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Reklama internetowa jest jednÈ z najdynamiczniej rozwijajÈcych siÚ form reklamy na rynku
polskim. W artykule dokonano przeglÈdu koncepcji wykorzystania mechanizmów aukcyjnych
na potrzeby sprzedaĝy reklam internetowych. Analiza dostÚpnych rozwiÈzañ, wbtym ich wad
ibzalet, takich jak przydatnoĂÊ w ustalaniu gotowoĂci do zapïaty reklamodawców, pozwala na
wskazanie praktycznych rekomendacji dotyczÈcych zastosowania konkretnych mechanizmów
aukcyjnych dla rynku mediowego w Polsce jako alternatywy dla tradycyjnego sposobu zawierania transakcji kupna/sprzedaĝy przestrzeni reklamowych.
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Modern Auction Mechanisms for the Media Market
Online advertising is one of the most dynamically developing forms of advertising in the
Polish market. This paper aims to review existing auction mechanisms for pricing and selling
online advertisements. The analysis of the available solutions, including their advantages and
disadvantages, such as usefulness in determining the advertisers’ willingness to pay, allows for
the indication of practical recommendations for the use of specific auction mechanisms for
the media market in Poland. The presented solutions can be considered an alternative to the
traditional method of concluding purchase/selling transactions of advertising space.
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1. Wprowadzenie
Rynek reklamy w Polsce zdominowany
jest przez Internet i telewizjÚ, a w dobie
pandemii COVID-19 popularnoĂÊ reklam
internetowych jeszcze bardziej wzrosïa
(Arzhanova, Beregovskaya i Silina, 2020;
Ayush i Gowda, 2020; Bara, Affandi, Farid
i Marzuki, 2021; Stefañska i Szaban, 2021;
Szymczak, 2021). Niniejszy artykuï poĂwiÚcony jest analizie nowoczesnych form
sprzedaĝy reklam internetowych w postaci
aukcji elektronicznych. Dokonano w nim
przeglÈdu koncepcji wykorzystania mechanizmów aukcyjnych na potrzeby sprzedaĝy reklam internetowych, analizujÈc ich
cechy, wady i zalety. Celem artykuïu jest
krytyczne omówienie nowoczesnych rozwiÈzañ aukcyjnych jako alternatywy dla
tradycyjnego sposobu zawierania transakcji kupna/sprzedaĝy przestrzeni reklamowych. Zastosowano przy tym metodÚ
opisowÈ, która pozwala na omówienie,
dyskusjÚ ibprzedstawienie nowych koncepcji i praktycznych rekomendacji odnoĂnie
do konkretnych mechanizmów aukcyjnych
dla rynku mediowego w Polsce. Omówione
wbartykule zagadnienia mogÈ stanowiÊ podstawÚ ibpozwalajÈ na przedstawienie rekomendacji nowoczesnych systemów sprzedaĝy, moĝliwych do zastosowania na rynku
mediowym.
Aukcje przeprowadzane sÈ przede
wszystkim w sytuacjach, gdy jest wielu
potencjalnych nabywców na jeden towar
(Dziuba, 2008; McAfee i McMillan, 1987;
Wolfstetter, 1996), nabywcÈ zaĂ zostaje ten
uczestnik aukcji, który zïoĝyï najwyĝszÈ
ofertÚ. Kaĝdy z uczestników aukcji przypisuje przedmiotowi licytacji okreĂlonÈ wartoĂÊ, czyli najwyĝszÈ cenÚ, jakÈ jest gotów
za niego zapïaciÊ. Aukcje mogÈ mieÊ charakter staïy lub doraěny. W pierwszym przypadku odbywajÈ siÚ w okreĂlonym miejscu,
czasie i wedïug ustalonych w regulaminie
reguï. Wbdrugim – organizowane sÈ wbmiarÚ
istniejÈcych potrzeb ib oczekiwañ. Wb obu
przypadkach transakcje sÈ zawierane bezpoĂrednio przez kupujÈcych dany towar
lub za poĂrednictwem wyspecjalizowanych
w tego typu transakcjach brokerów. Podstawowymi zaletami sprzedaĝy aukcyjnej
sÈ: szybkoĂÊ i sprawnoĂÊ procesu sprzedaĝy
duĝej iloĂci towarów, pewnoĂÊ sprawiedliwej i obiektywnej wyceny oferowanych produktów i osiÈgniÚcie optymalnej ceny, a ze
strony kupujÈcego – moĝliwoĂÊ dokïadnego
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zapoznania siÚ z towarem przed rozpoczÚciem aukcji (Urban i Olszañska, 1998).
Istnieje wiele rodzajów i wariantów
mechanizmów aukcyjnych. Ich zróĝnicowane charakterystyki powodujÈ, ĝe na
okreĂlone potrzeby moĝe zostaÊ dobrany
optymalny mechanizm aukcyjny. W dalszej
czÚĂci artykuïu dokonano przeglÈdu tych
narzÚdzi, a nastÚpnie omówiono potencjaï
ich zastosowania w przypadku specyficznych potrzeb sprzedaĝy reklamy internetowej. DziÚki przeprowadzonej analizie
moĝliwe jest przedstawienie konkretnych
rekomendacji dla zastosowañ mechanizmów aukcyjnych w przypadku sprzedaĝy
reklamy internetowej.

2. PrzeglÈd mechanizmów
aukcyjnego ustalania cen
2.1. Sposoby przeprowadzania aukcji
(techniki aukcyjne)
Istnieje wiele technik aukcyjnych, czyli
sposobów ustalania cen obiektu wystawionego na sprzedaĝ aukcyjnÈ. Techniki te
zostaïy omówione na przykïadzie sprzedaĝy jednej jednostki jednego towaru, o ile
nie wskazano inaczej. Przedstawiono takĝe
przykïady aukcji wielu jednostek jednego
towaru lub wielu róĝnych towarów.
Wyróĝnia siÚ cztery podstawowe techniki aukcyjne (Klemperer, 1999), przy
czym dwie z nich przyjmujÈ formÚ otwartÈ
(ustnÈ), dwie zaĂ – formÚ zamkniÚtÈ
(pisemnÈ) (Babiarz, 2001; McAfee
ibMcMillan, 1987). Ceny na aukcjach wbformie otwartej podawane sÈ do wiadomoĂci
publicznej i róĝniÈ siÚ sposobem licytacji.
Natomiast na aukcjach w formie zamkniÚtej, w warunkach braku informacji o wysokoĂci cen konkurencyjnych ofert istnieje
tylko jedna moĝliwoĂÊ zaproponowania
ceny. Aukcje te róĝniÈ siÚ sposobem ksztaïtowania ceny.
FormÚ otwartÈ przyjmujÈ dwie techniki aukcyjne – angielska oraz holenderska. Aukcja angielska to aukcja rosnÈcej
ceny –bcena jest sukcesywnie podnoszona,
dopóki pozostanie tylko jeden licytant,
który wygrywa, oferujÈc najwyĝszÈ cenÚ
(Gul ib Stacchetti, 2000; Hidvegi, Wang
ib Whinston, 2006). Aukcja holenderska to
aukcja malejÈcej ceny – licytator rozpoczyna od podania wysokiej ceny, po czym
zaczyna jÈ stopniowo obniĝaÊ (Bagwell,
1992).
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Aukcja angielska moĝe byÊ prowadzona
na róĝne sposoby, miÚdzy innymi poprzez
ogïoszenie cen przez sprzedawcÚ, wywoïywanie cen przez samych oferentów lub
poprzez skïadanie ofert drogÈ elektronicznÈ i publikacjÈ aktualnej, najlepszej
oferty (Klemperer, 1999). Oferty mogÈ
docieraÊ do aukcjonera z róĝnych ěródeï
i to on ogïasza aktualnÈ cenÚ. Do ceny
wywoïawczej, czyli ceny poczÈtkowej dodawana jest wielkoĂÊ postÈpienia (ustalona
procentowa lub liczbowa róĝnica miÚdzy
wysokoĂciÈ dwóch nastÚpujÈcych po sobie
ofert cenowych), aĝ do momentu, gdy
oferta cenowa uczestnika aukcji nie spotka siÚ z odpowiedziÈ ze strony ĝadnego
innego uczestnika (Babiarz, 2001). Aukcja
angielska jako jedyna technika aukcyjna
pozwala uczestnikom zmieniaÊ wysokoĂÊ
swoich ofert, tj. podnosiÊ swoje oferty,
aby przebiÊ oferty innych uczestników. Ta
forma pozwala na stopniowe uzyskiwanie
informacji przez uczestników, a stawki, przy
których wycofujÈ siÚ konkurenci odzwierciedlajÈ ich faktyczne waluacje. Poprzez
waluacjÚ, rozumie siÚ maksymalnÈ cenÚ,
którÈ jest skïonny zapïaciÊ uczestnik licytacji, tj. wartoĂÊ, jakÈ przypisaï licytowanemu obiektowi. Jednak ze wzglÚdu na
jawnÈ konkurencjÚ pomiÚdzy uczestnikami,
forma ta jest wyjÈtkowo podatna na zakup
po zawyĝonej cenie (Babiarz, 2001). SpecyfikÈ formy angielskiej jest licytowanie
pojedynczych dóbr.
CzÚsto stosowanÈ formÈ aukcji angielskiej jest jej wersja, zwana aukcjÈ japoñskÈ,
w której cena wzrasta równieĝ w sposób ciÈgïy, lecz uczestnicy nie wiedzÈ, jak licytujÈ
pozostali uczestnicy, a oferenci stopniowo
rezygnujÈ z licytacji (Schindler, 2003). Nie
ma równieĝ moĝliwoĂci, aby jeden licytujÈcy „przeskoczyï” ten proces, oferujÈc
nagle duĝo wyĝszÈ cenÚ (Klemperer, 1999).
