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Andrew Michael 
Spence

(ur. 7 listopada 1943 w Montclair, New Jersey) –

amerykański ekonomista, laureat Nagrody 

Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie 

ekonomii za analizę rynków z asymetrią 

informacji w 2001 roku (wcześniej otrzymał John 

Bates Clark Medal, 1981). Wykładowca na 

Uniwersytecie Stanforda. Nagrodę Banku 

Szwecji im.



Podstawowe 
fakty z życia                
i działalności

✓ 1943 r. - urodził się w Montclair w stanie New Jersey.

✓ 1950 r. - rozpoczął edukację 

✓ 1967 r. - magister matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim

✓ 1968 r. - ukończył Oxford - rozpoczął studia doktoranckie na 
Wydziale Ekonomii w Harvardzie 

✓ 1972 r. - doktorat - otrzymał nagrodę Davida A Wellsa za pracę 
doktorską

✓ 1973 r. - przeniesiony do Stanford na Wydziale Ekonomii jako 
profesor nadzwyczajny - wykładał i prowadził badania w 
zakresie stosowanej teorii mikroekonomii i organizacji przemysłu

✓ 1975 r. - wrócił do Harvardu jako profesor - zaczął uczyć 
absolwentów teorii ekonomii i organizacji przemysłowych, 
korzystając ze strategii Michaela Portera

✓ 2001 r. - wiadomość o otrzymaniu Nagrody Nobla w 
październiku 



U podstaw …

„Mój ojciec powiedział kiedyś o byciu rodzicem, że to 

jedyna rzecz, którą robisz, wymaga bardzo długiego 

okresu nauki i mniej więcej w momencie, gdy stajesz 

się kompetentny, nie potrzebujesz już więcej rozwijania 

tych umiejętności. Pomimo tej skromnej oceny ich 

umiejętności rodzicielskich byli wspaniałymi rodzicami. 

Mój ojciec był synem sekretarza Uniwersytetu 

Manitoba. Był intelektualistą (miał doktorat na 

Northwestern University w dziedzinie handlu i finansów) 

i mógł równie dobrze wybrać karierę akademicką. 

Nauczyłem się od niego kochać precyzję myślenia, 

moc abstrakcji i używanie symboli do uchwycenia 

struktur i relacji.”

„Moja matka była silna, wymagająca i jednocześnie 

bardzo pomocna. Myślę, że odziedziczyłem po niej 

pewien rodzaj wytrwałości (czasami nazywany 

uporem), który dobrze mi służył.”
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Asymetria informacji

Pojęcie asymetrii informacji oznacza sytuację w której,

jedna ze stron biorących udział w procesie wymiany

posiada więcej informacji niż druga. Wystąpienie tej

sytuacji prowadzi do zaburzeń w działaniu rynku poprzez

nieefektywną alokację zasobów, gdyż mechanizm

rynkowy nie zapewnia ich optymalnego rozmieszczenia.



Pierwszy artykuł wskazujący na ten 

problem został napisany w roku 1970 przez 

G. Akerlofa w artykule pt. „The Market of 

„Lemons": Quality Uncertainty and the 

Market Mechanism”, który pokazuje na 

przykładzie rynku dobrych I złych 

samochodów, że asymetryczna informacja 

może doprowadzić do zawodności rynku. 



W roku 1973 pojawiła się praca Michaela 

Spence’a pt. „Job Market Signaling” 

wprowadzająca pojęcie „sygnalizacji”.              

W swojej pracy wyróżnia on rynek pracy, 

jako cechujący się asymetryczną 

informacją. Spence rozważa sytuację 

zatrudniania pracownika, kiedy pracownik 

chcąc udowodnić swoje kompetencje 

„sygnalizuje” potencjalnemu pracodawcy 

swoje umiejętności. 



Sygnalizacja

Michael Spence wskazał na ważną formę 

dostosowania przez poszczególnych uczestników 

rynku, gdzie lepiej poinformowani podejmują 

kosztowne działania, próbując poprawić swoje wyniki 

rynkowe poprzez wiarygodne przekazywanie 

informacji słabo poinformowanym. Spence pokazał, 

kiedy taka sygnalizacja faktycznie zadziała. Podczas 

gdy jego własne badania podkreślały edukację jako 

sygnał produktywności na rynkach pracy.



