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Dr Krzysztof Szlichciński 

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 2020 

Paul Milgrom i Robert Wilson, profesorowie Uniwersytetu w Stanford, zostali uhonorowani 

nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii w 2020 roku1 

Z dużą satysfakcją podjąłem się popularyzacji osiągnięć tegorocznych Laureatów Nagrody Nobla w 

dziedzinie ekonomii, gdyż jesienią 2014 roku miałem zaszczyt wziąć udział w jednym z seminariów na 

temat teorii aukcji w Stanford Graduate School of Business - wówczas z udziałem przyszłego Laureata 

i jego znakomitych Studentów. Podczas tego seminarium prezentowano efekty wdrażania koncepcji 

aukcji w dystrybuowaniu wodonośnych działek gruntu w Indiach. Wykup dostępu do takiej działki 

kreował zamożne osoby posiadające możliwość generowania dochodów w przyszłości dzięki 

sprzedaży wody innym rolnikom. Już wtedy zainteresowała mnie problematyka teorii aukcji, choć z 

natury rzeczy obejmuje ona skomplikowane procesy i zawiera pokaźną zawartość ilościowych technik 

inżynierii matematycznej. 

 

„Są chwile, kiedy mam pomysły, a ludzie myślą: 'To zbyt nowatorskie, to szalone, nie zamierzamy 

tego próbować'” – powiedział Profesor Paul Milgrom, który posiada profesurę Shirley R. i Leonarda 

W. Ely Jr. w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Stanford. 

                                                           
1
 Kwota nagrody: 10 milionów koron szwedzkich do podziału między Laureatów. 
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„Ale myślę, że jednym z efektów tej nagrody jest to, że ludzie zatrzymają się przed odrzuceniem 

mojego pomysłu). Będą traktować sprawy poważniej, a to pomoże mi tworzyć nowe rzeczy ”- dodał 

Milgrom, który jest również starszym wykładowcą w Stanford Institute for Economic Policy 

Research (SIEPR). 

  

Profesorowie Wilson i Milgrom są znani ze swoich badań i nauczania w zakresie projektowania rynku 

aukcyjnego, ustalania cen, negocjacji i zagadnień dotyczących organizacji przemysłu i ekonomii 

informacji. Działając zarówno wspólnie, jak i indywidualnie, odgrywają istotną rolę w projektowaniu 

koncepcji aukcji i opracowaniu strategii konkurencyjnych przetargów dla takich gałęzi jak 

telekomunikacja, wydobycie ropy naftowej i energetyka. Zajmują się oni także projektowaniem 

innowacyjnych procesów stanowienia cen. Profesor Robert Wilson wywarł również wpływ na sposób 

myślenia pokolenia młodszych ekonomistów, włączając ukierunkowanie rozwoju naukowego 

profesora Paula Milgroma. 

 

Obydwu tegorocznym laureatom przypisywane jest zaprojektowanie modelu funkcjonowania całej 

nowoczesnej telekomunikacji, która szeroko wykorzystuje aukcji. Formuła ta bierze swój początek z 

systemu przydzielania na zasadzie aukcji szerokości pasm radiowych.  System ten opracowali wraz z 

amerykańskim ekonomistą Prestonem McAfee, a został on wdrożony w 1994 roku przez Federalną 

Komisję Łączności (FCC). Aukcje wykorzystujące opracowaną przez nich formułę są wykorzystywane 

na całym świecie do przydzielania licencji o wartości ponad 100 miliardów dolarów.2 

 

Profesor Milgrom stwierdził, że jest zaszczycony uznaniem dla prac jego i profesora Wilsona.  

Zaproponowane i wdrożone koncepcje aukcji przesunęły granice myślenia dla ich dyscypliny. Paul 

Milgrom wyraził nadzieję, że nagroda ta pomoże utorować drogę do poważnego rozważania innych 

pozornie bardzo radykalnych pomysłów. 

Profesor Robert Wilson pół-żartem przewiduje, że jedna trzecia jego studentów może otrzymać 

nagrodę Nobla. Paul Milgrom jest jego trzecim studentem, który został laureatem tej nagrody, a 

wcześniej dwaj inni jego studenci zostali w ten sposób uhonorowani: Alvin Roth, profesor ekonomii w 

Stanford oraz Bengt Holmstrom z Massachusetts Institute of Technology. 