W procesie licytacji cena stopniowo wzrasta, oferty skïadane sÈ w tym samym czasie
i, aby pozostaÊ w licytacji, uczestnicy muszÈ
skïadaÊ oferty na kaĝdym poziomie cenowym. Uczestnicy licytacji mogÈ obserwowaÊ, kiedy ich konkurenci siÚ poddajÈ. Po
rezygnacji nie ma moĝliwoĂci ponownego
doïÈczenia do licytacji. DziÚki temu forma
ta dostarcza wiÚcej informacji o wycenie
pozostaïych uczestników. Aukcja koñczy
siÚ, gdy zostaje jeden licytujÈcy. ZaletÈ tej
formy jest moĝliwoĂÊ efektywnego przeprowadzenia licytacji nawet z tylko jednym
kupcem.
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W aukcji holenderskiej, tj. aukcji malejÈcej ceny, po ogïoszeniu stosunkowo
wysokiej ceny przez aukcjonera, jest ona
nastÚpnie obniĝana (o wartoĂÊ postÈpienia)
w sposób ciÈgïy. AukcjÚ wygrywa pierwszy
licytant, który zaakceptuje aktualnÈ cenÚ.
W przeciwieñstwie do aukcji angielskiej
technika ta uniemoĝliwia zmianÚ wïasnej
oferty cenowej i przebicie oferty konkurentów. W trakcie licytacji nie jest jawna
ĝadna informacja o wycenie innych uczestników, abnabywcÈ moĝe zostaÊ tylko pierwsza osoba oferujÈca zakup. W zwiÈzku
zb tym uczestnicy muszÈ waĝyÊ czy czekaÊ
na ponowne obniĝenie ceny, tym samym
zwiÚkszajÈc zysk w przypadku wygranej,
czy ryzykowaÊ utratÚ obiektu na rzecz konkurenta. Problematyczne moĝe byÊ jednoczesne zgïoszenie kilku uczestników, które
czÚsto rozwiÈzuje siÚ tzw. aukcjÈ mieszanÈ,
czyli kontynuacjÈ aukcji holenderskiej
technikÈ angielskÈ, w której cena zaczyna
rosnÈÊ, aby wyïoniÊ zwyciÚzcÚ (Klemperer,
2002). Aukcja holenderska jest najczÚĂciej
stosowana do sprzedaĝy wielu identycznych produktów, choÊ moĝe byÊ równieĝ
wykorzystywana do sprzedaĝy produktów
jednostkowych.
Kolejne dwie omówione techniki
aukcyjne: aukcja pierwszej i aukcja drugiej
ceny przyjmujÈ formÚ zamkniÚtÈ i róĝniÈ
siÚ miÚdzy sobÈ sposobem ksztaïtowania
ceny. W obu przypadkach aukcje odbywajÈ
siÚ przy caïkowitym braku informacji na
temat ofert konkurencyjnych, nie ma takĝe
moĝliwoĂci zmiany raz zaproponowanej
ceny (McAfee i McMillan, 1987).
W przypadku aukcji pierwszej ceny
kaĝdy licytant samodzielnie skïada pojedynczÈ ofertÚ, nie widzÈc ofert innych,
abprzedmiot zostaje sprzedany temu uczestnikowi, który zïoĝyï najwyĝszÈ ofertÚ (Cox,
Smith i Walker, 1988). CenÈ jest oferta
zwyciÚzcy, czyli najwyĝsza lub „pierwsza”
oferta, a aukcjÚ zawsze wygra ten uczestnik,
dla którego przedmiot jest najwiÚcej warty.
Kiedy aukcja dotyczy sprzedaĝy wielu
jednostek tego samego dobra i odbywa siÚ
w formie zamkniÚtej pod postaciÈ aukcji
pierwszej ceny, nosi ona nazwÚ aukcji dyskryminujÈcej, poniewaĝ kupujÈcy pïacÈ
róĝne ceny za homogeniczne przedmioty
(Binmore i Swierzbinski, 2000; Tierney,
Schatzki i Mukerji, 2008). Zïoĝone oferty
sÈ segregowane zgodnie z wysokoĂciÈ cen,
a wygrywajÈ ci licytanci, których propozycje
byïy najwyĝsze, pïacÈc podanÈ przez siebie
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cenÚ (Babiarz, 2001). Przykïadowo, na licytacjÚ zostaïy wystawione cztery jednostki
danego towaru, na które zïoĝono nastÚpujÈce oferty: oferent A chce nabyÊ trzy
jednostki oferujÈc za nie 20 zï, 15 zï, 14 zï;
oferent B chce nabyÊ wszystkie cztery jednostki po cenach: 19 zï, 18 zï, 14 zï, 13 zï;
aboferent C chce kupiÊ tylko dwie jednostki,
oferujÈc za nie 17 zï i 16 zï. W rezultacie,
oferent A zakupi jednÈ sztukÚ po cenie
20bzï, oferent B dwie sztuki, pïacÈc za nie
19 zï i 18 zï, a oferent C jednÈ sztukÚ, pïacÈc na niÈ 17 zï.
W aukcji drugiej ceny, czÚsto nazywanÈ
takĝe aukcjÈ Vickreya1, uczestnicy dziaïajÈ
w warunkach niepeïnej informacji ibpodejmujÈ decyzje na podstawie oczekiwanych
posuniÚÊ konkurentów. Równieĝ ib w tej
formie uczestnicy niezaleĝnie skïadajÈ
pojedyncze oferty, nie widzÈc ofert innych,
ab wygrywa ten, który zïoĝyï najwyĝszÈ.
Jednak cena, którÈ pïaci wygrany nie jest
oferowanÈ przez niego cenÈ, a jest drugÈ
najwyĝszÈ ofertÈ. Wbrew pozorom technika
ta jest korzystna dla sprzedajÈcego. Vickrey
(1961) udowodniï, ĝe zasady licytacji drugiej ceny wpïywajÈ na zmianÚ cen proponowanych przez oferentów w porównaniu
z aukcjÈ pierwszej ceny, skïaniajÈc do zïoĝenia oferty zawierajÈcej maksymalnÈ cenÚ,
jakÈ nabywcy sÈ gotowi zapïaciÊ. Dzieje
siÚ tak, poniewaĝ proponujÈc niĝszÈ cenÚ,
potencjalni nabywcy ryzykujÈ, ĝe konkurent
wygra z cenÈ niĝszÈ od tej, którÈ oni sami
sÈ skïonni zapïaciÊ, a zawyĝajÈc swojÈ waluacjÚ, mogÈ wygraÊ licytacjÚ po zbyt wysokiej
cenie, jeĂli cena w drugiej najwyĝszej ofercie równieĝ bÚdzie przewyĝszaïa tÚ, którÈ
sÈ skïonni zapïaciÊ (Babiarz, 2001). W tym
miejscu warto równieĝ wspomnieÊ o aukcji
Vickreya-Clarka-Grovesa (Clarke, 1971;
Groves, 1973; MacKie-Mason ib Varian,
1994; Vickrey, 1961) bÚdÈcej rozszerzeniem aukcji drugiej ceny, w której ukrywanie swojej prawdziwej wyceny jest karane.
Efektem tego optymalnÈ strategiÈ kaĝdego
gracza powinno byÊ ujawnienie swoich
preferencji. Jednakĝe wiele póěniejszych
badañ zaznaczyïo, iĝ aukcja Vickreya-Clarka-Grovesa ma wiele ograniczeñ oraz
komplikacji wpïywajÈcych na brak zastosowania w prawdziwym Ăwiecie (Groves
ibLedyard, 1977; Rothkopf, 2007).
Gdy aukcja drugiej ceny dotyczy sprzedaĝy wielu jednostek homogenicznego
dobra, nosi nazwÚ aukcji jednolitej ceny.
W tej formie, cenÈ bÚdzie najwyĝsza odrzu-
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cona oferta i bÚdzie ona jednolita (taka
sama) dla wszystkich wystawionych jednostek (Binmore i Swierzbinski, 2000). Przykïadowo, na licytacjÚ zostaïy wystawione
cztery jednostki danego towaru, na które
zïoĝono nastÚpujÈce oferty: oferent A chce
nabyÊ trzy jednostki oferujÈc za nie 20 zï,
15 zï, 14 zï; oferent B chce nabyÊ wszystkie cztery jednostki za ceny: 19 zï, 18 zï,
14 zï, 13 zï; a oferent C chce kupiÊ tylko
dwie jednostki, oferujÈc za nie 17 zï i 16 zï.
CenÈ za wszystkie cztery jednostki bÚdzie
cena 16 zï, a wygranymi oferent A (jedna
jednostka), oferent B (dwie jednostki)
ib oferent C (jedna jednostka). Klemperer
(1999) zauwaĝa jednak, ĝe cena w wysokoĂci najwyĝszej odrzuconej oferty jest czÚsto zaïoĝeniem w modelach teoretycznych,
jednak w rzeczywistoĂci, bardzo czÚsto faktycznÈ cenÈ jest cena najniĝszej wygrywajÈcej oferty (zatem w powyĝszym przykïadzie
cenÈ jednostki byïoby 17 zï).
Chociaĝ w omówionym przykïadzie
wygranymi licytacji sÈ ci sami oferenci,
jak w przykïadzie omawianym przy aukcji
dyskryminujÈcej, w rzeczywistoĂci rezultaty
tych dwóch form sprzedaĝy wielu jednostek
produktu róĝniÈ siÚ od siebie. Dzieje siÚ
tak dlatego, ĝe forma techniki aukcyjnej
wpïywa na wysokoĂÊ ofert skïadanych przez
potencjalnych kupujÈcych (Babiarz, 2001).