Sygnalizacja

Sygnalizacja rozpoczęła się od pomysłu asymetrii 

informacji (odstępstwa od informacji doskonałej), która 

wiąże się z faktem, że w niektórych transakcjach 

gospodarczych istnieją nierówności na normalnym rynku 

wymiany towarów i usług. W swoim przełomowym 

artykule z 1973 roku Michael Spence zaproponował, aby 

dwie strony mogły obejść problem asymetrii informacji, 

nakazując jednej ze stron wysłanie sygnału , który 

ujawniłby część istotnych informacji drugiej stronie.  

Strona ta zinterpretowałaby następnie sygnał i 

odpowiednio dostosowała swoje zachowanie 

zakupowe - zwykle oferując wyższą cenę, niż gdyby nie 

otrzymała sygnału. Oczywiście istnieje wiele problemów, 

z którymi strony te musiałyby się natychmiast zetknąć. 



Koło fortuny 



Założenia i podstawy

Michael Spence uważa zatrudnienie za rodzaj 

inwestycji, w której występuje niepewność analogiczna 

do zakupu losu na loterię i odnosi się do cech 

kandydata, które są obserwowane przez pracodawcę 

jako wskaźniki. Spośród nich atrybuty, którymi może 

manipulować zgłaszający, nazywane są sygnałami. 

Wiek wnioskodawcy jest zatem wskaźnikiem, ale nie 

jest sygnałem, ponieważ nie zmienia się według 

uznania wnioskodawcy.



Wynik

Spence odkrył, że nawet jeśli edukacja nie wnosi nic

do produktywności pracownika, to nadal może mieć

wartość zarówno dla pracodawcy, jak i dla

pracownika. Jeśli istnieje (lub zostanie utworzona)

odpowiednia struktura kosztów i korzyści, pracownicy

będą cały czas się kształcić, aby zasygnalizować

swoją wyższą produktywność.



Model

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Simple_signalling_framework.PNG&usg=ALkJrhg1Feu8ShSVGPN2SaBaJkXytDKJdw


Inne obszary 
badań

Oprócz swoich badań nad sygnalizacją, Spence

był prekursorem w stosowaniu wyników

i spostrzeżeń laureatów ekonomii z 1996 roku,

Vickreya i Mirrlees, do analizy rynków

ubezpieczeniowych. W latach 1975-1985 był

jednym z pionierów na fali prac inspirowanych

teorią gier, które wyjaśniły wiele aspektów

strategicznych zachowań rynkowych w ramach

tzw. nowej teorii organizacji przemysłowej.



Inspiracja dla innych 
naukowców 

✓ Leland i Pyle (1977) - rynek IPO

✓Waldfogel, Joel; Chen, L (2006)  – znaczenie marek

✓Lewis, Gregory (2011), Dimoka, Angelika; Hong, Yili; Pavlou, 

Paul (2012) – serwis eBay Motors

✓Rustam Tagiew; Dmitry I. Ignatov; Radhakrishnan Delhibabu

(2015) – usługi hotelarski



C

INSPIRACJE DLA 
ZARZĄDZANIA 

ZASOBAMI 
LUDZKIMI 



Sygnały zawarte w dokumentach 
aplikacyjnych kandydatów do pracy  
(Piopiunik, M., Schwerdt, G., Simon, L., 

& Woessmann, L. (2018))

Główne pytanie badacze: 

Czy i jakie uzyskane sygnały 

dotyczące umiejętności w 

różnych obszarach (umiejętności 

poznawczych, umiejętności 

społecznych i dojrzałości) mają 

wpływ na zdolność do 

zatrudnienia danego kandydata.

Wnioski: 

Wyniki wskazują, że szeroki 

zakres sygnałów 

odpowiadających danej ceche, 

są cenione przez pracodawców 

oraz rzeczywiście zwiększają 

szanse na zatrudnienie 

kandydata. 