Przybliżenie zarysu teorii aukcji 

Rezultaty aukcji zależą od trzech czynników. 

Pierwszy - to zasady funkcjonowania aukcji, czyli jej format. Przede wszystkim istotne jest to czy 

formuła składania ofert jest otwarta czy zamknięta? Ile razy uczestnicy mogą licytować w aukcji? Jaką 

cenę finalnie zapłaci zwycięzca aukcji – zaoferowaną przez siebie, czy drugą co do wysokości złożoną 

ofertę?  

Drugi czynnik dotyczy przedmiotu licytacji. Czy prezentuje on zróżnicowaną wartość dla każdego 

oferenta, czy też wyceniają oni licytowany przedmiot w ten sam sposób? 

Trzeci czynnik dotyczy niepewności. Jakie informacje o wartości przedmiotu mają poszczególni 

oferenci? 

Korzystając z dorobku teorii aukcji, można wyjaśnić, w jaki sposób te trzy czynniki wpływają na 

strategię postępowania oferentów, a tym samym określić ich wpływ na rezultaty aukcji. Teoria ta 

                                                           
2
 Na podstawie listu rektora Uniwersytetu w Stanford,  Marc Tessier-Lavigne z dnia 12.10.2020. 
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może również pomóc zaprojektować aukcję w taki sposób, żeby wykreować jak największą wartość 

dla jej uczestników. Obydwa powyższe zadania są szczególnie trudne, gdy wiele powiązanych ze sobą 

obiektów jest wystawianych na aukcję w tym samym czasie.  

Tegoroczni laureaci sprawili, że teoria aukcji ma większe zastosowanie w praktyce i wykreowali lepiej 

dostosowane do potrzeb nowe formuły aukcji. 

 

Indywidualne i niezależne kryteria wyceny wartości przedmiotu aukcji 

 

Laureat nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych z 1996 roku, William Vickrey, na początku 

lat sześćdziesiątych XX wieku opracował podstawy teorii aukcji. Poddał analizie szczególny przypadek, 

w którym oferenci kierują się jedynie ich indywidualnym określeniem wartości sprzedawanego na 

aukcji towaru lub usługi. Oceny wartości przedmiotu aukcji przez poszczególnych oferentów są od 

siebie całkowicie niezależne. Weźmy pod uwagę przykład aukcji charytatywna na wylicytowanie 

uczestnictwa w kolacji ze znaną osobą (np. Laureatem Nagrody Nobla). To, ile jesteś skłonny zapłacić 

za taką kolację, jest subiektywne, a na poziom dokonanej przez Ciebie wyceny nie wpływa to, jakich 

wycen dokonali inni oferenci. 

Jak więc licytować w tego typu aukcjach? Nie powinieneś oferować więcej niż warta jest kolacja. Ale 

czy powinieneś licytować kwotę niższą, być może dostając obiad po niższej cenie? 

Vickrey wykazał, że najbardziej znane formaty aukcji, czyli angielski i holenderski, mogą przynieść 

sprzedającemu taki sam oczekiwany dochód, pod warunkiem, że wszyscy oferenci są racjonalni i 

neutralni pod względem ryzyka. 

 

Wspólne kryteria wyceny wartości 

 

Całkowicie indywidualne określanie wartości przedmiotu aukcji, to zupełnie skrajny przypadek. 

Większość obiektów będących przedmiotem aukcji, jak na przykład papiery wartościowe, dobra 

majątkowe i prawa do wydobycia, prezentuje poziom wartości równy dla wszystkich potencjalnych 

oferentów. W praktyce oferenci dysponują również zróżnicowanymi informacjami o właściwościach 

licytowanego obiektu. Wyobraźmy sobie na przykład, że jesteś Czytelniku sprzedawcą brylantów i 

rozważasz ofertę zakupu nieoszlifowanego diamentu, żeby podobnie jak inni dealerzy, móc 

produkować brylanty i sprzedawać je dalej. Twoja gotowość do zapłaty zależy tylko od wartości 

odsprzedaży oszlifowanych diamentów, która z kolei zależy od ich liczby i jakości. Poszczególni 

dealerzy mogą mieć zróżnicowane opinie na temat poziomu „wspólnej” wartości sprzedawanego 

obiektu - w zależności od ich wiedzy, doświadczenia i czasu, jaki mieli na zbadanie diamentu. Gdybyś 

miał dostęp do informacji na temat szacunków wartości dokonanych przez wszystkich pozostałych 

oferentów, to mógłbyś bardziej precyzyjnie ocenić wartość sprzedawanego obiektu, ale każdy oferent 

woli nie ujawniać posiadanych informacji. 