ZaleĝnoĂci miÚdzy technikÈ aukcyjnÈ
abpoziomem osiÈgniÚtej ceny zostaïy omówione w czÚĂci 2.3 artykuïu.
Istnieje jeszcze jeden rodzaj techniki
aukcyjnej – aukcja podwójna, w której
kupujÈcy i sprzedajÈcy jednoczeĂnie mogÈ
zgïaszaÊ oferty kupna i sprzedaĝy (liczbÚ
jednostek i cenÚ) (Friedman, 2018). Mechanizm tej aukcji pozwala na okreĂlenie ceny,
przy której dojdzie do najwiÚkszej liczby
transakcji. Na tej zasadzie dziaïajÈ niektóre
rynki finansowe (aukcje akcji czy walut na
gieïdach) oraz gieïdy towarowe.
2.2. Pozostaïe kryteria podziaïu technik
aukcyjnych
Procesy aukcyjne mogÈ siÚ równieĝ róĝniÊ ze wzglÚdu na swojÈ dynamikÚ (Bergemann i Said, 2010; Compte i Jehiel, 2007).
Aukcja statyczna polega na jednokrotnej
moĝliwoĂci zïoĝenia oferty i uczestnicy
nie majÈ moĝliwoĂci zareagowania na
postÚpowanie innych. Nazywana jest ona
czÚsto przetargiem statycznym lub zapytaniem ofertowym, a w prawie zamówieñ
publicznych funkcjonuje jako zapytanie
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obcenÚ. Naleĝy w tym miejscu zaznaczyÊ, ĝe
zarówno aukcja holenderska, jak i pierwszej i drugiej ceny sÈ aukcjami statycznymi.
Aukcja dynamiczna pozwala na wielokrotne
skïadanie ofert na podstawie decyzji graczy,
a jej przykïadem jest aukcja angielska.
Aukcje moĝna równieĝ podzieliÊ wedïug
kryterium stosowanej technologii, tj. na
aukcjÚ tradycyjnÈ oraz internetowÈ (elektronicznÈ) (Beam i Segev, 1998; Kumar
ib Feldman, 1998; Lucking-Reiley, 2000;
Turban, 1997). Obecnie aukcje tradycyjne najczÚĂciej stosuje siÚ w przypadku
sprzedaĝy dzieï sztuki, antyków, koni czy
majÈtków ziemskich. Coraz czÚĂciej jednak
aukcje tradycyjne sÈ zastÚpowane przez
aukcje internetowe. PolegajÈ one na udostÚpnieniu moĝliwoĂci przeprowadzania
licytacji w rzeczywiĂci internetowej. Takie
e-aukcje funkcjonujÈ na trzech rynkach:
B2B, B2C oraz C2C (Baker i Song, 2008;
Chu i Liao, 2007; Möllenberg, 2004; Sashi
i O’Leary, 2002). Niskie koszty zwiÈzane
z organizacjÈ aukcji elektronicznych decydujÈ o ich przewadze nad aukcjami tradycyjnymi. Ponadto bariery uczestnictwa
wb aukcji elektronicznej sÈ duĝo mniejsze
niĝ w aukcji tradycyjnej. Wynika to z faktu,
ĝe z tego kanaïu komunikacji moĝna korzystaÊ w dowolnym miejscu z dostÚpem do
Internetu. DziÚki temu sprzedawcy majÈ
równieĝ moĝliwoĂÊ pozyskania nowych
klientów i dotarcia do wiÚkszej liczby
odbiorców, którym ïatwiej jest wziÈÊ udziaï
w takiej aukcji niĝ w aukcji tradycyjnej. Na
aukcji internetowej sprzedajÈcy moĝe okreĂliÊ, oprócz ceny wywoïawczej, takĝe cenÚ
minimalnÈ, czyli najniĝszÈ cenÚ, za którÈ
jest zdecydowany sprzedaÊ towar. Jeĝeli
ĝadna z ofert nie przewyĝszy z góry okreĂlonej ceny minimalnej, aukcja koñczy siÚ
bez wyïonienia zwyciÚzcy. Jeĝeli w tytule
lub opisie aukcji nie pojawia siÚ informacja
o cenie minimalnej, lub pojawia siÚ informacja „bez ceny minimalnej”, sprzedajÈcy
godzi siÚ sprzedaÊ towar za kaĝdÈ wylicytowanÈ kwotÚ. Aukcja internetowa moĝe
skïadaÊ siÚ z kilku nastÚpujÈcych po sobie
etapów, których rozpoczÚcie uzaleĝnione
jest od zakoñczenia poprzedniego etapu
(Bernhardt i Scoones, 1994). Jest wtedy
nazywana aukcjÈ sekwencyjnÈ.
Aukcja elektroniczna moĝe przyjÈÊ
postaÊ aukcji z opcjÈ zakupu natychmiastowego („kup teraz”). Wówczas kupujÈcy
moĝe nabyÊ towar, nie czekajÈc do koñca
aukcji. Obecne systemy aukcyjne oferujÈ
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moĝliwoĂÊ ïÈczenia licytacji z opcjÈ zakupu
natychmiastowego, która dostÚpna jest
do momentu zïoĝenia oferty w aukcji lub,
wb przypadku aukcji z cenÈ minimalnÈ, do
chwili przebicia ceny minimalnej (Wang,
Montgomery i Srinivasan, 2008).
Na niektórych aukcjach internetowych
–b aukcjach wieloprzedmiotowych/multiobiektowych moĝliwe jest wystawianie na
sprzedaĝ wielu identycznych przedmiotów
na jednej aukcji. Po zakoñczeniu takiej
aukcji przedmioty sprzedawane sÈ za
cenÚ najniĝszÈ spoĂród tych, które wygraïy
aukcjÚ, tak jak w nastÚpujÈcym przykïadzie. Zaïóĝmy, ĝe na sprzedaĝ wystawiono
10 sztuk towaru. Pierwszy uczestnik licytacji zaproponowaï kupno 5 sztuk po 10b zï
kaĝda, drugi uczestnik – 3 sztuk po 8 zï,
trzeci uczestnik – 2 sztuk po 6 zï, czwarty
uczestnik – 4 sztuk po 5 zï. W tym przypadku, po zakoñczeniu aukcji, towary
zostanÈ sprzedane trzem pierwszym uczestnikom po 6 zï za sztukÚ.
2.3. IstniejÈce mechanizmy aukcyjne
a proces ustalania ceny
Przedstawione techniki aukcyjne i ich
warianty mogÈ prowadziÊ do uzyskania
róĝnych cen, nawet w przypadku wystawienia na aukcjÚ tego samego obiektu. IstniejÈ
jednak pewne ogólne zaleĝnoĂci pomiÚdzy
cenÈ osiÈgniÚtÈ w aukcji a stosowanÈ technikÈ aukcyjnÈ. Literatura przedmiotu opisuje mechanizmy aukcyjne, które róĝniÈ siÚ
pod wzglÚdem iloĂci informacji dostÚpnych
dla uczestników róĝnych technik aukcyjnych (Biaïynicka-Birula, 2002).
Podstawowe mechanizmy aukcyjne dzieli
siÚ ze wzglÚdu na wystÚpowanie asymetrii
informacji, która jest kluczowÈ wïaĂciwoĂciÈ
aukcji (Klemperer, 1999). W mechanizmie
prywatnej wyceny (zwanym teĝ mechanizmem wyceny indywidualnej) kaĝdy licytant ma swojÈ wïasnÈ, subiektywnÈ wycenÚ
wartoĂci przedmiotu licytacji i nikomu jej
nie ujawnia. Gdy wyceny sÈ indywidualne,
poznanie preferencji czy informacji posiadanych przez innego uczestnika nie zmieniïoby wïasnej wyceny danego towaru. Kaĝdy
uczestnik licytacji chciaïby kupiÊ przedmiot
i zapïaciÊ za niego jak najmniej, a na pewno
nie wiÚcej niĝ jego wïasna wycena. Wïasna wycena obiektu nie dostarcza ĝadnych
informacji o zamierzeniach innych uczestników (Biaïynicka-Birula, 2002).
W mechanizmie powszechnej wyceny
(zwanym teĝ mechanizmem wartoĂci wspól-
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nej) faktyczna wartoĂÊ jest taka sama dla
wszystkich, jednak oferenci róĝniÈ siÚ posiadanÈ wiedzÈ na temat tego, jaka konkretnie jest to wartoĂÊ (Kagel i Levin, 1986).
Przykïadem moĝe byÊ sprzedaĝ akcji firmy.
Pomimo ĝe powszechnie znana jest cena
akcji, poszczególni kupujÈcy mogÈ posiadaÊ róĝne informacje na temat danej firmy,
które wpïynÚïyby na waluacje konkurentów.
W czasie aukcji uczestnicy odpowiednio
korygujÈ powszechnÈ wycenÚ na podstawie
wïasnych informacji. JeĂli jeden licytant
dowiedziaïby siÚ o czymĂ, co wie inny na
temat danego towaru, zmieniïoby to jego
wycenÚ. Wycena powszechna zaleĝy zatem
nie tylko od subiektywnej wyceny, lecz takĝe
od przewidywañ dotyczÈcych wyceny konkurentów. W przeciwieñstwie do mechanizmu prywatnej wyceny, tutaj waluacja
moĝe siÚ zmieniaÊ w trakcie aukcji, poniewaĝ uczestnicy nie sÈ pewni prawdziwej
wartoĂci obiektu (Biaïynicka-Birula, 2002).
CechÈ charakterystycznÈ aukcji, wb której
wystÚpuje powszechna wycena, jest podatnoĂÊ na zakup przedmiotu licytacji po zawyĝonej cenie (tzw.bklÈtwa zwyciÚzcy) (Thaler,
1988). Wygrana w takiej aukcji oznacza, ĝe
inni uczestnicy otrzymali mniej optymistyczny sygnaï na temat wartoĂci licytowanego przedmiotu (Krawczyk, 2012).
