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Om eksperimentell 
økonomi

• Utviklet av Vernon Smith på slutten av 50-tallet

• Sentral i deregulering av kraftsektoren, flysektor, 
telecom

• Studier av kraftsektoren New Zealand og Australia 
før deregulering, samt USA og UK

• Veletablert gren av økonomien innen

Akademia

• Lite brukt i det offentlige og i næringslivet

Bilde: Laboratoriestudie av det grønne sertifikatmarkedet i 2004, 
NTNU Gløshaugen



Hvorfor eksperimentell økonomi?

Regulerende myndigheter:

• Testlaboratorie for nye markedsreformer
og markedsdesign

• Effektivitet i eksisterende markeder

• Markedsmanipulasjon

Markedsaktører og næringsliv

• Markedsanalyser og konsulentvirksomhet

• “Flysimulator” eller vindtunnell for 
markedsaktører

Akademia

• FoU

• Undervisning

Ville vi introdusert nye medikamenter eller et produkter i
markedet uten å gjennomføre omfattende laboratorietester
først? Aldri!

Men når vi introduserer omfattende markedsreformer, som
kan ha store økonomiske konsekvenser skjer det uten noen
form for laboratorietesting! 

Modeller som brukes til kraftmarkedsanalyser er partielle
likevektsmodeller, som implisitt antar perfekte markeder.  De sier
ingenting om hvilke forhold med tanke på markedsdesign som er 
viktig for å skape velfungerende, effektive markeder.  

Feltstudier på sin side gjør det vanskelig å isolere årsak-
virkningsmekanismer

Eksperimentell økonomi bruker menneskelige beslutningstakere, 
som gis økonomiske insentiver og kan observeres under 
kontrollerte betingelser, akkurat som i et laboratorie.  

Anvendelse av eksperimentell økonomi



Efficiency and Income Shares in High-Demand Energy Networks: Who Receives the Congestion Rents when a Line is Constrained?

Hvem får flaskehalsinntektene ?
Et 3-node kraftsystem ikke ulikt UK med 
forbrukere i sør, produsenter i nord og tidvis
flaskehals imellom

Produsentene tilpasset budgivning, i perioder
med flaskehalser og tok en større del av
flaskehalsinntektene

Backerman SR, J Rassenti & V Smith (2002): Efficiency and Income Shares 
in High-Demand Energy Networks: Who Receives the Congestion Rents 
when a Line is Constrained? Pacific Econmic Review

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-0106.00109


Uniform vs Pay-as-bid – prising i
kraftmarkedet
Analyse av markedet for Wales&England, som
vurderte flere typer pay-as-bid-kontrakter

Figuren til høyre:  

• Blå kurver viser tilbudskurver ved uniform 
prising (marginalprisin) 

• Røde kurver viser tilbudskurver ved pay-as-
bid.

Uniform prising gir større volatilitet, men langt
lavere kraftpriser

Rassenti SJ, VL Smith & BJ Wilson (2003) 
Discriminatory price auctions in electricity 

markets: low volatility at the expense of 

high price levels Journal of Regulatory 
Economics

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022250812631
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022250812631
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022250812631


2 Det grønne
sertifikatmarkedet

• Svensk sertifikatmarked har
eksistert siden 2003

• Svensk-norsk marked fra 2012-
2018, med mål om 28.4 TWh innen
2020 (målet ble nådd i 2018)

• Svensk mål om 18 TWh ekstra
innen 2030

Referanser

Kontrollstation för elcertfikatsystemet
2015, Energimyndigheten, Sverige

Elserfikatprisstatistikk fra NVE nr 3 
2022 NVE

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2014/kontrollstation-2015.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/nyheter/2014/kontrollstation-2015.pdf
https://www.nve.no/media/14781/3kv2022_kvartalsrapport-for-elsertifikatordningen.pdf
https://www.nve.no/media/14781/3kv2022_kvartalsrapport-for-elsertifikatordningen.pdf


Markedslaboratorie
opprettet
i 2004 på oppdrag fra NVE

Økonomiske insentiver: 
• Deltakerne må forstå hvordan

de kan påvirke sin 
nyttefunksjon

• Insentivene må dominere
hensyn til andre faktorer

Beste laboratorierottene er: 
• Professorer
• Studenter
• Eksperter (f.eks

tradere/beslutningstakere)

X

X

Tester markedet på lab-en Gemini 2005

• Professorer rir ofte sine kjepphester som dominerer over 
økonomiske insentiver.  

• Eksperter/tradere kan ha vanskelig for å overføre sin 
ekspertkompeteanse over I en ny setting med nye regler.  Kalles
“homegrown expectations”.  Dessuten er de dyre å betale.

