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Resum: 

El descens dels preus ha estat àmpliament descrit en subhastes. Aquest comportament 
és anòmal en tant que la seqüència de preus esperada és constant o creixents. Hi ha 
explicacions del fenomen, però gairebé exclusivament per a subhastes de segon preu. 
En aquest treball es proposa una explicació per una subhasta seqüencial de primer 
preu, per la qual no ha estat satisfactòriament explicat, i també per una subhasta 
seqüencial de segon preu amb opció de quantitat quan hi ha m unitats a la venda. 

Els licitadors analitzats pels models en els quals s'explica el descens dels preus 
maximitzen l'excedent global de les seves adquisicions. En canvi, en aquest treball els 
licitadors maximitzen el nombre d'unitats que adquireixen mentre el seu excedent no 
sigui negatiu. Aquest supòsit és raonable per representat algunes situacions: quan els 
licitadors són restauradors que poden repercutir el preu pagat en la subhasta en el 
preu final del producte que ofereixen o en el cas que siguin agents que actuen per 
compte aliè. Els resultats del model presentat són congruents amb el que succeeix en 
la vida real. 

Entre els resultats que cal destacar figuren per ambdós mecanismes de subhasta 1) que 
es produeix un descens dels preus i 2) que l'assignació és eficient. D'altra banda, 3) en 
la subhasta de primer preu els resultats són independents de l'opció de quantitat. 
Comparant els dos mecanismes s'observa que 4) els preus d'adjudicació de la subhasta 
de primer preu són superiors als de la subhasta de segon preu. 

Addicionalment, s'ha estudiat una subhasta seqüencial de segon preu en la qual els 
licitadors no només volen adquirir el nombre màxim d'unitats possibles, sinó que, a 
més, les volen aconseguir pel menor preu possible que els les garanteix. Els resultats 
d'aquest cas, molt més complex, han estat obtinguts mitjançant una simulació. 
Prèviament, s’ha estudiat el joc amb informació completa. De nou es detecta un 
descens dels preus.        
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1 - Introducció 

El cas de subhastes seqüencials de béns idèntics (o estocàsticament idèntics) fa anys 

que va començar a ser analitzat per la literatura, però els avenços han estat limitats. En 

la majoria de models es considera que se subhasta dos o més béns idèntics, i que hi ha 

N licitadors, cadascun dels quals, com a molt, desitja una unitat. En aquest context, la 

teoria proposa que els preus dels béns venuts seqüencialment haurien de seguir una 

martingala, E[Pk+1Pk=pk] = pk quan els valors de reserva dels licitadors són 

independents; per contra, l’evidència empírica mostra que segueixen una 

supermartingala, E[Pk+1Pk=pk] ≤  pk, en el que s’ha vingut a anomenar the declining 

price anomaly.  

La primera intuïció, tractaria d’explicar aquesta “anomalia” a partir de l’aversió al risc 

dels jugadors, que, en general, es considera nul�la; és a dir, els licitadors són neutrals al 

risc. Això ho varen fer McAfee i Vincent (1993). Però aquesta no sembla una 

explicació plausible, doncs com han mostrat aquest autors, l’aversió al risc només pot 

explicar el descens dels preus, si és creixent amb el nivell de riquesa. El comportament 

humà postularia que el coeficient Arrow-Pratt d’aversió absoluta al risc ha de ser 

decreixent amb la riquesa. 

Sense sortir del context dels models estàndard de vendes seqüencials, on els 

compradors desitgen com a màxim una unitat, Jeitschko (1999) i Bernhardt i Scoones 

(1994) expliquen el descens dels preus introduint incertesa en la quantitat o en la 

qualitat de l’oferta. Concretament, Jeitschko (1999) exposa el cas en el qual els 

licitadors desconeixen el nombre d'unitats que seran posades a la venda. Si hi ha com 

a màxim dues unitats disponibles, en la primera subhasta no se sap amb certesa si la 

segona unitat també es vendrà i, per tant, el guany esperat per aquesta segona unitat 

incerta és menor al guany esperat en cas d’estar segur que la segona unitat es posa a la 
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venda. Els preus de la primera unitat augmenten i, globalment, es produeix un descens 

dels preus. No obstant això, s'ha descrit un descens dels preus en situacions en les 

quals el nombre d’objectes posats a la venda es coneix amb certesa a priori [veure, per 

exemple, la subhasta de llicències de telecomunicacions descrita per Weber (1983)].  