 

Oferenci na aukcjach, narażają się na ryzyko związane z tym, że inni uczestnicy mogą posiadać lepsze 

informacje o prawdziwej wartości sprzedawanego obiektu. W rezultacie prowadzi to do znanego 

zaniżania oferowanych cen na aukcjach i pojawienia się tzw. syndromu przekleństwa zwycięzcy. 

Załóżmy, że wygrywasz aukcję na zakup surowego diamentu. Oznacza to, że inni oferenci ocenili 

diament niżej niż Ty, więc możesz ponieść stratę na tej transakcji. 
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Najbardziej optymistyczny oferent często nadmiernie zawyża wycenę wartości przedmiotu 

wystawionego na aukcję, co sprawia, że „wygrana” w aukcji okazuje się być przyczyną straty - 

przekleństwa zwycięzcy. 

 

Robert Wilson jako pierwszy stworzył podstawy analizy aukcji w warunkach wspólnych kryteriów 

ocen wartości przedmiotu aukcji i opisał, jak zachowują się oferenci w takich okolicznościach. Opisał 

optymalną strategię licytacji na aukcji - pierwszej ceny, gdy prawdziwa wartość przedmiotu jest 

niepewna. W celu uniknięcia sytuacji „przekleństwa zwycięzcy” i zawarcia niekorzystnej umowy, 

uczestnicy aukcji będą licytować niższą cenę niż szacowana przez nich wartość przedmiotu 

Z jego analizy wynika również, że w warunkach większej niepewności oferenci będą bardziej ostrożni, 

a ostatecznie wylicytowana cena będzie relatywnie niższa. Wilson wykazuje, że problemy 

spowodowane klątwą zwycięzcy mogą być jeszcze większe, gdy jedni oferenci posiadają lepsze 

informacje niż pozostali uczestnicy. Osoby, którym brakuje informacji, będą wtedy licytować jeszcze 

niżej lub całkowicie wstrzymają się od udziału w aukcji. 

 

Poszukiwanie idealnej aukcji 

Tegoroczni laureaci, Paul Milgrom i Robert Wilson, udoskonalili teorię aukcji i wymyślili nowe formuły 

przeprowadzania aukcji, przynosząc korzyści sprzedającym, kupującym i podatnikom na całym 

świecie. Każdego dnia na aukcjach gigantyczne kwoty przepływają między kupującymi i 

sprzedającymi. 

Aukcje mają długą historię. W starożytnym Rzymie pożyczkodawcy używali aukcji do sprzedaży 

skonfiskowanych aktywów od pożyczkobiorcom, którzy nie byli w stanie spłacić swoich długów. 

Najstarszy na świecie dom aukcyjny, Stockholms Auktionsverk, został założony w 1674 roku - również 

w celu sprzedaży zajętych nieruchomości. 

W dzisiejszych czasach, gdy słyszymy słowo aukcja, to być może pomyślimy najpierw o tradycyjnych 

aukcjach rolnych lub aukcjach dzieł sztuki wysokiej klasy. Aukcja równie dobrze może oznaczać 

sprzedaż w Internecie lub zakup nieruchomości za pośrednictwem agenta nieruchomości. Wyniki 

aukcji są również bardzo ważne dla nas jako podatników i obywateli, gdyż z jednej strony mogą 

wpływać na poziom naszych kosztów utrzymania, a wylicytowanie możliwie wysokich cen 

udostępniania przedsiębiorcom zasobów stanowi źródło zwiększonych przychodów budżetowych. 