Mechanizm ïÈczÈcy te dwie odrÚbne
wyceny zakïada, ĝe kaĝdy licytant posiada
wïasne informacje, lecz przy wycenie bierze
pod uwagÚ równieĝ waluacje innych uczestników (Klemperer, 1999). W rzeczywistoĂci
to wïaĂnie jednoczesna waluacja prywatna
i powszechna zachodzÈ w wiÚkszoĂci przypadków. Przykïadowo, wycena wartoĂci
obrazu moĝe przede wszystkim zaleĝeÊ od
prywatnej informacji, tj. od tego, jak bardzo cenimy sobie dany obraz, ale równieĝ
od prywatnych informacji innych uczestników, poniewaĝ ich waluacje majÈ wpïyw na
wartoĂÊ ponownej sprzedaĝy czy na prestiĝ
wynikajÈcy z posiadania obrazu (Klemperer, 1999).
Jak juĝ zauwaĝono, róĝne techniki
aukcyjne mogÈ prowadziÊ do róĝnych cen
koñcowych oraz dajÈ moĝliwoĂÊ skorzystania z innych zbiorów strategii (tj. decyzji
moĝliwych do wyboru). MiÚdzy innymi wïaĂnie ze wzglÚdu na rodzaj wyceny (prywatny
lub powszechny) moĝna porównaÊ ceny
uzyskiwane miÚdzy róĝnymi sposobami
przeprowadzania aukcji.
W mechanizmie prywatnej wyceny, jeĂli
sprzedaĝ przyjmuje formÚ aukcji rosnÈcej
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ceny (aukcji angielskiej), strategiÈ dominujÈcÈ (tj. decyzjÈ, która jest lepsza od wszystkich innych moĝliwych decyzji danego gracza niezaleĝnie od tego, co zrobiÈ pozostali
uczestnicy) jest pozostanie w licytacji do
momentu, aĝ cena osiÈgnie poziom wïasnej
wyceny. WysokoĂÊ skïadanej oferty nie jest
uzaleĝniona od oczekiwañ co do wysokoĂci ofert pozostaïych uczestników. Przedostatni licytant zrezygnuje z dalszej licytacji, gdy jego wartoĂÊ zostanie osiÈgniÚta,
zatem licytant z najwyĝszÈ wycenÈ wygra,
jednakĝe cena jakÈ bÚdzie musiaï zapïaciÊ, bÚdzie równa nie jego wïasnej wycenie,
abwycenie przedostatniego uczestnika.
PozostajÈc w mechanizmie prywatnej
wyceny, równieĝ w aukcji drugiej ceny
dominujÈcÈ strategiÈ jest prawdomównoĂÊ,
czyli ujawnienie swojej prawdziwej waluacji. Rozwaĝmy dwa przypadki, w których
licytant nie ujawnia swojej prawdziwej
wyceny2. PierwszÈ moĝliwoĂciÈ jest zaniĝenie wïasnej wyceny v i oferowanie ceny
vb–bx. JeĂli drugÈ najwyĝszÈ ofertÈ poza wïasnÈ jest w, wtedy, jeĂli v – x > w, wygrywa
siÚ aukcjÚ i pïaci cenÚ w, tak samo, gdyby
od razu oferowaïoby siÚ cenÚ v. JeĂli wb>bv,
przegrywa siÚ aukcjÚ, tak samo, gdyby od
razu oferowaÊ v. Jednakĝe, jeĂli v > w >
v – x, oferowanie v – x sprawia, ĝe przegrywa siÚ aukcjÚ, natomiast oferowanie
v, sprawia, ĝe wygrywa siÚ aukcjÚ, pïacÈc
cenÚ w i osiÈgajÈc zysk netto w wysokoĂci
v – w. Zatem zaniĝajÈc wïasnÈ wycenÚ, nie
osiÈga siÚ korzyĂci, a moĝna straciÊ. DrugÈ
moĝliwoĂciÈ jest zawyĝenie wïasnej wyceny
v iboferowanie ceny v + x. JeĂli drugÈ najwyĝszÈ ofertÈ poza wïasnÈ jest w, wtedy,
jeĂli v > w, wygrywa siÚ aukcjÚ i pïaci cenÚ
w, tak samo, gdyby od razu oferowaïoby
siÚ cenÚ v. JeĂli w > v + x, przegrywa siÚ
aukcjÚ i nie pïaci nic, tak samo gdyby oferowaïo siÚ cenÚ v. Natomiast, jeĂli v + x
> w > v, oferowanie ceny v + x sprawia,
ĝe wygrywa siÚ aukcjÚ i pïaci cenÚ w > v,
czyli cenÚ wyĝszÈ niĝ wïasna wycena wartoĂci. Tym samym osiÈga siÚ ujemny zysk
netto (negatywnÈ nadwyĝkÚ). ZawyĝajÈc
wïasnÈ wycenÚ moĝna wiÚc jedynie straciÊ
w porównaniu z oferowaniem ceny v.
Ze wzglÚdu na strategiÚ dominujÈcÈ,
skïaniajÈcÈ do zïoĝenia oferty zgodnej
z rzeczywistÈ prywatnÈ wycenÈ i faktem,
ĝe aukcjÚ wygrywa oferent z najwyĝszÈ
wycenÈ, który pïaci cenÚ w wysokoĂci drugiej najwyĝszej oferty, aukcja angielska
bywa nazywanÈ otwartÈ aukcjÈ drugiej ceny
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(Klemperer, 1999). Naleĝy jednak podkreĂliÊ, ĝe ta strategiczna ekwiwalentnoĂÊ
zachodzi jedynie w mechanizmie prywatnej wyceny lub gdy w aukcji bierze udziaï
tylko dwóch uczestników. W przypadku,
gdy którykolwiek komponent wyceny jest
powszechny lub w przypadku wiÚkszej (niĝ
dwoje) liczby uczestników, licytanci poznajÈ
wyceny innych w momencie ich rezygnacji
z dalszej licytacji i warunkujÈ swoje dalsze
decyzje tÈ informacjÈ (Klemperer, 1999).
RozwaĝajÈc dalej mechanizm prywatnej wyceny, taka strategiczna równowaĝnoĂÊ zachodzi równieĝ w przypadku aukcji
malejÈcej ceny (holenderskiej) oraz aukcji
pierwszej ceny. W aukcji holenderskiej,
kaĝdy uczestnik wybiera cenÚ, przy której
zgïosi ofertÚ kupna, pod warunkiem, ĝe
inny konkurent jeszcze nie zgïosiï oferty
kupna z wyĝszÈ cenÈ. Wygrywa ten licytant,
który jako pierwszy (zatem przy najwyĝszej
cenie) zgïosiï ofertÚ kupna. WidaÊ wiÚc,
ĝe ten sam zbiór strategii jest dostÚpny dla
uczestnika równieĝ podczas aukcji pierwszej ceny. W obu przypadkach zachodzi
koniecznoĂÊ kompromisu pomiÚdzy prawdopodobieñstwem wygrania (im wyĝsza
oferta kupna, tym wiÚksze prawdopodobieñstwo wygranej) a wysokoĂciÈ zysku
wb przypadku wygranej (który maleje wraz
ze wzrostem wysokoĂci oferty) (Klemperer, 1999). Uczestnik aukcji bÚdzie miaï na
wzglÚdzie wysokoĂÊ oczekiwanych przez
niego innych ofert cenowych, a jego wïasna oferta bÚdzie uzaleĝniona od jego
szacunków dotyczÈcych wyceny konkurentów. Wedïug teorii aukcji podczas aukcji
holenderskiej oraz aukcji pierwszej ceny
cena sprzedaĝy osiÈgnie ten sam poziom
niezaleĝnie od tego czy uczestnicy posiadajÈ wycenÚ indywidualnÈ, czy powszechnÈ
(Biaïynicka-Birula, 2002).
Strategie uczestników oraz ksztaïtowanie
siÚ ceny zasadniczo róĝniÈ siÚ w mechanizmie powszechnej wyceny. Jak wspomniano
wyĝej, cena w aukcji holenderskiej i aukcji
pierwszej ceny osiÈgnie ten sam poziom bez
wzglÚdu na rodzaj wyceny. Jednak ta sama
ekwiwalencja dla aukcji angielskiej i aukcji
drugiej ceny zachodzi jedynie w przypadku
wycen prywatnych (lub w przypadku tylko
dwóch uczestników). Gdy pojawiajÈ siÚ
komponenty waluacji powszechnej, zmieniajÈ siÚ informacje dostÚpne dla uczestników, co prowadzi do zmiany procesu
ksztaïtowania siÚ ceny. Cena, w przypadku
aukcji drugiej ceny, pozostanie na takim
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samym poziomie, jak w przypadku wyceny
indywidualnej. Technika aukcji angielskiej
sprawi z kolei, ĝe cena zostanie ustalona
w inny sposób. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe
w mechanizmie wartoĂci wspólnej, podczas
aukcji rosnÈcej ceny, uczestnicy uzyskujÈ
dodatkowe informacje, których wczeĂniej
nie posiadali (Biaïynicka-Birula, 2002).
