonuj¹ transakcji na ró¿nych
rynkach, siedz¹c przed komputerami. Maj¹ obiecane prawdziwe nagrody pieniê¿ne, aby dosz³o do zawarcia transakcji. Przeprowadzaj¹cy próbê obserwuj¹ uczestników podejmuj¹cych decyzje kupna, sprzeda¿y oraz licytacji
w grach zaprojektowanych tak, by przypomina³y gospodarkê, z któr¹ maj¹ do
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czynienia na co dzieñ. Wiêkszoæ eksperymentów ma sesje trwaj¹ce mniej ni¿
3 godziny, poniewa¿ badani mêcz¹ siê i s¹ mniej uwa¿ni. W ka¿dym eksperymencie istotne s¹ trzy elementy: koszt rodowiska, instytucja okrelaj¹ca
regu³y wymiany, zachowania uczestników. Prowadz¹cy badanie kontroluje
rodowisko i instytucjê oraz obserwuje zachowanie badanych podmiotów.
Warto dodaæ, ¿e z ekonomi¹ eksperymentaln¹ jest nieod³¹cznie powi¹zana ekonometria. Narzêdzia ekonometryczne s³u¿¹ analizie danych zebranych
w trakcie eksperymentów przeprowadzanych w laboratoriach.

Dlaczego testowanie teorii ekonomicznych jest istotne?

Wed³ug Smitha, je¿eli teorie maj¹ zostaæ uznane za prawdziwe, nale¿y je
przetestowaæ, oprzeæ na faktach bazuj¹cych na obserwacjach. Podobnie jak
antropolodzy nie próbuj¹ wygenerowaæ ca³ej wiedzy o zachowaniu spo³ecznym, przesiaduj¹c w swoich biurach, lecz ¿yj¹c wród populacji, któr¹ badaj¹,
ekonomici eksperymentalni próbuj¹ zgromadziæ dane o ekonomicznym zachowaniu konsumenta poprzez badania w laboratoriach, by lepiej zrozumieæ
podejmowane przez niego decyzje w warunkach ograniczonoci zasobów.
Uzasadniaj¹c, dlaczego ekonomici powinni przeprowadzaæ badania eksperymentalne, Smith poda³ osiem najistotniejszych powodów: aby przetestowaæ prawdziwoæ teorii, dokonaæ rozró¿nienia pomiêdzy teoriami, rozpracowaæ przyczyny b³êdów w teorii, ustaliæ empiryczne regularnoci jako podstawy nowych teorii, porównaæ ró¿ne rodowiska, stosuj¹c te same regu³y,
porównaæ stosowanie ró¿nych regu³ w tym samym rodowisku, oceniæ ró¿norodne propozycje polityczne, u¿yæ laboratoriów do symulacji planów formalnych i oceny ich efektywnoci.
Warto tu dodaæ, ¿e metody eksperymentalne zmieniaj¹ podejcie do ekonomii. Krzywe popytu i poda¿y mog¹ byæ zbyt abstrakcyjne, by studenci pojêli, jak funkcjonuje rynek. Uczestnictwo w rynkach eksperymentalnych pozwala studentom znacznie szybciej zrozumieæ zasady ekonomii i poj¹æ, jak regu³y rynkowe zmieniaj¹ zachowanie pojedynczego konsumenta na rynku.
Ponadto ekonomia eksperymentalna dostarcza metod zdobywania i przetwarzania informacji, które mog¹ ulepszyæ przewidywalnoæ w biznesie.
Bazuj¹c na eksperymentach, ekonomici mog¹ równie¿ objaniaæ ró¿norakie
efekty alternatywnych polityk rz¹du (te przewidziane i nieprzewidziane).
Eksperymenty te nie daj¹ jednoznacznej odpowiedzi na wszystkie pytania,
ale oferuj¹ rozwi¹zanie (po koszcie efektywnym) pozwalaj¹ce zidentyfikowaæ
s³abe punkty rynku i polityki, zanim teorie nie zostan¹ zastosowane.

