Η Ολλανδική Δημοπρασία
(Dutch Auction)
Οι τουλίπες ανθίζουν και δηµιουργούν τις Ολλανδικές ∆ηµοπρασίες...
Οι Ολλανδικές δηµοπρασίες έχουν τη ρίζα τους -όπως άλλωστε φανερώνει και το
όνοµά τους- στην Ολλανδία, γνωστή και ως η χώρα της τουλίπας.
Σηµειώνεται πως περίπου τα µισά από όλα τα λουλούδια και φυτά που
διακινούνται καθηµερινά σε παγκόσµιο επίπεδο προέρχονται από την Ολλανδία.
Η ιστορία των Ολλανδικών δηµοπρασιών ξεκινάει στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι
αγρότες συγκέντρωναν τις τουλίπες σε µία κεντρική αγορά, ενώ έµπειροι πωλητές
αναλάµβαναν να τις πουλήσουν σε εµπόρους από όλο τον κόσµο.
Οι πωλητές όριζαν την τιµή εκκίνησης, το βήµα της δηµοπρασίας και το χρονικό
διάστηµα που έπρεπε να περάσει κάθε φορά για να µειωθεί η τιµή. Ο κανόνας ήταν
απλός: κάθε στιγµή οποιοσδήποτε έµπορος µπορούσε να αγοράσει οποιαδήποτε
ποσότητα από τις τουλίπες υπό δηµοπράτηση, στην τιµή που ίσχυε εκείνη τη
δεδοµένη στιγµή.
Όσο οι έµποροι δεν αγόραζαν, η τιµή έπεφτε.
Παράλληλα, όσο πέρναγε η ώρα, οι τουλίπες µαραίνονταν. Από την άλλη πλευρά,
όταν κάποιος αγόραζε, οι υπόλοιποι έµποροι κινδύνευαν να µείνουν χωρίς τουλίπες.
Έτσι, όλοι "έψαχναν" την κατάλληλη τιµή, στην κατάλληλη στιγµή.
Αυτός ο απλός κανόνας είναι η ίδια η Ολλανδική ∆ηµοπρασία: κάθε χτύπηµα είναι
το χτύπηµα του νικητή, αρκεί να υπάρχουν ακόµα τουλίπες (εµπόρευµα). Όταν
εξαντληθούν τα λουλούδια, η δηµοπρασία τελειώνει.
Καθώς, λοιπόν, οι συµµετέχοντες ποτέ δε ξέρουν αν κάποιος άλλος θα "χτυπήσει"
και πότε, πιέζονται, µε αποτέλεσµα να δίνουν τιµές που ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα της αγοράς και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Για το λόγο αυτό, οι Ολλανδικές δηµοπρασίες έγιναν πολύ δηµοφιλείς. Έτσι, δεν
περιορίστηκαν στις τουλίπες και στην Ολλανδία. Αντίθετα, χρησιµοποιούνται
καθηµερινά σε ολόκληρο τον κόσµο και για διάφορους σκοπούς, όπως για
συνάλλαγµα στη Βολιβία και στη Τζαµάικα, αλλά και για πωλήσεις ψαριών στην
Αγγλία και στο Ισραήλ.
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Τα χαρακτηριστικά της Ολλανδικής δηµοπρασίας είναι τα ακόλουθα:
• Χρησιµοποιείται για πολύ µεγάλες ποσότητες του ιδίου είδους που πιθανότατα θα
διατεθούν / αγοραστούν τµηµατικά και σε διαφορετικές τιµές.
• Ο ∆ιοργανωτής καθορίζει την τιµή ανοίγµατος, το ποσό αναπροσαρµογής και το
χρονικό βήµα το οποίο πρέπει να περάσει για να αλλάξει η τιµή.
• Η τιµή παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια κάθε χρονικού βήµατος και
µεταβάλλεται αυτόµατα κατά το ποσό αναπροσαρµογής κάθε φορά που
ολοκληρώνεται το συγκεκριµένο χρονικό βήµα.
• Οι Συµµετέχοντες έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν προσφορές για όλη ή µέρος
της ποσότητας που δηµοπρατείται. Ο πρώτος που υποβάλει προσφορά κερδίζει την
ποσότητα για την οποία υπέβαλε την προσφορά στην τιµή που επικρατούσε εκείνο
το χρονικό διάστηµα. Η ποσότητα αυτή κατακυρώνεται αµέσως στο Συµµετέχοντα
και δεν είναι πλέον διαθέσιµη.
• Οι Συµµετέχοντες βλέπουν κάθε στιγµή την υπολειπόµενη ποσότητα και την τιµή
που ισχύει για το συγκεκριµένο χρονικό βήµα.
Η δηµοπρασία λήγει όταν φτάσει η ώρα λήξης της δηµοπρασίας ή αν εξαντληθεί όλη
η διαθέσιµη ποσότητα (ανάλογα µε το ποιος από τους δύο παράγοντες θα
προηγηθεί). ∆εν υπάρχει παράταση.
Οι Ολλανδικές δηµοπρασίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σε µειοδοτικούς
διαγωνισµούς όσο και σε πλειοδοτικούς. Για παράδειγµα, ένα εργοστάσιο
παραγωγής τυποποιηµένων τροφίµων µπορεί να προµηθευτεί τα τρόφιµα (πρώτη
ύλη) που τυποποιεί από τους συνεταιρισµούς ή άλλες πηγές, διεξάγοντας µία
Ηλεκτρονική ∆ηµοπρασία Ολλανδικού τύπου.
Αντίστοιχα, ένας αγροτικός συνεταιρισµός που διαθέτει µεγάλες ποσότητες στα είδη
που παράγει και τα οποία προωθεί τόσο στην εγχώρια όσο και στη ξένη αγορά,
µπορεί να τα προωθήσει διεξάγοντας µία πλειοδοτική δηµοπρασία, ξεκινώντας από
κάποια τιµή την οποία συνεχώς ελαττώνει µέχρι να διαθέσει όλη τη ποσότητα.
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