JednÈ z nich jest moĝliwoĂÊ obserwacji,
kiedy konkurenci wycofujÈ siÚ z licytacji,
co daje im sygnaï, ĝe posiadali oni niĝsze waluacje obiektu niĝ aktualny poziom
ceny. DrugÈ zbnich jest informacja o samym
poziomie tych wycen, poniewaĝ aukcja ma
formÚ otwartÈ i aktualny poziom ceny jest
znany wszystkim uczestnikom. Te informacje sprawiajÈ, ĝe w przypadku powszechnej waluacji ceny uzyskane podczas aukcji
angielskiej mogÈ byÊ wyĝsze niĝ podczas
aukcji drugiej ceny. Gdy waluacja uczestnika okreĂlona jest na stosunkowo wysokim poziomie, w momencie rezygnacji konkurentów uczestnik moĝe zyskaÊ i nabyÊ
obiekt poniĝej swojej waluacji. JeĂli jednak
konkurenci nie wycofujÈ siÚ z licytacji,
moĝe to utwierdziÊ uczestnika w przekonaniu o wysokiej wartoĂci obiektu i w efekcie
moĝe prowadziÊ do przepïacenia (Biaïynicka-Birula, 2002), stÈd nazwa „klÈtwa
zwyciÚzcy”. Uczestnicy, aby zyskaÊ, muszÈ
zïoĝyÊ oferty poniĝej swojego sygnaïu.
Wykazano jednak, ĝe ta strategia sprawdza
siÚ jedynie w przypadku niewielkiej liczby
uczestników (3–4) (Krawczyk, 2012).
KorzyĂci dla sprzedajÈcego idÈ w parze
z rozwaĝaniami dotyczÈcymi procesu ustalania ceny – im wyĝsza cena, tym wiÚksza
korzyĂÊ dla sprzedajÈcego. Jak omówiono
powyĝej, w przypadku wyceny prywatnej,
ceny w kaĝdej z czterech omówionych technik ksztaïtujÈ siÚ w ten sam sposób; w przypadku wyceny powszechnej, ceny w technice holenderskiej i pierwszej ceny równieĝ,
a cena w aukcji angielskiej moĝe w pewnych
okolicznoĂciach osiÈgaÊ wyĝszy poziom niĝ
w aukcji drugiej ceny.
Jednak, aby móc w peïni odpowiedzieÊ
na pytanie, który z mechanizmów przeciÚtnie przyniesie sprzedajÈcemu najwyĝszy dochód, naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ jeszcze jedno zaïoĝenie dotyczÈce preferencji
uczestników wzglÚdem ryzyka. W mechanizmie prywatnej wyceny, w przypadku
uczestników o neutralnym podejĂciu do
ryzyka, czyli uczestników, którzy nie zmieniajÈ swojej wyceny w procesie licytacji,
speïnione zostaje twierdzenie o równych
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przychodach (revenue equivalence theorem
– RET), które mówi, ĝe format aukcji
nie ma znaczenia i wszystkie cztery techniki przyniosÈ ten sam dochód dla sprzedajÈcego (Engelbrecht-Wiggans, 1988;
Fibich, Gavious i Sela, 2004; Milgrom
ibWeber, 1982). W przypadku uczestników
z awersjÈ do ryzyka, czyli gotowych zmieniÊ swojÈ ofertÚ cenowÈ na wyĝszÈ, aby
zwiÚkszyÊ prawdopodobieñstwo wygrania,
aukcja pierwszej ceny i aukcja holenderska pozwolÈ na osiÈgniÚcie wyĝszej ceny,
zatem i wiÚkszego dochodu dla sprzedajÈcego (i mniejszego zysku dla kupujÈcego)
niĝ aukcje drugiej ceny i angielska.
W mechanizmie powszechnej wyceny
cena zaleĝy od rodzaju aukcji. Poniewaĝ
tutaj twierdzenie o równych przychodach
nie ma juĝ zastosowania, korzyĂÊ dla sprzedajÈcego bÚdzie zaleĝaïa od uĝytej techniki
(Biaïynicka-Birula, 2002). Jak omówiono
wczeĂniej, techniki róĝniÈ siÚ iloĂciÈ informacji dostÚpnych dla uczestników i, w przypadku uczestników o neutralnym podejĂciu
do ryzyka, korzyĂÊ dla sprzedajÈcego bÚdzie
tym wiÚksza, im bardziej cena pïacona
przez kupujÈcego jest zwiÈzana z jego szacunkami odnoĂnie do wycen konkurentów
(Biaïynicka-Birula, 2002). Wedïug Milgroma i Webera (1982) najwyĝszy dochód
przyniesie aukcja, w której uczestnik obserwuje ceny, przy których wycofujÈ siÚ konkurenci i od tego moĝe uzaleĝniÊ wysokoĂÊ
swojej oferty cenowej – czyli aukcja angielska. Na drugim miejscu wzglÚdem wysokoĂci dochodów dla sprzedajÈcego autorzy
stawiajÈ aukcjÚ drugiej ceny, a na ostatnim,
ex aequo, aukcjÚ holenderskÈ i drugiej ceny,
gdyĝ w ich przypadku wygrywajÈca oferta
nie jest wcale powiÈzana z wycenami innych
uczestników.
Jednakĝe w mechanizmie powszechnej
wyceny, jeĂli uczestnicy majÈ awersjÚ do
ryzyka, cena na aukcji angielskiej osiÈgnie
wyĝszy poziom niĝ w aukcji drugiej ceny,
jednak nie da siÚ ich porównaÊ z cenami
aukcji holenderskiej i pierwszej ceny, na
których z kolei oczekiwany dochód osiÈgnie
ten sam poziom (Mester, 1988).

3. Wybór mechanizmów aukcyjnych
na potrzeby rynku mediowego
Na rynku reklamy reklamodawcy
ib wydawcy reklam zawierajÈ umowy na
emisje reklam w postaci spotów radiowych,
telewizyjnych, publikacji w outdoorze,
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prasie, Internecie czy w innych formach.
Wedïug Publicis Groupe (2021) wartoĂÊ
polskiego rynku reklamowego w pierwszym
póïroczu 2021 r. wzrosïa o 1,7% w porównaniu z pierwszym póïroczem przed pandemicznego roku 2019 i o 20,5% w stosunku
do pierwszego póïrocza 2020 roku. Najsilniej wzrosïy wydatki na reklamÚ online
(23,9%) i telewizyjnÈ (21,4%) i to te formy
majÈ teĝ najwiÚkszy udziaï w rynku reklamy
(odpowiednio 43,4 i 43%). ChoÊ tradycyjne
media nadal cieszÈ siÚ popularnoĂciÈ, rola
Internetu w marketingu z roku na rok siÚ
zwiÚksza. Wybór optymalnych mechanizmów sprzedaĝy na potrzeby tego rynku
jest zatem obiecujÈcym i waĝnym zagadnieniem, zasïugujÈcym na analizÚ naukowÈ.
Oferowanie przestrzeni reklamowej tradycyjnie odbywa siÚ z wykorzystaniem róĝnych kanaïów sprzedaĝy, przez co wydawcy
nie majÈ moĝliwoĂci dotarcia do wszystkich zainteresowanych reklamodawców,
co moĝe prowadziÊ do nieefektywnoĂci.
RozwiÈzaniem tego, a takĝe innych problemów zwiÈzanych z zawieraniem transakcji
kupna/sprzedaĝy w formie tradycyjnej na
rynku reklamy moĝe byÊ rynek mediowy,
czyli wirtualna przestrzeñ, w której róĝni
wydawcy (sprzedajÈcy) i reklamodawcy
(kupujÈcy) mogÈ wspólnie dziaïaÊ w celu
automatycznego zawierania transakcji mediowych. Transakcje mediowe to
transakcje dotyczÈce zakupu/sprzedaĝy
przestrzeni reklamowej w radiu, telewizji,
prasie, outdoorze, Internecie czy w innych
mediach. Transakcje te mogÈ byÊ zawierane poprzez mechanizm aukcyjny. Na
rynku mediowym wydawcy, czyli oferenci
róĝnego rodzaju przestrzeni reklamowych
wystawiajÈ je w licytacjach, a reklamodawcy
biorÈ w nich udziaï poprzez zïoĝenie ofert
kupna3. W dalszej czÚĂci artykuïu przedstawiono rekomendacje mechanizmu aukcyjnego na potrzeby rynku mediowego.
3.1. Mechanizmy aukcyjne stosowane
w sprzedaĝy reklam internetowych
Sprzedaĝ reklam internetowych jest
szczególnym przypadkiem sprzedaĝy
reklam. W przeszïoĂci proces reklamowania w Internecie polegaï najczÚĂciej na
tym, ĝe reklamodawcy umieszczali reklamy
(banery) na stronie internetowej, a wïaĂciciel witryny pobieraï opïatÚ od reklamodawcy na podstawie liczby wyĂwietleñ
(Edelman, Ostrovsky i Schwarz, 2007).
Zazwyczaj byïa to opïata staïa za wyĂwie-
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tlanie reklam okreĂlonÈ liczbÚ razy (tysiÈc
wyĂwietleñ), inaczej CPM (Cost per Mille
–b koszt za tysiÈc). JednÈ z gïównych wad
tego procesu byï fakt, ĝe kontrakty byïy
negocjowane indywidualnie dla kaĝdego
przypadku i nawet najmniejsze z nich byïy
stosunkowo wysokie. Ponadto pojemnoĂÊ
strony internetowej jest ograniczona,
abreklama banerowa byïa wyĂwietlana kaĝdemu odwiedzajÈcemu witrynÚ niezaleĝnie od tego czy byïa ona dla niego istotna,
czy nie, przez co czÚĂÊ zasobów wykorzystywano w sposób nieefektywny. Obecnie
najczÚĂciej wykorzystywane sÈ dwie alternatywne formy aukcyjnej sprzedaĝy/kupna
reklam online: aukcja pierwszej i aukcja
drugiej ceny.