Cechy Sygnały

umiejętności 

poznawcze

średnia ocena z 

dyplomów ukończenia 

szkoły, umiejętności 

informatyczne, biegła 

znajomość języka 

angielskiego i drugiego 

dodatkowego języka 

obcego

umiejętności 

społeczne

wolontariat społeczny i 

sporty zespołowe

dojrzałość wiek i staż 



Teoria sygnalizacji a  rekrutacja i oceny 

online pracowników 

(Chang, E., & Chin, H. (2018))

Badania potwierdziły, że firmy, które
bardziej angażują się w zarządzanie

zasobami ludzkimi, sygnalizują więcej
informacji na ten temat na swoich

stronach internetowych. Takie firmy mogą
przyciągać większą liczbę kandydatów do 

pracy. Sygnalizacja informacji na temat
zarządzania zasobami ludzkimi pośredniczy
w zaangażowaniu pracowników w proces

rekrutacji. Taki proces sygnalizacji może
poprawić oceny pracowników

wystawiane w Internecie na temat
danego pracodawcy. 



Wyzwania w obszarze wykorzystania sygnałów 
(Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, 
C. R. (2011))

❖Czy wartość sygnałów maleje wraz ze wzrostem liczby sygnałów?

❖Czy występują zakłócenia jeśli wysyła się w jednym czasie sygnały przez 
sygnalizatora?

❖ Kiedy i jak często sygnalizować?

❖Czy mogą wystąpić zakłócenia między sygnałami wysyłanymi obecnie,                   
w przeszłości i w przyszłości?

❖ Jak sygnalizatorzy mogą znaleźć skuteczną równowagę między 
szybkościami i czasem trwania sygnału?

❖ Jakie działania mogą wzmacniać lub osłabiać proces sygnalizacji?

❖ Jak wskaźnik oszustw może wpływać na niezawodność sygnału?

❖Czy sygnały są mniej skuteczne, gdy sygnalizujący ma motywację do 
oszukania odbiorcy?



Joseph Eugene
Stiglitz

(ur. 9 lutego 1943 w Gary) – amerykański 

ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. 

Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii (2001) 

oraz John Bates Clark Medal (1979). 



George Arthur 
Akerlof

(urodzony 17 czerwca 1940), amerykański 

ekonomista , który jest profesorem uniwersytetu 

w McCourt School of Public Policy na 

Uniwersytecie Georgetown i Koshland Professor

of Economics Emeritusa na University of 

California, Berkeley. Zdobył w 2001 r. Nagrodę 

Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych 

(wspólnie z Michaelem Spence'em i Josephem 

E. Stiglitzem). 



Film przedstawiający 

laureata z ekonomii                

z 2001 roku, A. 

Michaela Spence'a, 

odbierającego medal                

i dyplom podczas 

ceremonii wręczenia 

Nagrody Nobla                     

w Sali Koncertowej               

w Sztokholmie, 

Szwecja, 10 grudnia 

2001 r.



Bibliografia

• Spence M. (1973): Job Market Signalling,Quarterly Journal of Economics87,355-
374.[47]

• Spence, M. (2002). Signaling in retrospect and the informational structure of 
markets. American Economic Review, 92(3), 434-459.

• Spence, M. (1976). Product selection, fixed costs, and monopolistic competition. 
The Review of economic studies, 43(2), 217-235.

• Spence, A. M. (1977). Entry, capacity, investment and oligopolistic pricing. The Bell 
Journal of Economics, 534-544.

• Piopiunik, M., Schwerdt, G., Simon, L., & Woessmann, L. (2018). Skills, signals, 
and employability: An experimental investigation. European Economic Review, 
123, 103374.

• Chang, E., & Chin, H. (2018). Signaling or experiencing: Commitment HRM effects 
on recruitment and employees' online ratings. Journal of Business Research, 84, 
175-185.

• Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling 
theory: A review and assessment. Journal of management, 37(1), 39-67.

• https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/popular-information/

• https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/press-release/

• https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/advanced-economicsciences2001.pdf



Dziękuję za uwagę!