Elastyczne ceny energii elektrycznej, ustalane codziennie na regionalnych aukcjach energii 

elektrycznej, wpływają na koszt ogrzewania naszych domów i mieszkań. Zasięg naszej telefonii 

komórkowej zależy od częstotliwości radiowych pozyskanych przez operatorów telekomunikacyjnych 

w drodze aukcji. Często firmy, które zarządzają zbiórką naszych śmieci domowych, wygrywają 

przetargi publiczne dzięki złożeniu najlepszej oferty, co również może mieć przełożenie na nasze 

koszty utrzymania. 

Wszystkie kraje zaciągają obecnie zobowiązania, sprzedając obligacje rządowe na aukcjach. Aukcja 

uprawnień do emisji gazów w Unii Europejskiej ma na celu złagodzenie globalnego ocieplenia. Aukcje 

wpływają na nas wszystkich na każdym poziomie naszej aktywności. Stają się one coraz bardziej 

powszechne i coraz bardziej skomplikowane. Tegoroczni Laureaci nagrody Nobla nie tylko wyjaśnili, 

jak funkcjonują aukcje i dlaczego oferenci zachowują się w taki a nie inny sposób, ale również 

wykorzystali swoje odkrycia teoretyczne do opracowania zupełnie nowych formuł aukcji mających 

zastosowanie na całym świecie. 
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Współwystępowanie indywidualnych i wspólnych kryteriów wyceny wartości  

W większości aukcji oferenci kierują się zarówno indywidualnymi, jak i wspólnymi kryteriami wyceny 

wartości przedmiotu aukcji. Załóżmy, że myślisz o zakupie na aukcji mieszkania lub domu. Twoja 

gotowość do zapłaty zależy wtedy od Twojej indywidualnej wyceny wartości opartej na ocenie stanu 

nieruchomości, jej rozplanowania i lokalizacji. Wspólnie z innymi uczestnikami przetargu będziemy 

odnosić naszą wycenę do tego za jaką kwotę można będzie ją sprzedać w przyszłości.  

Przedsiębiorstwo energetyczne ubiegające się o prawo do wydobycia gazu ziemnego wspólne z 

innymi uczestnikami przetargu bierze pod uwagę wielkość zasobów gazu jako kryterium wyceny 

wartości przedmiotu przetargu. Natomiast koszt wydobycia gazu stanowi już kryterium indywidualnej 

wycena wartości, gdyż zależy od technologii wydobycia i transportu dostępnej dla danego 

przedsiębiorstwa. Inny przykład to bank, który składa oferty na przetarg obligacji rządowych i bierze 

pod uwagę przyszłą rynkową stopę procentową wspólnie z innymi stosuje to kryterium wyceny 

wartości przedmiotu aukcji. Natomiast liczba klientów danego banku, którzy zechcą kupić obligacje 

traktowana jest jako indywidualne kryterium wyceny wartości przedmiotu aukcji, gdyż zależy od 

posiadanej przez ten bank bazy klientów.  

Analiza ofert na aukcjach z zastosowaniem indywidualnych i wspólnych kryteriów wyceny okazała się 

jeszcze trudniejszym problemem niż przypadki specjalne analizowane przez Vickrey’a i Wilsona. 

Osobą, która w końcu rozgryzła ten orzech jest Paul Milgrom, który dokonał rozwiązania tego 

problemu w kilku artykułach opublikowanych około 1980 roku. Analiza Milgroma, dokonana 

częściowo z udziałem Roberta Webera, obejmowała nowe i ważne spostrzeżenia dotyczące aukcji. 

Jedna z tych obserwacji dotyczy adekwatności doboru formuły aukcji w celu wyeliminowania 

problemu klątwy zwycięzcy.  

W formule aukcji angielskiej, licytator zaczyna od niskiej ceny i później ją podwyższa. Oferenci 

obserwujący przy jakim poziomie oferowanej ceny inni uczestnicy wycofują się z aukcji, uzyskują w 

ten sposób informację o właściwości dokonanych przez siebie wycen. Oferenci kontynuujący udział w 

aukcji po wycofaniu się innych, posiadają więcej informacji niż na początku przetargu i są mniej 

skłonni do składania ofert poniżej poziomu szacowanej przez nich wartości przedmiotu.  