Ekonomia eksperymentalna  wa¿na dziedzina nauki

Do niedawna konwencjonalna wiedza rodowiska ekonomicznego opiera³a siê na za³o¿eniu, ¿e ekonomia jest nauk¹ rozwa¿an¹ kompleksowo, a eksperymenty laboratoryjne zarezerwowane s¹ wy³¹cznie dla nauk cis³ych. Dzi,
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po wielu latach ci¹g³ych badañ, ekonomia eksperymentalna sta³a siê bardzo
wa¿na dla rodowiska akademickiego.
Vernon L. Smith, nazywany ojcem ekonomii eksperymentalnej, przyczyni³ siê do spopularyzowania tej nauki i jej powszechnej akceptacji. Pocz¹tkowy bodziec do zmiany podejcia do ekonomii w laboratorium pochodzi³
z badañ dotycz¹cych zachowañ konsumentów. Wczeniej ekonomici bazowali na teoriach mikroekonomii, które opiera³y siê na za³o¿eniach dotycz¹cych wyborów indywidualnych. Fakt, ¿e preferencje konsumentów s¹
trudne do zaobserwowania w rodowisku naturalnym, zaprowadzi³ Smitha
do laboratorium, gdzie móg³ zweryfikowaæ, czy rzeczywicie poczynione za³o¿enia dotycz¹ce jednostek dobrze opisuj¹ zachowanie wszystkich konsumentów w trakcie dokonywania wyboru (chodzi³o o to, czy mo¿na uogólniæ uzyskane wyniki). Laureat Nagrody Nobla stworzy³ w swoim laboratorium rynki
i elektroniczny system handlu, a zatem niewielkie gie³dy, dodatkowo u¿y³
rzeczywistych ludzi jako aktorów rynku, dziêki temu testowane w laboratorium rodki determinowa³y wiarygodnoæ weryfikowanych teorii ekonomii.
Przyjmuj¹c za przedmiot badañ ludzi, dla których pieni¹dz jest g³ówn¹ determinant¹ wyboru, Smith w swoich eksperymentach tworzy³ prawdziwy wiat,
aby pomóc badaczom zrozumieæ, dlaczego poszczególne rynki dzia³aj¹ tak,
jak dzia³aj¹.
Istota ekonomii eksperymentalnej polega na sprawowaniu kontroli nad
badaniem rynków. Przeprowadzone przez Smitha badania pozwalaj¹ zrozumieæ, jak i dlaczego rynki reaguj¹ na zmianê regu³ gry rynkowej (praw, przepisów i tradycyjnych regu³ wymiany). Lekcje ekonomii eksperymentalnej s¹
cenne zarówno dla badaczy, jak i twórców polityki przedsiêbiorstw, mog¹ byæ
stosowane w obszarach takich, jak teoria rynków finansowych i zachowanie
konsumenta, ekonomia zasobowa czy te¿ prywatyzacja.

Podsumowanie

V. L. Smith swój pierwszy eksperyment przeprowadzi³ w po³owie lat 50. na
Uniwersytecie w Stanford. Do przeprowadzenia badania wykorzysta³ swoich
studentów. Odkry³ wówczas, ¿e maj¹c nawet niewielki zasób informacji (nie
znaj¹c zamiarów konkurentów, a wiêc krzywej popytu rynkowego) i bêd¹c
nieliczn¹ grup¹, podmioty te upodabniaj¹ siê szybko do siebie, osi¹gaj¹c równowagê konkurencyjn¹ (opart¹ na wspó³zawodnictwie). Ci¹g³e negocjacje
cen prowadz¹ do wy³onienia ceny efektywnej. Jego teoria przeczy³a wczeniejszym pogl¹dom, ¿e rynek mo¿e dzia³aæ efektywnie tylko wówczas, gdy
uczestniczy w nim du¿a grupa kupuj¹cych i sprzedaj¹cych oraz gdy dysponuj¹ oni pe³n¹ informacj¹. Eksperymenty Smitha dowiod³y, ¿e wiele sporód
uzasadnionych czynników ekonomicznych nie stanowi warunku wstêpnego
dla wydajnego rynku. By³o to radykalne odejcie od tradycyjnej myli ekonomicznej.
Vernon L. Smith stworzy³ podwaliny ekonomii eksperymentalnej. Rozwin¹³ metody, które pozwoli³y wiarygodnie przeprowadzaæ i interpretowaæ eks-
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perymenty oraz ustali³ standardy, dziêki którym mo¿na oceniæ sposób przeprowadzenia badania w laboratoriach na ca³ym wiecie. Przez dekady walczy³ o uznanie eksperymentu jako narzêdzia badawczego w ekonomii, w tym
celu wspó³pracowa³ z wybitnymi naukowcami z ca³ego wiata. Dziêki jego
powiêceniu zaakceptowano nowoczesne metody ekonomii eksperymentalnej. Kontrola cen i inne formy interwencji rynkowej zosta³y zbadane dowiadczalnie po raz pierwszy. Studiowano nowe formy rynku, np. jaki wp³yw
na podejmowanie decyzji przez konsumenta maj¹ nadawane programy telewizyjne. Udowodniono, ¿e spekulacja mo¿e byæ badana na rynkach eksperymentalnych. Mnóstwo dokonañ ekonomii eksperymentalnej jest publikowanych co roku, równie¿ liczba eksperymentalnych laboratoriów stale siê
powiêksza na ca³ym wiecie. ICES stawiane jest za przyk³ad jako najlepsze
laboratorium ekonomii eksperymentalnej na ca³ym wiecie.
Praca Smitha jest uznawana za prze³om we wspó³czesnej teorii ekonomii.
Jego eksperymenty s¹ niezaprzeczalnie bezcenne dla samej ekonomii. Udowodni³ on bowiem efektywnoæ rynku przy niedoskona³ej informacji, podkreli³ rolê instytucji w tworzeniu systemu rynkowego, zobrazowa³ wiele ciekawych mechanizmów rynkowych, np. jak oczekiwany dochód z aukcji zale¿y
od wyboru jej rodzaju. Stworzy³ i przetestowa³ ekonomiczny odpowiednik
tuneli aerodynamicznych, który pozwoli³ przewidzieæ, jak nowy mechanizm
rynkowy bêdzie dzia³aæ w praktyce. Ponadto, wspó³pracuj¹c przy deregulacji
rynków w USA, Australii i Nowej Zelandii, wykaza³, ¿e jego dokonania naukowe mo¿na zastosowaæ w praktyce, co wiêcej, wiat ich potrzebuje.

Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt,
Zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacji,

prze³. Kaja

Wacowska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,
s. 352, indeks.
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