• Studenter derimot, er passe interessert, billige i drift og lærer
raskt

https://gemini.no/2005/02/tester-markedet-pa-lab-en/
https://gemini.no/2005/02/tester-markedet-pa-lab-en/


Hva blir sertifikatprisen?
• I vårt første eksperiment har vi 

tilstrekkelig fornybar produksjon som gir
mer enn nok sertifikater til å dekke
kvoteplikt

• Kvotepliktsavgift setter makspris

• Produksjonskostnad er den 
sertifikatprisen som må til for å dekke
energikostnad (LCOE)

• Sertifikater kan spares 

Pris

Volum

Tilbud sertifikater

Etterspørsel sertifikater

Overskudd

1 kvotepliktsavgiften setter pristak)
2 antatt sertifikatpris nødvendig for å oppfylle målsening om andel fornybar
kraftproduksjon)

2501

1002



Sertifikatpris

Pris

Volum

Tilbud sertifikater

Etterspørsel sertifikater



Sertifikatpris

Assymetri mellom selger og kvotepliktig:  
Kvoteplikt må innfris hvert år av kjøper -
eller betale kvotepliktsavgift
Produsenter kan alltids spare sertifikatene
til senere år.  Dette gir priser langt over
likevektspris.

Samtidig produseres det hvert år et 
overeskudd av sertifikater. Overskuddet
akkumuleres og skaper prispress andre
veien

Slutteffekten er vanlig i eksperimentell
økomi.  I eksperimentet har vi satt
sluttverdien av sertifikater til siste års
gjennomsnittspris.  

Større og større sertifikatvolum bygger seg 
opp over tid, skaper prispress

Perfekte isuelastisk tilbud/etterspørselskurver gjør
at det tar lengre tid før prisen konvergerer mot 
likevekt, se Smith (1962) An Experimental Study of 
Competitive Market
Behavior J of Political Economy
og Kimbrough EO & A Smyth (2018): Testing the 
boundaries of the double auction: The effects of 
complete information and market power. J of Economic 
behaviour & Organization

https://www.jstor.org/stable/1861810
https://www.jstor.org/stable/1861810
https://www.jstor.org/stable/1861810
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268118300179
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268118300179
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268118300179


Effekten av sparing
• Asymmetri mellom kvotepliktig og

produsent

• Produsentene kan spare sertifikater fra år
til år

• kvotepliktige må betale kvotepliktsavgift
hvis de ikke har nok sertifikater

Når denne asymetrien er avdekket av
produsentene, kan de presse prisen helt
oppnunder kvotepliktstaket, spesielt når det 
er lite overskudd av grønne sertifikater

Eksperimentelløkonomisk studie av et grønt sertifikatmarked. Oppdragsrapport NVE nr 20/2005

https://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2005/oppdragsrapportA2005_20.pdf


Sertifikatpris

Pris

Volum

Tilbud sertifikater

Etterspørsel sertifikater

Overskudd

Trinnvise etterspørselskurver gir raskere konvergens mot likevekt, I tråd med, 
tidligere eksperimentelløkonomiske analyser. V Smith, Classical Dynamics of 
Market Price Formation with Vernon Smith | Marshall Conference 2021

Faktisk ser det ut til at trinnvise etterspørselskurver motvirker I kombinasjon med 
overskudd av sertifikater, motvirker det overtaket produsent har ved at de kan
spare sertifikater i motsetning til kvotepliktige !  

Eksperimentet for elsertifkater er imidlertid fler-periode I motsetning til de studiene
vi referer til. Og sertififkater har mer karakteristika av et verdipapirmarkedet der 
man kan spekulere i opsjonverdien for fremtidige priser

https://youtu.be/tjFnfaRijt8?list=PLcederxA1y72K0j514I2qZoxtHZDQY_ov
https://youtu.be/tjFnfaRijt8?list=PLcederxA1y72K0j514I2qZoxtHZDQY_ov


Effekten av flytende kvotepristak

Kvotepliktsavgift er satt til 
150% av fjorårets 
gjennomsnittspris 
sertifikater.  Produsenter 
kan da presse prisen opp 
ytterliger.  
Kombinasjonen assymetri
(sparing av sertifikater) og 
flytende kvotepliktsavgift
endrer forhandlingsmakten 
i ytterligere favør 
produsenter, selv med 
overskudd av sertifikater



Markedsmanipulasjon?
Hva skjer her da ?  Markedsmanipulasjon?  Vi observerte en 
rekke transaksjoner over kvotepliktsavgift.  Produsenter og
kvotepliktige kan både kjøpe og selge sertifikater for 
spekulasjon, ettersom sertifikater kan spares.  

Produsenter kan også
kjøpe sertifikater seg
imellom. På den måten
kan de øke
gjennomsnittsprisen for
sertifikater, som i sin tur
presser kvotepliktstaket 
oppover.  Dette kan 
sjekkes i registrerte data 
for eksperimentet.  Hvem 
gjennomførte disse 
transaksjonene?