Tots els models precedents parteixen de la suposició, altament restrictiva, que tots els 

licitadors tenen demandes unitàries. De fet, l’anàlisi de subhastes seqüencials amb 

demandes generals és gaire bé intractable, donada la modelització convencional de les 

preferències dels compradors. Això es deu a que, quan un jugador guanya la primera 

unitat, el seu comportament es veu afectat i ja no es pot modelar com els dels altres 

individus. És a dir, encara que els compradors potencials siguin simètrics ex-ante, la 

demanda de més d’una unitat introdueix asimetries, la qual cosa fa que els models 

siguin molt complexos, excepte en el cas molt restrictiu, en que només se subhasta 

dues unitats. Llavors, en una seqüència de subhastes de segon preu, en la segona 

etapa, tot i que els compradors ja no són simètrics, cadascun té l’estratègia dominant 

(dèbilment), d’oferir la seva valoració pel bé, atès que ja és una subhasta única. 

Així, Black i de Meza mostren que introduir una opció de quantitat fa que els 

compradors siguin més agressius en la primera subhasta, de manera que s’obté el 

descens dels preus. El problema, però, és que, en equilibri, l’opció no s’utilitza, la qual 

cosa tampoc encaixa amb la realitat. 

Katzman (1999), també amb dues unitats a la venda, demandes multi-unitàries i una 

seqüència de subhastes de segon preu, justifica que si hi ha suficient asimetria inicial 

en les funcions de distribució d’on s’extreuen les valoracions dels compradors 

potencials, es produeix un descens dels preus. Però, en aquest cas, l’assignació final de 

béns no és eficient, de manera que hi ha incentius a la revenda. Aquest resultat és 
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problemàtic. La supervivència d’una institució que assigni sistemàticament els béns de 

manera ineficient sembla difícil. 

Potser, els problemes que afronta la teoria a l’hora d’explicar la realitat de les 

subhastes seqüencials, estan en la modelització de les preferències dels licitadors. 

Quan se subhasta només un bé o quan cada participant en vol, com a molt, una unitat, 

és raonable suposar que el comprador intenta aconseguir el preu més baix possible, és 

a dir fer màxim l’excedent (la diferència entre la valoració i el preu) esperat. 

Extrapolant aquest supòsit de comportament a demandes multi-unitàries, s’obté 

l’objectiu de la totalitat dels models que han analitzat el fenomen: maximitzar la suma 

d’excedents esperats de totes les unitats desitjades. La resolució del problema per a un 

comprador representatiu, genera la seva estratègia òptima, la seqüència de licitacions 

en funció de la informació disponible en cada instant. Finalment, els béns són 

assignats i els preus determinats, segons fixa, per a cada unitat, el mecanisme de 

subhasta de segon preu, que és el de referència en aquests models.  

L’observació dels casos reals de subhastes seqüencials, siguin de vi, peix, o llicències 

de telecomunicacions, mostra que el comportament dels compradors és més proper a 

maximitzar el nombre d’unitats adquirides, subjecte a la restricció d’un excedent 

unitari mínim, que no pas a maximitzar l’excedent esperat global. En aquests casos, els 

licitadors usen els béns adquirits en subhasta com a inputs i disposen de monopolis 

locals en el mercat del producte, i, dintre de certs límits, poden repercutir les 

oscil�lacions del preu del factor en el del producte. A més, el preu de l’input pot ser 

relativament poc important en comparació al de l’output final. En conseqüència, els 

licitadors se centren més en aconseguir la quantitat més alta possible (subjecte a 

determinades restriccions de quantitat) que no pas en obtenir el preu més baix 

possible. Aquest comportament també pot ser el d’un agent que actua per compte aliè. 
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Aquesta forma de fer encaixa amb l’observat en alguns estudis experimentals. En el 

treball experimental de Burns (1985), l'autor comprova com els assistents 

professionals a subhastes de llana, amb com a mínim 10 anys d'experiència, demostren 

un gran interès per aconseguir el nombre d'unitats que se'ls ha encomanat en 

detriment dels seus guanys monetaris. Kagel i Levin (2001) també descriuen una 

tendència a licitar per sobre del que descriu l'estratègia òptima fruit de maximitzar 

l’excedent, aquest comportament és coherent amb intentar aconseguir més unitats. 