W mechanizmie aukcji pierwszej ceny,
poïÈczonej z wyszukiwaniem sponsorowanym, reklamodawca wybiera zestaw sïów
– kluczy powiÈzanych z produktem, który
chce sprzedaÊ. Kaĝdy reklamodawca skïada
ofertÚ na kaĝde sïowo kluczowe, tj. kwotÚ
do zapïaty za kaĝde klikniÚcie. Gdy uĝytkownik wyszuka hasïo, które pasuje do
sïowa kluczowego, wyĂwietlany jest zestaw
reklam. Reklamy te sÈ pozycjonowane
wedïug wysokoĂci zïoĝonych ofert. Reklama
o najwyĝszej ofercie otrzymuje najlepszÈ
pozycjÚ, czyli pozycjÚ, która jest najczÚĂciej
klikana przez uĝytkownika. W tym formacie reklamodawcy pïacÈ za klikniÚcia. Za
kaĝdym razem, gdy konsument kliknie link
sponsorowany, konto powiÈzanych reklamodawców automatycznie rozlicza kwotÚ
ostatniej oferty reklamodawcy. PodejĂcie
to zostaïo pierwotnie wprowadzone przez
Overture Services (obecnie czÚĂÊ Yahoo)
w 1997 roku.
DrugÈ popularnÈ formÈ aukcji reklam
online jest aukcja drugiej ceny. W tym formacie reklamodawcy skïadajÈ oferty, a ich
reklamy alokowane sÈ na stronie wedïug
malejÈcej kolejnoĂci ich ofert. Reklamodawca na pierwszej pozycji pïaci cenÚ za
klikniÚcie równÈ ofercie drugiego reklamodawcy powiÚkszonÈ o staïÈ, z góry ustalonÈ
kwotÚ przyrostu. Drugi reklamodawca pïaci
cenÚ oferowanÈ przez trzeciego plus kwotÚ
przyrostu, i tak dalej. Zaïóĝmy, ĝe wyceny
pierwszych trzech licytantów sÈ równe 10bzï,
4 zï i 2 zï, a kwota przyrostu ustalona jest na
0,01 zï. Reklama w pierwszym slocie bÚdzie
miaïa 200 klikniÚÊ na godzinÚ, wb drugim –b 100. Wówczas w tym mechanizmie
pierwszy i drugi licytant wygrajÈ dostÚpne
sloty, przy czym pierwszy zapïaci 4,01 zï,
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a drugi 2,01 zï. Ècznie, kwoty do zapïaty
wyniosÈ 802 zï i 201 zï. Mechanizm ten jest
nazwany uogólnionÈ aukcjÈ drugiej ceny
(Generalized Second-Price Auction – GSP).
JeĂli dostÚpny jest tylko jeden slot reklamowy, zgodnie z technikÈ Vickreya opisanÈ w czÚĂci 2.1, strategiÈ dominujÈcÈ dla
uczestników bÚdzie prawdomównoĂÊ, czyli
oferowanie ceny zgodnie ze swojÈ wycenÈ.
Jednak w przypadku, gdy licytowanych jest
wiÚcej niĝ jedna jednostka, prawdomównoĂÊ nie jest strategiÈ dominujÈcÈ. Innymi
sïowy, dla licytanta niekoniecznie najlepszÈ
strategiÈ bÚdzie zïoĝenie oferty równej swojej wycenie. Przykïadowo, znowu dostÚpne
sÈ dwa sloty, tylko tym razem reklamy
wb obu slotach majÈ podobnÈ liczbÚ klikniÚÊ, na przykïad pierwsza – 200 a druga
– 199. Trzej zainteresowani licytanci majÈ
prywatne wyceny klikniÚcia jak wyĝej,
czyli 10b zï, 4 zï i 2 zï. JeĂli pierwszy licytant zïoĝy ofertÚ zgodnÈ ze swojÈ wycenÈ
(i pozostali licytanci równieĝ), zapïaci on
800 zï (4 zïbx 200). JeĂli natomiast zaniĝy on
swojÈ wycenÚ i zïoĝy ofertÚ w wysokoĂci 3bzï
(a pozostali licytanci zgodnie z wïasnymi
wycenami, czyli 4bzï i 2 zï), wygra on drugi
slot, lecz zapïaci tylko 398 zï (2 zï x 199).
Uogólniona aukcja drugiej ceny pozwala
uniknÈÊ kupujÈcemu poczucia przepïacenia. Mechanizm ten byï stosowany przez
Google (pod nazwÈ Ad auction) do listopada 2021 roku.
3.2. Aukcja drugiej ceny jako optymalny
mechanizm aukcyjny dla rynku
mediowego
Aukcje na rynku mediowym majÈ sïuĝyÊ sprzedaĝy i zakupom róĝnych przestrzeni reklamowych. Podstawowym celem
jest optymalizacja kosztów dla wszystkich
uczestników rynku (zarówno reklamodawców, jak i wydawców), minimalizacja
asymetrii informacji i umoĝliwienie zawierania transakcji przez podmioty otoczenia
mediowego w zautomatyzowany i przyjazny
sposób.
Ze wzglÚdu na powyĝsze czynniki rekomendowanym rodzajem aukcji na potrzeby
rynku mediowego wydaje siÚ zatem aukcja
drugiej ceny. Taki format aukcji jest stosowany przez duĝe podmioty, takie jak Allegro czy eBay. Przede wszystkim pozwala
on na maksymalizacjÚ przychodów ze
sprzedaĝy. Ponadto forma ta ujawnia najwiÚcej informacji o cenach granicznych
kupujÈcych. DostÚp do takich danych jest
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w dzisiejszych czasach bardzo uĝyteczny,
zwïaszcza ze wzglÚdu na moĝliwoĂÊ ich
wykorzystania do modelowania optymalnych (dla przychodów, zysków) ofert
(wb tym cen, po których oferowana jest
sprzedaĝ wbopcji „kup teraz”).
KolejnÈ zaletÈ tego formatu jest jego
znajomoĂÊ przez znacznÈ czÚĂÊ uĝytkowników Internetu, poniewaĝ korzystajÈ zbniego
najwiÚksze portale aukcyjne. Jest to technika przyjazna dla uczestników, gdyĝ otrzymujÈ oni swego rodzaju „premiÚ”, pïacÈc
nie swojÈ, lecz drugÈ najwyĝszÈ cenÚ. Tym
samym nie pojawia siÚ poczucie przepïacenia. ZaletÈ tej formy jest równieĝ fakt, ĝe
moĝna jÈ rozliczyÊ w jednej rundzie licytacji.
Niewielu uczestników czuïoby siÚ komfortowo, skïadajÈc wysokÈ, zgodnÈ zb wïasnÈ
wycenÈ, ofertÚ w aukcji pierwszej ceny,
jeĂli nie mieliby moĝliwoĂci „sprawdzenia”
swoich konkurentów. W aukcji drugiej ceny
kaĝdy moĝe licytowaÊ zgodnie ze swojÈ
prawdziwÈ wycenÈ bez obawy o przepïacenie. Powinno to zachÚciÊ do skïadania wiÚkszej liczby ofert o wyĝszych wartoĂciach, co
jest korzystne takĝe dla sprzedajÈcego.
W przypadku, gdy organizator aukcji nie
dysponuje w peïni produktem oferowanym
na aukcji (np. ze wzglÚdu na równolegïe
prowadzenie sprzedaĝy innymi kanaïami
lub w innej formie), naleĝy udostÚpniÊ
moĝliwoĂÊ zakupu tego produktu w opcji
„kup teraz”, w cenie w jakiej dostÚpny jest
w innym kanale sprzedaĝy. Wtedy, jeĂli produkt zostanie sprzedany za poĂrednictwem
innego kanaïu, to aukcja nie rozstrzygnie
siÚ wĂród licytujÈcych, a produkt zostanie
sprzedany przez „kup teraz”. Przykïadem
tej formy jest sprzedaĝ opcji upgrade do
klasy „biznes” dla posiadaczy biletów lotniczych. Mechanizm ten jest swego rodzaju
aukcjÈ warunkowÈ – jeĂli nikt nie kupi produktu po wystawionej cenie „kup teraz”
wb terminie zapadalnoĂci, produkt jest
sprzedawany po cenie równej najlepszej
ofercie na aukcji.
Mechanizm aukcji pierwszej ceny, chociaĝ jest obecnie najczÚĂciej wykorzystywany
przez pojedynczych wydawców na rynku
reklam internetowych, i mógïby takĝe byÊ
zastosowany na rynku mediowym, którego
uczestnikami bÚdÈ zarówno wydawcy, jak
i sprzedawcy, to charakteryzuje siÚ pewnÈ
niestabilnoĂciÈ, która zostanie omówiona
na przykïadzie przedstawionym przez
Edelmana i innych (2007). Zaïóĝmy, ĝe na
stronie sÈ dostÚpne dwa okna (sloty) rekla-
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mowe i jest trzech licytujÈcych. Reklama
wb pierwszym slocie bÚdzie miaïa 200 klikniÚÊ na godzinÚ, w drugim – 100. Pierwszy
licytant wycenia kaĝde klikniÚcie na 10 zï,
drugi na 4 zï, trzeci na 2bzï. Po pewnym czasie licytowania licytant drugi bÚdzie juĝ wiedziaï, ĝe oferta licytanta trzeciego wyniosïa
2 zï i obniĝy on wtedy swojÈ ofertÚ (wzglÚdem wyceny) do 2,01 zï, aby zagwarantowaÊ
sobie slot. NastÚpnie licytant pierwszy równieĝ nie zalicytuje wiÚcej niĝ 2,02bzï. Wtedy
licytant drugi zmieni swojÈ ofertÚ na 2,03 zï,
aby otrzymaÊ najlepszy slot. Potem licytant
pierwszy równieĝ zmieni swojÈ ofertÚ na
2,04 zï i tak dalej. W najgorszym przypadku
ceny zostanÈ ustalone na poziomie 2,01 zï
oraz 2 zï, co ïÈcznie (cena razy liczba klikniÚÊ na godzinÚ) da sumÚ 402 zï i 200 zï4.