Isåfall er dette en svakhet
ved markedsdesigneng og
dn måten
kvotepliktsavgiften
beregnes på



• Produsenter tar nå også
investeringsbeslutinger, med utbyggingstid 2 
år

• Flytende kvotepristak (1.5 x fjorårets
gjennomsnittspris) gjør det mulig for 
produsenter å presse opp pris fordi dekan
spare sertifikater

• Høye prisforventninger fører til
overinvestering etterfulgt av priskollaps

Effekten av investeringer

I starten av markedet vil det være attraktivt å bygge seg opp
et lager både for kvotepliktig og produsent, som sammen 
med assymetrien der kvotepliktig må betale kvotepliktsavgift
hvis de ikke innfrir kvoteplikten hvert år gjør at priser og 
kvotepliktstak stiger innledningsvis.  
Underveis kommer nye anlegg i drift, med forventning til 
prisnivåer langt høyere enn rasjonelt. 

Investering i ny produksjon indtroduserer nye 
markedsdynamikk.  Investeringer har tidsforsinkelser, og 
det er vanskelig å «time».  Ubygger overser ofte pipeline 
av utbygginger, og innser ofte ikke overutbygging før det 
er for sent. Dette kan føre til priskollaps
Forwardmarkeder vil derimot bidra til å dempe slike 
langsiktige svingninger (ikke implementert i dette 
studie)



Elsertikatmarked-eksperiment hos NVE og Energimyndigheten, 2012



3 Auksjoner for havvind

I auksjonsteori finnes teori for optimal 
budgiving

• Teorier for optimal budgiving

• Men også her kreves mange 
forenklende forutsetninger

• Små forskjeller i
markedsdesign/forutsetninger kan
gjøre at resultater ikke er direkte
overførbare

Revenue Equivalence Theorem (RET)

Eksperimentell økonomi viser at det er stor forskjell på inntekt
(priser) avhengig av type auksjon, selv under gitte
forutsetninger for RET

• Engelsk auksjon den mest effektive, gir tilnærmet optimale
priser

• Sealed-bid – auksjon gir betydelig lavere priser enn den 
teoretiske

• Winners Curse:  De som underestimerer kostnadene mest (i
tilfelle SNII), vinner budet

• Ved engelsk auksjon får man prisinformasjon fra
budprosessen, og trenger også bare by litt lavere enn nest 
beste budgiver



Eksempel på Anglo-
Dutch auksjon
Kraftselsksap i Florida brukte Anglo-Dutch 
auksjon for å kjøpe kjøpe en 3-måneders 
kontrakt for vintermåneden når man fryktet
energiknapphet

se World Bank Study:  Electricity Auctions: An 
overview of efficient practices

https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=571a7eea10e1518e512a1e261e968ee482056ba5
https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=571a7eea10e1518e512a1e261e968ee482056ba5


Eksperimentell
økonomi og auksjoner

Resultater fra Anglo-Dutch auksjon av 3G-lisenser I UK (Abiink et al 
2005) viser at deltakere presterer bedre med erfaring.  

• Forskjeller i auksonenes effektivitet, potensiale for winner curse, 
inntekt og mulighet for nykommere å vinne bud reduseres kraftig
med erfarne deltakere

• Bruk av eksperimentell økonomi som “flysimulator” kan forbedre
aktørenes prestasjon i auksjoner, og unngå “winners curse”

Abbink et al (2005): An experimental test of design alternatives for the British 
3G/UMTS auction
European Economic Review

Det finnes en rekke
eksperimentelløkonomiske
studier på auksjoner og auksjonsteori, men 
mindre forskjeller i underliggende
forutsetninger.  Eksperimentelløkonomiske
studier kan teste foreslåtte auskjonsform,
underliggende forutsetninger og også brukes
som “flysimulator” for deltakere forut for
auksjon.

Cox JC, RM Isaac & VL Smith (1983): 
OCS Leasing and Auctions: Incentives and 
the Performance of Alternative Bidding 
Institutions Supreme Court Economic Review

Cox JC, B Robertson & VL Smith (1982): 
Theory and Behaviour of Single Object 
Auctions. Research in Experimental 
Economics

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292103000448
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292103000448
https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/scer.2.1147120
https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/scer.2.1147120
https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/scer.2.1147120
https://www.researchgate.net/publication/239060175_Theory_and_Behavior_of_Single_Object_Auctions
https://www.researchgate.net/publication/239060175_Theory_and_Behavior_of_Single_Object_Auctions


o

Markedslaboratorie for auksjoner
havvind

Markedslabben planlegger å etablere et 
eksperimentelløkonomisk studie av
auksjoner for Sørlige Nordsjø II

Samarbeidspartner er CREED –
laboratoriet
Center for Research in Experimental 
Economics and Political Decision Making 
ved Universitetet i Amsterdam

Kontakt: klaus@markedslabben.no
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