D’altra banda, Milgrom i Weber (1982c) ja havien comentat que les persones que 

actuen per compte d'altri poden introduir distorsions en el resultat d'una subhasta que 

generin un descens dels preus atès que no es comporten com a maximitzadors 

d'excedents. La presència d'agents com a factor d'alteració del resultat d'una subhasta 

també ha estat suggerida per Ginsburgh (1998). A més, Smith (1990, p. 42-47) diu que 

potser en subhastes com les de tabac, peix.... la funció assignativa del mecanisme de 

venda és més important que la de determinar el valor monetari dels productes. 

En resum, es proposa utilitzar com a objectiu el que en els models precedents s’havia 

tractat com a restricció i a la inversa. El resultat és prou sorprenent: models 

intractables esdevenen simples. En particular, es pot treballar fàcilment amb la 

subhasta seqüencial de primer preu, cosa que gairebé no s’havia fet abans; i es pot 

generalitzar la de segon preu per a més de dues unitats. L’assignació dels béns és, en 

tots els casos, eficient, i variants institucionals com ara l’opció de quantitat queden 

explicades: aquest element més que per augmentar l’agressivitat en la subhasta, serveix 

per estalviar temps a l’hora d’adjudicar un nombre elevat de béns. 

En el punt següent es justifica en detall el supòsit de maximitzar la quantitat en 

diferents entorns. En el punt 3 s’utilitza en el marc d’una subhasta seqüencial de 

primer preu. En el 4 s’introdueix una subhasta seqüencial de segon preu i es 

comparen els resultats amb la de primer preu. En el punt 5, tot es complica, se suposa 
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que els licitadors estan preocupats per la quantitat i per l’excedent. En aquest cas, el 

model esdevé ràpidament intractable i, a manera d’il�lustració, s’ha resolt mitjançant 

simulació emprant com a referent els resultats de l'anàlisi del joc amb informació 

completa. Finalment, la darrera secció es reserva per a les conclusions. 

 

2 - Sobre la raonabilitat d’un supòsit 

En aquest apartat s'argumenta més detingudament que és raonable en algunes 

situacions el supòsit de maximitzar el nombre d’unitats adquirides fins a un cert límit, 

donat per a restriccions de capacitat i/o financeres i, subjecte a restriccions de preu 

màxim a pagar per unitat.  

En primer lloc, es considera la subhasta de peix. Els compradors (venedors al detall i 

restaurants) coincideixen un dia i un altre. Allí, pagar més que la competència per fer-

se amb el bé, pot tenir un impacte menys dramàtic en els beneficis que no adquirir-lo.  

La tecnologia de producció del venedor al detall es pot escriure com:  

y = min (x, k) 

on y és l’output, x la quantitat del factor variable objecte de subhasta i k representa la 

resta de factors, fixes a curt termini. Aquests factors impliquen una restricció de 

capacitat a l’output del venedor al detall (l’input es fa malbé ràpidament). Els beneficis 

es poden escriure com: 

π = µ x – F               x ≤ k 
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on F són els costos fixes i µ el marge de benefici, la diferència entre el preu de venda i 

el cost mitjà de l’input. Mentre el marge no esdevingui negatiu, els beneficis són 

creixents amb el nivell de factor adquirit. Pagar una mica més que la competència per 

fer-se amb una unitat d’input té un impacte menys dramàtic en els beneficis que no 

aconseguir-la. A més, les relacions de clientela poden amortir, fins a un cert punt, la 

reducció del marge. 

Els elements esmentats operen encara amb més força en el cas dels restaurants. 

Cadascun d’aquests es pot considerar un monopoli local, amb relacions de clientela 

importants i, on el marge és força més elevat. Per tant, el restaurador és capaç 

d’assumir majors alteracions en el preu de l’input que els venedors al detall. És 

d’esperar, en conseqüència, que estiguin menys preocupats que aquests últims pel preu 

pagat en la subhasta. 

Els restaurants de luxe són una part important de la demanda dels vins de qualitat 

venuts en subhastes.  En aquest cas, la demanda final s’ha de contemplar com força 

inelàstica, i les restriccions a la quantitat de bé intermedi adquirida són més de caire 

financer que no pas de capacitat. El resultat és que apliquen el marge habitual a 

l’ampolla, sense preocupar-se gaire del preu d’adquisició.  