Przeciwieństwo stanowi aukcja w formule holenderskiej, w której licytator zaczyna od wysokiej ceny i 

obniża ją do momentu, gdy ktoś będzie chciał zakupić licytowany obiekt. W ten sposób nie generuje 

żadnych nowych informacji dla uczestników aukcji. Problem z „przekleństwem zwycięzcy” jest więc 

większy w aukcjach typu holenderskiego niż przy formule angielskiej. Aukcje „holenderskie” z reguły 

skutkują wylicytowaniem niższej ceny końcowej niż „angielskie”. 

Sprzedający powinien być zainteresowany dostarczeniem kupującym możliwie jak największej ilości 

informacji na temat przedmiotu sprzedaży, gdyż lepiej poinformowani uczestnicy przetargu chętniej 

oferują wyższą cenę zakupu. Na przykład przy sprzedaży domu można spodziewać się wylicytowania 

wyższej ceny, jeżeli przed rozpoczęciem licytacji oferenci uzyskają dostęp do wyceny nieruchomości 

sporządzonej przez niezależnego eksperta.  

 

Ilustracja problemu „klątwy zwycięzcy” 



6 
 

 

 

Nowe formuły aukcji 

Jak zaprojektować aukcję, która zapewni efektywną alokację pasm częstotliwości radiowych, a 

jednocześnie przyniesie największe korzyści podatnikom? Ten problem okazał się bardzo trudny do 

rozwiązania, ponieważ sprzedaż pasm częstotliwości radiowych zawiera zarówno elementy 

indywidualnej wyceny wartości, jak i wspólne kryteria wyceny. Ponadto wartość wyceny określonego 

pasma częstotliwości w danym regionie zależy także od innych pasm częstotliwości należących do 

tego konkretnego operatora. 

Weźmy pod uwagę operatora, który chce zbudować krajową sieć telefonii komórkowej. Załóżmy, że 

szwedzki organ regulacyjny sprzedaje poszczególne pasma częstotliwości na aukcjach, zaczynając od 

Laponii na północy i dalej przez cały kraj, aż do Skanii na południu.  Wartość licencji uzyskanej w 

Laponii będzie zależna od tego, czy operator w kolejnych rundach aukcji zdoła zakupić następne 

licencje - aż do Skanii. Istotne jest też za jaką cenę osiągnie on te wszystkie pozwolenia. 

Operator startując do pierwszych przetargów nie zna wyników przyszłych aukcji, więc prawie 

niemożliwe jest ustalenie, ile powinien zapłacić za wcześniej licytowaną licencję. Ponadto nabywcy 

spekulacyjni mogą próbować kupić dokładnie to pasmo częstotliwości, jakiego potrzebuje operator w 

Skanii, aby móc odprzedać je po wysokiej cenie na rynku wtórnym. Ze względu na dużą niepewność, 

operator utrzyma ofertę na niskim poziomie lub całkowicie wycofa się z aukcji, aby poczekać na 

ewentualność zakupu na rynku wtórnym. 

Ten „stylizowany” szwedzki przykład ilustruje ogólny problem związany z efektywnością systemu 

aukcyjnego. W celu uniknięcia wskazanych problemów, pierwsza aukcja częstotliwości radiowych w 

USA musiała objąć wszystkie regiony państwa równocześnie. Trzeba było również poradzić sobie z 

problemem uczestniczenia w przetargu wielu oferentów. W celu sprostania tym wyzwaniom Milgrom 

i Wilson oraz Preston McAfee wymyślili całkowicie nową formułę aukcji: Simultaneous Multiple 

Round Auction (SMRA) - Jednoczesna Aukcja Wielu Rund . Taka aukcja objęła jednocześnie ofertę 

wszystkich obiektów, czyli pasm częstotliwości radiowych w różnych obszarach geograficznych. 

Rozpoczynała się od niskich cen i zezwalała na powtarzanie ofert, co pozwoliło na ograniczenie 
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stopnia niepewności i syndromu przekleństwa zwycięzcy. Kiedy po raz pierwszy Federalna Komisja 

Łączności (FCC) zastosowała    formułę SMRA w lipcu 1994 r., sprzedała równocześnie dziesięć 10 

licencji w ciągu 47 rund aukcyjnych za łączną kwotę 617 milionów dolarów – a wcześniej bez 

wykorzystania tego systemu takie częstotliwości udostępniano praktycznie za darmo. 

