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Νικητής µε τη προσφορά του δεύτερου... 

 

Ως γνωστό οι δηµοπρασίες είναι ένα εργαλείο διαπραγµάτευσης. Το ότι υπάρχει µια 

µεγάληποικιλία διαφορετικών τύπων δηµοπρασιών δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι οι διαπραγµατεύσεις στον επιχειρηµατικό κόσµο είναι σύνθετες και συνεπώς οι 

σχεδιαστικές απαιτήσεις µιας δηµοπρασίας είναι αυξηµένες. 

Κάθε είδος διαφοροποιείται από τα άλλα ανάλογα µε το πώς αναδεικνύει τον νικητή 

της δηµοπρασίας ή πώς επιµερίζει την υπό δηµοπράτηση ποσότητα. 

 

Μία εναλλακτική πρόταση έγινε από τον Αµερικανό οικονοµολόγο William Vickery, 

κάτοχο του βραβείου Nobel Οικονοµίας (το 1996 από κοινού µε τον βρετανό James 

A. Mirrlees). 

 

Μέρος της εργασίας του, είχε σχέση µε την επίδραση και τις επιπτώσεις διαφόρων 

τύπων δηµοπρασιών στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Ο Vickery εφηύρε τον λεγόµενο 

"second price" τύπο δηµοπρασίας, ο οποίος στη συνέχεια ονοµάστηκε "Vickery 

auction", προς τιµήν του (αν και υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, που λένε ότι 

αυτόν τον τύπο χρησιµοποιούσαν οι διοργανωτές δηµοπρασιών γραµµατοσήµων 

από το 1893, και δεν τον εφηύρε ο Vickery). 

 

Αυτός ο τύπος δηµοπρασίας έχει εφαρµογή και σε πωλήσεις και σε αγορές και 

λειτουργεί συµπληρωµατικά µε άλλους τύπους δηµοπρασιών που αναδεικνύουν 

έναν νικητή. 

Συγκεκριµένα, σε µια Vickery δηµοπρασία, η χαµηλότερη (ή υψηλότερη) τιµή 

καθορίζει τον νικητή ο οποίος πουλάει (ή αγοράζει) στην δεύτερη καλύτερη τιµή.  

 

Έτσι, αν κάποια εταιρία διεξάγει έναν µειοδοτική διαγωνισµό, ο προµηθευτής που θα 

προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή κερδίζει τη δηµοπρασία αλλά πουλάει στην αµέσως 

υψηλότερη τιµή, δηλαδή στη τιµή που προσέφερε ο δεύτερος στη σειρά µειοδότης. 

 

Για να γίνει κατανοητό γιατί αυτό δουλεύει, ας δούµε τα πράγµατα από την πλευρά 

του συµµετέχοντα στη δηµοπρασία. Ο συµµετέχων γνωρίζει ακριβώς το δικό του 

κόστος προµήθειας (ή τουλάχιστον έτσι οφείλει).  

 

Μπορεί λοιπόν µε ασφάλεια να υποβάλλει προσφορά ακριβώς ίση µε το κόστος αυτό 

γνωρίζοντας ότι θα πληρωθεί µε την αµέσως υψηλότερη τιµή, αυτή του δεύτερου 

µειοδότη. 

 

 

 

 

 

Δημοπρασία Vickery  

 (  Vickery Auction) 