En aquesta línia, Akerlof i Yellen (1985) van proposar una idea fa anys, i van introduir 

el concepte de “proper a la racionalitat” (near-rationality), per indicar comportaments 

d’acord als quals els guanys de maximitzar front a no fer-ho serien petits. Aquests 

comportaments generen pèrdues de només segon ordre als individus, però impliquen 

efectes de primer ordre en les variables reals. 

Finalment, s’ha de considerar les relacions d’agència. Sovint, qui va a la subhasta no és 

el principal, sinó un agent d’aquest. Un sistema habitual de remuneració és la tarifa 
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lineal amb l’ouput, el que aquí seria la quantitat adquirida en la subhasta. Holmstrom i 

Milgrom (1987) van suggerir que en entorns complexos (i els configurats per 

subhastes seqüencials ho són) els contractes de remuneració lineals,  w = a + b�x, on a 

i b són constants positives, són més robustos, degut a la seva simplicitat, que els més 

complicats que es deriven a partir de la maximització de la utilitat esperada del 

principal, subjecte a restriccions de participació i de incentiu-compatibilitat per part de 

l’agent. 

 

3 - El model per a una subhasta de primer preu 

Consideris un parell de subhastes consecutives de primer preu per a dos béns idèntics. 

Hi ha N licitadors potencials. Els preus de reserva del licitador i són vi1 i vi2, vi1 ≥ vi2. 

Per als altres compradors i pel venedor, aquests preus de reserva són variables 

aleatòries, Vi1, Vi2. L’objectiu de cada comprador és aconseguir el màxim nombre 

d’unitats subjecte a les restriccions que imposen les valoracions. És a dir, per a i: 

Max x = 0, 1, 2         subjecte a  pi1 ≤ vi1,  pi2  ≤ vi2 

En les expressions precedents, pie és el preu que paga i per la unitat e adquirida. 

S'analitza primer el segon subjoc, recordant que en una subhasta de primer preu el 

guanyador paga un preu igual a la seva licitació. 

En la segona etapa del joc, si i no ha guanyat la primera, el problema que afronta és: 

Max x = 0, 1         subjecte a  pi1 ≤ vi1 

L’estratègia dominant és fer l’oferta de preu bi2 = vi1. 
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Si i ha guanyat la primera subhasta, el problema és: 

Max x = 1, 2         subjecte a   pi2  ≤ vi2 

Novament, hi ha una estratègia dominant, que és bi2 = vi2.  

És a dir, guanyi o no la primera, l’excedent que s’obté de la segona és nul. 

El problema del primer subjoc és llavors, senzillament: 

Max x = 0, 1         subjecte a  p1 ≤ vi1 

La solució d’aquest és de nou una estratègia dominant: bi1 = vi1 

Les ofertes de preu del jugador i són llavors:  bi1 , bi2   =   vi1, (vi1, vi2 )          

Donat el conjunt de valoracions (V11, V12, V21, V22, .. Vi1, Vi2, .. VN1, VN2), on el 

primer subíndex denota el licitador i el segon la unitat, es defineix el conjunt 

d’estadístics d’ordre, O1, O2, .. Ow .. O2N. L’estadístic més gran és el primer estadístic 

d’ordre, O1, després, per ordre de magnitud ve el segon estadístic d’ordre, O2 i així 

successivament.  

Com que l’oferta de preu més alta s’emporta el primer bé i la segona més alta el segon 

bé, el preu d’equilibri aleatori de la primera subhasta coincideix amb el primer 

estadístic d’ordre i el de la segona subhasta amb el segon estadístic d’ordre:   

P1 = O1       P2 = O2 

Per tant, E[P1] ≥ E[P2], i donat l’ordre seqüencial de les subhastes, la sèrie de preus 

segueix una supermartingala, E[P2P1=p1] ≤ p1. 
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En el cas particular, en que el preu màxim a pagar per les dues unitats és el mateix,    

vi1 = vi2 i, per tant, coincideixen amb el preu mitjà, n’hi ha prou amb N estadístics 

d’ordre, tants com licitadors, i els dos béns se’ls emporta, pel mateix preu el 

comprador amb la valoració més elevada; és a dir:   

P1 = O1       P2 = O1 

Aleshores, la seqüència de preus és constant com en el cas típic tractat en la literatura 

en que cada comprador vol com a màxim una unitat i les valoracions són 

independents [Weber (1983)]. A més, en cas que hi hagi una opció de quantitat que 

permeti adquirir una altra unitat al preu pagat per la primera (com passa en moltes 

subhastes seqüencials i en particular en les de peix), el comprador l’exerceix, 

estalviant-se un encant.  