Pierwsza aukcja częstotliwości z wykorzystaniem SMRA została ogólnie uznana za ogromny sukces. 

Wiele krajów takich jak Finlandia, Indie, Kanada, Norwegia, Polska, Hiszpania, Wielka Brytania, 

Szwecja i Niemcy przyjęło ten sam format swoich aukcji częstotliwości radiowych. Same aukcje FCC 

wykorzystujące ten format przyniosły w ciągu dwudziestu lat (1994–2014) ponad 120 miliardów 

dolarów przychodów, a na całym świecie mechanizm ten wygenerował ponad 200 miliardów dolarów 

ze sprzedaży częstotliwości radiowych. Formuła SMRA była również używana w innych 

okolicznościach, takich jak sprzedaż koncesji na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. 

W kolejnych latach, często przy współpracy z informatykami, matematykami i badaczami 

behawioralnymi doskonalili oni nowe formuły aukcji. Udoskonalenia szły także w kierunku 

ograniczenia możliwości manipulacji i współpracy, czyli zmowy pomiędzy oferentami uczestniczącymi 

w aukcji umożliwiającej tzw. ustawianie przetargów. Profesor Milgrom jest jednym z architektów 

zmodyfikowanej koncepcji aukcji: Combinatorial Clock Auction, w ramach której operatorzy mogą 

składać oferty na „pakiety” częstotliwości zamiast poszczególnych indywidualnych licencji. Ten rodzaj 

aukcji wymaga dużych mocy obliczeniowych, ponieważ liczba możliwych pakietów rośnie bardzo 

szybko wraz z liczbą częstotliwości do sprzedaży. Paul Milgrom jest również czołowym twórcą 

nowatorskiego formatu z dwiema rundami aukcji (aukcja motywująca). W pierwszej rundzie oferent 

kupuje częstotliwości radiowe od aktualnych koncesjonariuszy. W drugiej rundzie sprzedaje on te 

częstotliwości, z których chce zrezygnować innym uczestnikom, którzy mogą nimi efektywniej 

zarządzać. 

Sukces w badaniach podstawowych doprowadził do implementacji nowych zastosowań 

Przełomowe prace profesorów Milgroma i Wilsona zostały zapoczątkowane w sferze badań 

podstawowych. Zaplanowali rozwinąć i zastosować teorię gier, tak aby móc przeanalizować, jakie 

strategie postepowania przyjmą poszczególni uczestnicy rynku, kiedy będą uzyskiwać dostęp do 

różnych informacji. 

Naturalny obszar badawczy stanowiły dla nich aukcje z ustanowionymi jasnymi regułami 

determinującymi strategię postepowania uczestników. Jednak aukcje zyskały także na znaczeniu 

praktycznym i od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku są coraz częściej wykorzystywane do 

dystrybucji złożonych dóbr publicznych, takich jak pasma częstotliwości, energia elektryczna i dostęp 

do eksploatacji zasobów naturalnych.  

Podstawowe wnioski i spostrzeżenia z teorii aukcji stanowiły podstawę do utworzenia nowych formuł 

organizacji aukcji. 

 

Opracowane przez tegorocznych laureatów nagrody Nobla nowe formuły aukcji stanowią znakomity 

przykład tego, jak badania podstawowe mogą następnie generować wynalazki i udoskonalenia 

przynoszące korzyści społeczeństwu w sferze życia gospodarczego. Niezwykłym osiągnięciem jest 

również to, że ci sami ludzie opracowali zarówno podstawy teorii aukcji, jak i praktyczne 

zastosowania wypracowanych koncepcji. Przełomowe badania profesorów Milgroma i Wilsona w 

sferze badań podstawowych znalazły logiczny dalszy ciąg w postaci późniejszej implementacji nowych 

formuł aukcji, co w rezultacie przyniosło poprawę efektywności rynku aukcji dając ogromne korzyści 

kupującym, sprzedającym i społeczeństwu jako całości. 
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