Zastosowanie tego mechanizmu moĝe prowadziÊ do „klÈtwy wygranego”, czyli przepïacenia za kupione dobro. W tego typu
aukcji nie istnieje równowaga w strategiach
czystych i w tym sensie gra (czyli proces
licytacji) jest niestabilna. Oferent, który
najszybciej zareaguje na ruchy swoich konkurentów, bÚdzie miaï znacznÈ przewagÚ,
w zwiÈzku z czym mechanizm ten zachÚca
do podejmowania nieefektywnych decyzji
i prób „ogrania systemu”. Tworzy on równieĝ niestabilne ceny, które prowadzÈ do
nieefektywnej alokacji zasobów. Poniewaĝ
wygraÊ moĝe ten uczestnik, który szybciej
ibczÚĂciej bÚdzie reagowaï na kolejne oferty
przeciwników, mechanizm ten skïania
uczestników do „zatrudniania” robotów do
automatycznego licytowania. JeĂli niektórzy
uczestnicy korzystajÈ z takich automatów,
a inni nie, przychody dla sprzedawcy mogÈ
byÊ niskie, nawet jeĂli wyceny reklamodawców sÈ wysokie.
Mechanizmem, który chociaĝ nie
skïania do ujawniania swoich prawdziwych preferencji (wyceny), ale prowadzi
do stabilnej równowagi, co jest atutem
w porównaniu z aukcjÈ pierwszej ceny,
jest omówiony juĝ wczeĂniej mechanizm
uogólnionej aukcji drugiej ceny (GSP).
Taka równowaga, nazwana zostaïa równowagÈ lokalnie wolnÈ od zazdroĂci
(locally envy-free equilibrium) (Edelman
ibin., 2007). Zaïóĝmy, ĝe licytantbA wygraï
slot reklamowy na pozycji X, ablicytant B
wygraï slot bezpoĂrednio powyĝej (pozycja X+1) i pïaci za niego cenÚ oferowanÈ
przez licytanta A. Aby daÊ przeciwnikowi
„nauczkÚ”, licytant A podniesie nieco
stawkÚ, co nie wpïynie wcale na jego wïa-
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snÈ cenÚ, lecz podniesie cenÚ jakÈ licytant
B bÚdzie musiaï zapïaciÊ. LicytantbB moĝe
jednak wtedy ïatwo zemĂciÊ siÚ. Poniewaĝ
poznaï on juĝ prawdziwÈ wycenÚ licytanta A, moĝe zmniejszyÊ swojÈ stawkÚ do
poziomu wyceny licytantabA, co zmusi gracza A do przesuniÚcia siÚ w górÚ o jednÈ
pozycjÚ (zatem licytantb A bÚdzie musiaï
zapïaciÊ dokïadnie równowartoĂÊ swojej
wyceny plus kwotÚ przyrostu). Oznacza to,
ĝe licytant A bÚdzie musiaï zapïaciÊ powyĝej swojej wyceny, co da mu negatywnÈ
uĝytecznoĂÊ i oczywiĂcie nie bÚdzie w jego
interesie. Oczekiwany przychód dla sprzedajÈcego, przy zastosowaniu mechanizmu
GSP bÚdzie co najmniej tak samo wysoki
lub wyĝszy niĝ przy aukcji pierwszej ceny.
Ze wzglÚdu na omówione wïaĂciwoĂci
licytacji stosowanych w przypadku procesu sprzedaĝy/kupna miejsc reklamowych
online moĝna zarekomendowaÊ, by docelowy mechanizm aukcyjny zastosowany na
rynku mediowym przyjÈï formÚ aukcji GSP,
tj. uogólnionej aukcji drugiej ceny. Naleĝy
jednak zwróciÊ uwagÚ, ĝe technika aukcyjna
powinna byÊ dostosowana do fazy rozwoju
rynku mediowego, co zostaïo szerzej omówione w czÚĂci 3.3.
3.3. OkreĂlenie poĝÈdanych warunków
przeprowadzania aukcji na rynku
mediowym
Istotnym zagadnieniem jest okreĂlenie
optymalnych warunków dla zastosowania aukcji w sprzedaĝy reklam internetowych. Na podstawie przeprowadzonego
przeglÈdu i analizy warto zauwaĝyÊ kilka
gïównych elementów. OdnoszÈc siÚ do
szczegóïowych cech konstrukcji uogólnionej aukcji drugiej ceny, warto zaznaczyÊ,
ĝe przed rozpoczÚciem licytacji, sprzedawca
powinien okreĂliÊ przynajmniej kilka podstawowych parametrów koniecznych do
przeprowadzenia licytacji, miÚdzy innymi:
cenÚ jednostkowÈ, liczbÚ jednostek moĝliwych do zakupu w ramach danej aukcji,
czas trwania licytacji, minimalnÈ kwotÚ
podbijania oferty. SprzedajÈcy powinien
ustaliÊ cenÚ, od której licytacja siÚ zacznie.
Moĝe teĝ wskazaÊ cenÚ minimalnÈ, za
którÈ gotowy jest sprzedaÊ przedmiot licytacji. Cena minimalna jest dogodnÈ cechÈ,
gdyĝ kupujÈcy nie bÚdÈ znali jej wysokoĂci,
ab jeĂli cena podczas licytacji nie osiÈgnie
jej poziomu, to sprzedajÈcy nie bÚdzie miaï
obowiÈzku sprzedaĝy. JeĂli uczestnik zïoĝy
ofertÚ niĝszÈ od ceny minimalnej, zobaczy
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komunikat, ĝe cena minimalna nie zostaïa
speïniona. Oznacza to, ĝe nawet jeĂli pod
koniec aukcji jego oferta bÚdzie najwyĝsza, nie wygra on przedmiotu licytacji. Od
momentu, gdy w trakcie trwania aukcji
cena minimalna zostanie osiÈgniÚta, oferty
licytantów stanÈ siÚ wiÈĝÈce.
Informacje dotyczÈce danej aukcji
powinny byÊ jawne dla wszystkich potencjalnych licytantów. Na aukcjach internetowych oferenci, nie mogÈc bezpoĂrednio
kontrolowaÊ przedmiotu aukcji z powodu
wirtualnego przebiegu aukcji, muszÈ oceniÊ prawdziwy stan przedmiotu, jak równieĝ
wiarygodnoĂÊ opisu sprzedawcy. W rezultacie wszystkie aukcje online majÈ zwykle
jakiĂ element wspólnej wyceny. Informacje, jakie powinien ujawniaÊ sprzedajÈcy,
majÈ zatem bezpoĂredni wpïyw na wyceny
potencjalnych kupujÈcych. Badania Milgroma ib Webera (1982) oraz Gershkova
(2009) pokazujÈ ponadto, ĝe na aukcjach,
wraz ze wzrostem ujawnionych informacji przez sprzedajÈcych, wzrastajÈ równieĝ
ich przychody. Dziaïanie rynku mediowego jako swego rodzaju medium zarówno
dla kupujÈcych, jak i dla sprzedajÈcych
powinno wiÚc sprzyjaÊ zaufaniu uczestników, ĝe informacje dotyczÈce poszczególnych aukcji sÈ wiarygodne.
Rekomendowany dla rynku mediowego
mechanizm aukcji drugiej ceny powinien
byÊ „przyjazny” dla uczestników równieĝ
pod tym wzglÚdem, ĝe nie powinni oni
musieÊ na bieĝÈco aktywnie braÊ udziaïu
w aukcji. Wystarczy, ĝe wprowadzÈ maksymalnÈ kwotÚ, jakÈ sÈ gotowi zapïaciÊ, mimo
tego podczas trwania licytacji oferta moĝe
byÊ zmieniana dowolnÈ liczbÚ razy przez
kaĝdego z uczestników licytacji. Reklamodawca bÚdzie powiadamiany o najwyĝszej
aktualnej cenie. Gdy uczestnik licytacji
poda maksymalnÈ kwotÚ, jakÈ jest gotowy
zapïaciÊ, system powinien automatycznie
przebijaÊ oferty innych licytujÈcych, stosujÈc mechanizm postÈpienia. Kwota postÈpienia, to z góry ustalona kwota, o jakÈ
oferta innego licytujÈcego zostanie przebita. JeĂli sprzedajÈcy ustali w licytacji cenÚ
minimalnÈ, to, jeĂli zaoferowana przez
licytanta kwota bÚdzie równa lub przewyĝszy cenÚ minimalnÈ, system powinien
podnieĂÊ ofertÚ nie o kwotÚ postÈpienia,
lecz do poziomu ceny minimalnej. JeĂli
pojawiÈ siÚ inni licytujÈcy, system powinien
automatycznie licytowaÊ za uczestników
ob wysokoĂÊ kwoty postÈpienia koniecznej
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do przebicia innych, aĝ do momentu, gdy
ustalona przez danego uczestnika kwota
maksymalna zostanie osiÈgniÚta.
Czas trwania licytacji równieĝ powinien
byÊ przez sprzedajÈcego jasno okreĂlony.
Krótsze aukcje sÈ zazwyczaj przeznaczone
dla przedmiotów, które muszÈ byÊ szybciej
sprzedane, jednak mogÈ one osiÈgnÈÊ niĝszÈ cenÚ koñcowÈ niĝ aukcje o dïuĝszym
przebiegu. JeĂli po upïywie okreĂlonego
czasu aukcji nie dojdzie do sprzedaĝy,
takie aukcje mogÈ byÊ automatycznie wznawiane, o ile taka opcja zostanie wybrana
przez sprzedajÈcego.
Zakoñczenie aukcji powinno siÚ odbywaÊ, gdy produkt zostaï kupiony za pomocÈ
opcji „kup teraz” lub gdy dobiegnie czas
trwania aukcji i jednoczeĂnie zostanie
osiÈgniÚta (co najmniej) cena minimalna.