Per retrobar el resultat de supermartingala, s’ha de generalitzar el model bàsic vist a 

més unitats, diferenciant el nombre d'unitats que volen els licitadors i el que s’ofereix. 

Addicionalment, se simplifica les restriccions que afronta el comprador. 

Es considera una subhasta seqüencial de primer preu de m béns. Hi ha N compradors, 

cadascun dels quals en vol, com a màxim, k, on k<m i  k�N>m.  És a dir, se suposa 

que cada comprador encara una restricció de capacitat i que, per a que tingui interès la 

subhasta com a mecanisme d’assignació, el total de licitadors en vol una quantitat 

superior a l’oferta. La restricció que encara cada comprador és que, per qualsevol 

nombre d’unitats adquirides, e, el preu pagat no pot superar e vegades la valoració que 

el comprador assigna a una unitat, vi: 

i

k

1e
ie v�ep∑

=
≤ ,               ∀e ≤ k 



 

IV -  EL DESCENS DELS PREUS AL LLARG DE LA SESSIÓ EN SUBHASTES DE PRIMER I SEGON PREU 

 

 125 

Aquesta restricció és molt més simple i intuïtiva i, per tant, més plausible en un 

context en el qual s'ha de prendre decisions amb celeritat, que l’alternativa consistent 

en fixar un seguit de valoracions marginals. La restricció és equivalent a posar  pie≤vi, 

ke ≤∀ , però suggereix una variació també intuïtiva, amb dues restriccions, una que 

fixi el valor de la primera unitat i una altra per a la mitjana de les altres unitats. Només 

s'analitza el cas simple exposat1.   

De manera anàloga a com s’ha fet pel cas de dos béns, es comença pel subjoc m i es 

resol cap enrera. En el subjoc j, 1≤ j ≤ m, el jugador i té l’estratègia dominant, 

independent del preu que ofereixin els altres, hagi guanyat o no la subhasta precedent: 

bij = 0   si   e = k 

                                      ∑
=

−+=
e

1h
ihiij pv)�1e(b    si  e < k 

on pih és el preu pagat per i per la h unitat adquirida. És a dir: 

bij = 0   si   e = k 

bij = vi   si   e < k 

Proposició 1. En la subhasta seqüencial de primer preu, en la qual els jugadors volen 

maximitzar la quantitat adquirida, subjecta a una restricció de preu mitjà i marginal, i a 

una altra de capacitat, cada jugador té una estratègia dominant, consistent en oferir un 

preu igual a la valoració per sota de la capacitat o, zero quan s’ha assolit la capacitat.  

                                                 
1 Aquesta valoració podria ser una estimació del preu mitjà més un cert nivell d’error, inferior 
al marge comercial 



IV -  EL DESCENS DELS PREUS AL LLARG DE LA SESSIÓ EN SUBHASTES DE PRIMER I SEGON PREU 

 

 126 

Nota: Al haver-hi estratègies dominants, els diferents resultats s’obtenen sense que 

sigui necessària la referència a les distribucions de probabilitat d’on provenen les 

valoracions dels licitadors. Aquestes distribucions poden ser simètriques o 

asimètriques (és a dir, hi pot haver dominància estocàstica de la distribució de 

probabilitat d’un jugador vers la d’un altre). 

Un altre resultat a destacar és que els consumidors que valoren més les diferents 

unitats del bé se les acaben emportant. Aquest resultat s’ha obtingut en la literatura en 

subhastes estàtiques de m béns, per compradors amb demandes multi-unitàries i que 

volen maximitzar la suma d’excedents esperats sobre les unitats adquirides. Però, no 

s’havia mostrat per a subhastes seqüencials. En altres termes: 

Proposició 2. L’assignació de béns és eficient. 

Es denota, com abans, els N estadístics d’ordre rellevants, en ordre decreixent, per O1, 

O2, .. Ow .. ON. Atès que el comprador amb una valoració més alta s’emporta els k 

primers béns, el que té la segona valoració més alta els següents k béns, i així 

successivament, el preu d’equilibri aleatori de les k primeres subhastes coincideix amb 

el primer estadístic d’ordre, el de les subhastes que van de la k+1 a la 2k amb el segon 

estadístic d’ordre, i així successivament: 

Pj = O1       j=1, ..k 

Pj = O2      j=k+1, .. 2k 

......... 

