ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (Yankee Auction)
Η Αμερικάνικη Δημοπρασία είναι ένας δημοφιλής τύπος δημοπρασίας που χρησιμοποιείται όταν ο
διοργανωτής της δημοπρασίας θέλει να αγοράσει (ή να πωλήσει) μία μεγάλη ποσότητα του ίδιου
αγαθού (υλικού ή υπηρεσίας) σε έναν αριθμό υποψηφίων πωλητών (ή αγοραστών). Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα, ότι κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, κάθε ενδιαφερόμενος δίνει δύο τιμές, μία που
αντιστοιχεί στην τιμή μονάδας που προσφέρει για το αγαθό, και μία τιμή που αντικατοπτρίζει την
ποσότητα του αγαθού που επιθυμεί στην συγκεκριμένη τιμή μονάδας.
Στην Αμερικάνικη Πλειοδοτική Δημοπρασία, συνήθως συμβαίνουν τα ακόλουθα:
•
•

•
•
•

Κανένας από τους υποψήφιους αγοραστές δεν μπορεί (δεν επιθυμεί ή δεν του επιτρέπεται) να
αγοράσει το σύνολο της ποσότητας.
Στο τέλος της δημοπρασίας, κάποιοι από τους συμμετέχοντες έχουν αγοράσει την ποσότητα που
επιθυμούν, κάποιοι άλλοι αγόρασαν λιγότερη από την ποσότητα που ζήτησαν, και κάποιοι άλλοι
δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ποσότητα.
Οι αγοραστές αγοράζουν το ίδιο αγαθό (υλικό ή υπηρεσία) σε διαφορετικές τιμές.
Η συνολική ποσότητα διεκδικείται από τους υποψήφιους αγοραστές έως την τελευταία στιγμή της
δημοπρασίας.
Υπάρχει περίπτωση να μείνει ποσότητα αδιάθετη, αν το ενδιαφέρον των αγοραστών είναι μικρό,
κάτι που εξαρτάται από την ελάχιστη τιμή αγοράς (που είναι η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας).

Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και στην Μειοδοτική Αμερικάνικη Δημοπρασία.
Στην Αμερικάνικη Δημοπρασία μπορούμε να έχουμε τις ακόλουθες παραλλαγές:
•
•
•

Κάθε συμμετέχων να δίνει προσφορά μόνο για το σύνολο της ποσότητας που διεκδικεί, ή όχι.
Κάθε συμμετέχων να μπορεί να ορίζει την επιθυμητή ποσότητα ή αυτή να είναι προκαθορισμένη.
Κάθε συμμετέχων να υποβάλλει προσφορά για ποσότητα εντός συγκεκριμένων άνω και κάτω
ορίων.

Σε κάθε υποβολή προσφοράς, το σύστημα κατατάσσει / μοιράζει προσωρινά την διαθέσιμη ποσότητα
με βάση τους ακόλουθους κανόνες:
•
•
•

Καλύτερη προσφορά, θεωρείται η προσφορά που έχει την βέλτιστη τιμή μονάδας.
Αν δύο προσφορές έχουν την ίδια τιμή μονάδας, τότε καλύτερη θεωρείται αυτή που έχει την
μικρότερη ποσότητα.
Αν δύο προσφορές έχουν και την ίδια τιμή μονάδας και την ίδια ποσότητα, καλύτερη θεωρείται
αυτή που έφτασε στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών νωρίτερα.

Στο τέλος της δημοπρασίας, γίνεται και η οριστική κατανομή από το σύστημα.
Τυπικό παραδείγματα χρήσης της Αμερικάνικης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας είναι η εισαγωγή
(λανσάρισμα) νέου προϊόντος (ή ομάδας προϊόντων) στην αγορά, σε μικρή ποσότητα, με στόχο την
ανεύρεση των ορίων τιμών αγοράς.
Τυπικό παράδειγμα Αμερικάνικης Μειοδοτικής Δημοπρασίας είναι οι προμήθειες ειδών για
έκτακτες ανάγκες (π.χ. αντίσκηνα, μερίδες φαγητού κλπ.), αλλά και οι δημοπρασίες ενέργειας (φυσικό
αέριο, ηλεκτρική ισχύς κλπ.).