AukcjÚ wygrywa wtedy ten uczestnik, który
zaproponowaï najwyĝszÈ cenÚ, lecz do
zapïaty bÚdzie kwota nie ta, która zostaïa
wpisana jako maksymalna, lecz ta, do której zostanie podbita licytacja.
3.4. Wpïyw rozwoju rynku mediowego
na optymalny mechanizm aukcyjny
Ze wzglÚdu na charakterystykÚ rynku
mediowego etapy jego rozwoju bÚdÈ zbliĝone do faz cyklu ĝycia produktu. Moĝna
siÚ zatem spodziewaÊ, ĝe bÚdziemy obserwowaÊ wprowadzenie, wzrost, dojrzaïoĂÊ
oraz ewentualny spadek.
PierwszÈ fazÚ ĝycia produktu – wprowadzenie na rynek – charakteryzuje przede
wszystkim: stworzenie pierwszej wersji
produktu/usïugi, pojawianie siÚ wczesnych
uĝytkowników oraz budowanie ĂwiadomoĂci i reputacji marki. NastÚpnie w fazie
wzrostu, wraz z powstaniem znaczÈcej bazy
staïych uĝytkowników, usïuga jest rozbudowywana czy teĝ skalowana, a jej promocja
zaczyna byÊ kierowana do szerszego grona
odbiorców. FazÚ dojrzaïoĂci charakteryzuje
stabilna i rozbudowana wersja usïugi oraz
szeroka baza uĝytkowników. Równieĝ w tej
fazie naleĝy nastawiÊ siÚ na innowacje, aby
uniknÈÊ fazy spadkowej.
Charakterystyka cyklu ĝycia produktu
jest szczególnie waĝna z punktu widzenia systemów aukcyjnych. Sformuïowane
do tej pory rekomendacje dotyczyïy fazy
wzrostowej rynku mediowego, dziaïajÈcego
wb oparciu o aukcje elektroniczne. Najpopularniejsze, rekomendowane w czÚĂcib 3.2
rozwiÈzanie – aukcja drugiej ceny, do
prawidïowego rozwiÈzania wymaga sze-
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rokiej ib stabilnej bazy uĝytkowników. Jest
to warunek konieczny, aby rzeczywiĂcie
maksymalizowaÊ przychody ze sprzedaĝy.
Tylko wb sytuacji, w której kupujÈcy zakïadajÈ istnienie dostatecznej liczby innych
kupujÈcych, moĝemy mówiÊ o motywacji do
ujawniania cen granicznych. JednoczeĂnie
pozyskanie szerokiego grona uĝytkowników,
szczególnie mniejszych podmiotów, wymaga
rozpoznawalnoĂci marki i reputacji.
We wczesnej fazie funkcjonowania rynku
mediowego naleĝy wiÚc rekomendowaÊ
aukcjÚ statycznÈ, na której wydawca samodzielnie ustala cenÚ, która moĝe zostaÊ
przyjÚta przez reklamodawców lub nie.
W drugim przypadku wydawca ma moĝliwoĂÊ wycofania przedmiotu aukcji i jego
ponowne wystawienie z niĝszÈ cenÈ. RozwiÈzanie to pozwala uniknÈÊ sytuacji, gdy
dla aukcji drugiej ceny, przy maïej liczbie
uczestniczÈcych reklamodawców (kupujÈcych) w drodze aukcji cena nie reprezentowaïaby wartoĂci rynkowej.
W pierwszej fazie aukcje statycznÈ
moĝna rozszerzyÊ o moĝliwoĂÊ przesyïania
wydawcom przez reklamodawców prywatnych ofert. FunkcjonalnoĂÊ ta pozwoli na
przepïyw informacji o preferencjach kupujÈcych, co pozwoli na dynamiczny proces
ustalania cen, stanowiÈcy fundament dziaïania rynków. Aukcja statyczna stanowi
najlepsze rozwiÈzanie w pierwszej fazie
funkcjonowania rynku mediowego, równieĝ ze wzglÚdu na fakt, iĝ wydawcy najprawdopodobniej bÚdÈ sprzedawali swoje
powierzchnie reklamowe (inventory) takĝe
innymi kanaïami, dopóki rynek mediowy
nie osiÈgnie dojrzaïoĂci.
OsiÈgniÚcie stabilnej i rosnÈcej bazy
aktywnych uĝytkowników zarówno wydawców, jak i reklamodawców oznaczaÊ bÚdzie
osiÈgniÚcie fazy wzrostu, która bÚdzie
odpowiednim momentem na wprowadzenie moĝliwoĂci tworzenia przez wydawców
powierzchni reklamowych dedykowanych
rynkowi mediowemu, które byïyby sprzedawane z wykorzystaniem mechanizmu
aukcji drugiej ceny. Duĝa liczba kupujÈcych aktywnie uczestniczÈcych w aukcjach
drugiej ceny gwarantuje, ĝe osiÈgniÚta cena
bÚdzie dobrze odzwierciedlaÊ preferencje
rynkowe. Jest to szczególnie cenne dla
maïych reklamodawców oraz wydawców,
którzy mogÈ nie posiadaÊ dostatecznej wiedzy lub doĂwiadczenia do samodzielnego
okreĂlenia wïasnej ceny granicznej. Wprowadzenie w fazie wzrostu rynku medio-
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wego aukcji drugiej ceny powinno stanowiÊ
impuls do poszerzenia liczby uĝytkowników
i osiÈgniÚcia fazy dojrzaïoĂci.
Faza dojrzaïoĂci rynku mediowego to
zb kolei odpowiedni moment do poszukiwania nowych rozwiÈzañ i rozwaĝenia
wprowadzania nowych technologii, takich
jak np. ïañcuch bloków (blockchain)5. Ze
wzglÚdu na wysokÈ zïoĝonoĂÊ i kosztochïonnoĂÊ integracji kluczowych elementów
rynku mediowego nie moĝna rekomendowaÊ stosowania niektórych eksperymentalnych rozwiÈzañ i technologii w jego fazie
poczÈtkowej czy teĝ w fazie wzrostu. Technologia ïañcucha bloków nie osiÈgnÚïa jeszcze dostatecznej dojrzaïoĂci, co powoduje,
ĝe jej wykorzystanie w obecnie wprowadzanych usïugach wiÈĝe siÚ ze zbyt duĝym ryzykiem. Godna polecenia jest wiÚc ponowna
ewaluacja tego rozwiÈzania po osiÈgniÚciu
fazy dojrzaïoĂci przez rynek mediowy.

4. Podsumowanie i wnioski
Reklama internetowa naleĝy do najpopularniejszych, nadal dynamicznie rozwijajÈcych siÚ form reklamy. JednÈ z przyczyn
tego zjawiska moĝe byÊ znaczne obniĝenie
kosztu odnajdowania docelowych konsumentów w porównaniu z reklamami tradycyjnymi (Goldfarb, 2014). Warto przytoczyÊ
równieĝ badanie Lewisa i Nguyena (2012),
którzy zaobserwowali, ĝe wyĂwietlajÈce siÚ
reklamy (display advertising) zwiÚkszajÈ
liczbÚ wyszukiwañ promowanych firm,
ab takĝe majÈ wpïyw na póěniejsze decyzje
reklamodawców podczas sprzedaĝy aukcyjnej na rynku reklamy internetowej. Przykïady te podkreĂlajÈ stale zwiÚkszajÈcÈ siÚ
liczbÚ reklam internetowych.
Transakcje kupna/sprzedaĝy reklam
internetowych mogÈ byÊ organizowane
w róĝnej formie, szczególnie obiecujÈcy
wydaje siÚ jednak mechanizm aukcyjny.
NawiÈzujÈc do pracy Edelmana i in. (2007),
w artykule dokonano przeglÈdu i zwiÚzïej
charakterystyki sprzedaĝy aukcyjnej na
rynku reklamy internetowej. Krótko opisany zostaï takĝe rynek mediowy jako wirtualna przestrzeñ sïuĝÈca zawieraniu przez
wydawców i reklamodawców transakcji
mediowych w sposób zautomatyzowany.
Omówiono najczÚĂciej wykorzystywane
mechanizmy aukcyjnego ustalania cen,
wraz z ich cechami, które mogÈ stanowiÊ
wady lub zalety dla konkretnego przypadku
rynku mediowego.
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Zagadnienia omówione w niniejszym
artykule mogÈ stanowiÊ podstawÚ do przygotowania nowoczesnych systemów sprzedaĝy, moĝliwych do zastosowania na rynku
mediowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy, rekomendowanym dla rynku
mediowego mechanizmem aukcyjnym jest
uogólniona aukcja drugiej ceny (GSP).
Zapewnia ona osiÈgniÚcie stabilnych cen,
pozwala na maksymalizacjÚ przychodów
ze sprzedaĝy oraz minimalizacjÚ asymetrii
informacji.
Ze wzglÚdu na ograniczenia przeprowadzonej analizy naleĝy zauwaĝyÊ znaczenie
fazy rozwoju rynku mediowego i dostosowanie do niej techniki aukcyjnej. Aukcja
GSP rekomendowana jest dla wzrostowej
fazy tego rynku. Ponadto, przeprowadzona
analiza ma charakter metody opisowej.
Natomiast empiryczna weryfikacja oczekiwanych cech omawianych mechanizmów
aukcyjnych w zastosowaniach dla rynku
mediowego byïaby niewÈtpliwie waĝnym
i poĝÈdanym elementem dalszych badañ.
Sugerowane rozwiniÚcia analizy przedstawionej w niniejszym artykule dotyczÈ takĝe
potencjaïu niesionego przez zastosowanie
nowych technologii (np. ïañcucha bloków,
blockchain), które mogÈ byÊ szczególnie
cenne po osiÈgniÚciu fazy dojrzaïoĂci przez
rynek mediowy.
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