Pj = Om/k     j=(m-k)  ... m 

Si m/k no fos sencer, el preu d’adjudicació dels últims elements seria OInt(m/k)+1 on amb 

Int(m/k) es denota la part sencera de m/k. 
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Si es permet l’opció de quantitat, fer-ne ús estalvia temps, de manera que només se 

celebren m/k subhastes (Int(m/k)+1,en cas de que m/k no sigui sencer). Finalment: 

Proposició 3. La sèrie de preus en la subhasta seqüencial de primer preu segueix una 

supermartingala, E[Pj+1Pj=pj] ≤ pj, j = 1, 2, .. m. 

 

4 - La subhasta seqüencial de segon preu i la maximització del nombre 

d’unitats adquirides  

Els resultats de la subhasta de segon preu són similars als de la de primer preu sota 

l’objectiu de maximitzar quantitats. De nou, es considera que hi ha N compradors, 

cadascun dels quals en vol, com a màxim, k, on k<m i  k�N>m i que pi1 , pi2  ,.. pik ≤ vi. 

Es considera també que hi ha opció de quantitat. 

L’objectiu de cada comprador i és:   

Max x = 0, 1, 2, .. k         subjecte a  pi1 , pi2  ,.. pik ≤ vi 

En una subhasta de segon preu, el guanyador paga un preu igual a la segona millor 

licitació. Com que se suposa que el comprador no està preocupat per l’excedent, en el 

subjoc j, 1≤ j ≤ m, el jugador i, hagi guanyat o no la subhasta precedent, té l’estratègia 

dominant: 

bij = 0   si   e = k 

bij = vi   si   e < k 
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De fet, un jugador podria licitar un ε per sobre de la seva valoració, però no més, a 

risc de violar la restricció. S'obvia ε. 

Amb l’opció de quantitat hi ha m/k subhastes (Int(m/k)+1,en cas de que m/k no sigui 

sencer). Ateses les estratègies, els primers k béns són assignats al comprador amb una 

valoració més elevada pel preu donat per la segona valoració més alta. És a dir, el preu 

aleatori d’adjudicació dels primers k béns ve donat pel segon estadístic d'ordre. 

Anàlogament, per a la resta de subhastes fins a adjudicar totes les unitats:  

Pj = O2       j=1, ..k 

Pj = O3      j=k+1, .. 2k 

......... 

Pj = O(m/k)+1     j=(m-k)  ... m 

Si m/k no és sencer, el preu d’adjudicació dels últims elements és OInt(m/k)+2.  

Com en el cas de la subhasta seqüencial de primer preu, la sèrie de preus és 

decreixent. A més, de nou, l’assignació és eficient. Però, la mecànica de la subhasta de 

segon preu, en la qual no es paga l’oferta guanyadora, sinó la segona més alta, 

combinada amb el fet que les licitacions no poden superar la valoració marginal, 

perquè, en altre cas, es podrien violar les restriccions, fa que els preus pagats siguin 

inferiors als pagats en la subhasta de primer preu. És a dir, els compradors obtenen un 

excedent sobre cada unitat (suposant que no hi ha licitacions coincidents). Atès el 

comportament pressuposat dels licitadors, els ingressos del venedor són superiors en 

la subhasta seqüencial de primer preu que en la de segon preu: 
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Proposició 4. Atès l’objectiu de maximitzar el nombre d’unitats, els preus són més 

alts en la subhasta seqüencial de primer preu que en la de segon preu. 

  

5 – Subhasta de segon preu amb interès en les unitats i l’excedent  

En aquest apartat es desenvolupa una complicació del model presentat. Ara, es 

maximitza una funció que depèn del nombre d’unitats adquirides i de l’excedent 

esperat. Aquesta situació és, clarament, més complexa, i els resultats s'extreuen d'una 

simulació.  

La simulació es planteja pel cas en el qual hi ha dos licitadors amb demandes 

decreixents que competeixen per dues unitats. La simulació es repeteix en tres casos 

en els quals els participants tenen estratègies de licitació diferents, sempre però 

simètriques: 1) la de referència, 2) una on els jugadors ofereixen en la primera 

subhasta una quantitat superior a l'oferta en la de referència (sobrelicitació) i 3) una on 

els jugadors ofereixen en la primera subhasta una quantitat inferior a l'oferta en la de 

referència. 

La licitació de referència es dedueix en un entorn amb informació completa. En 

aquesta situació, donades les valoracions per una i per dues unitats dels jugadors, es 

pot detectar quin és el preu mínim que ha de pagar cada jugador per adjudicar-se les 

unitats que li corresponen si l'assignació és eficient. Amb aquests resultats, en la 

simulació, que es desenvolupa en un entorn incert en tant que un licitador desconeix 

els valors de reserva de l'altre, però sap de quina distribució han estat extrets, la 

licitació dels jugadors es basa en l'estimació dels preus mínims que garanteixen 

l'eficiència assignativa en un entorn amb informació completa. En subhastes úniques 

es considera que els jocs amb informació completa permeten localitzar el límit de 
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l’equilibri del joc amb informació incompleta. Katzman (1999) suggereix que aquesta 

propietat potser també és aplicable a subhastes múltiples. Aquí s’utilitza els resultats 

del joc amb informació completa per establir l'estratègia de referència en la simulació.    

A continuació, es presenta el joc amb informació completa i després la simulació. Al 

final, es fa un petit comentari sobre les causes del descens dels preus. 

 

5.1 - Subhasta seqüencial amb informació completa 

Dos licitadors neutrals al risc (A i B) competeixen per dos béns homogenis en una 

situació d'informació completa. El venedor posa a la venda dos béns homogenis en 

una seqüència de dues subhastes, la primera anglesa2 i la última de segon preu. Sigui Ui 

el valor de reserva del jugador i per una unitat del bé i, Di  el valor de reserva del 

jugador i per unitat del bé suposant que adquireix ambdues unitats. S'assumeix que les 

valoracions són marginalment decreixents: Ui>Di. Sense pèrdua de generalitat, 

s'assumeix que el licitador A té la valoració més elevada per una unitat UA>UB.  

Els licitadors volen aconseguir el màxim nombre d'unitats possibles al preu mínim 

que els les garanteix. Una forma de modelar els guanys és en dues parts: una quantitat 

fixa per unitat adquirida, G, més un percentatge de l'excedent de cada venda a fi i 

efecte d’incentivar-los a aconseguir el millor preu possible; la part variable per a cada 

unitat és sempre inferior a G. Així, els guanys del licitador i d’adquirir dues unitats 

són: 2G+p(Di-P1)+p(Di-P2), els guanys d’adquirir només un bé en la primera venda 

són: G+p(Ui-P1) i els d’adquirir només un bé en la segona són:  G+p(Ui-P2)], on P1 i P2 

                                                 
2 Les licitacions màximes en la subhasta anglesa són les licitacions de la subhasta de segon preu. 
Per simplicitat en l’explicació, s’exposa el cas en el qual la primera subhasta és anglesa.  
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són respectivament els preus d’adjudicació de la primera i de la segona subhasta, 

0<p<1 i G>p(Ui-Di). Atesa aquesta funció de guanys, clarament l'objectiu d'un 

licitador és aconseguir el màxim nombre possible d'unitats mentre l'excedent no sigui 

negatiu3, ja que els guanys globals per l'adquisició de dues unitats són superiors als de 

l'adquisició d'una unitat.  

En aquest context hi ha tres situacions rellevants per a l'anàlisi: 

(1)  UA > DA  > UB > DB 

(2)  UA > UB > DA > DB  

(3)  UA > UB > DB > DA 

El segon encant és una subhasta única i el bé l'adquireix el comprador que ha fet 

l'oferta més elevada pel preu ofert per l'altre jugador. En aquesta situació l'estratègia 

dèbilment dominant per un licitador i és oferir Ui si no s'ha adquirit el bé en la 

primera subhasta, altrament oferir el màxim entre 2Di-P1 i 0, on P1 és el preu que ha 

pagat per la primera unitat.  

En el primer encant del joc (1) el licitador A pot aconseguir ambdues unitats. Si, 

efectivament, aconsegueix la primera unitat, en el segon encant B ofereix UB i, per 

                                                 
3 Per simplicitat, i atès que el fet no efecte el fenomen del descens dels preus ja que afecta als 
dos licitadors, s'ha obviat que el licitador pot tenir uns guanys positius tot i que l'excedent de la 
venda sigui negatiu mentre el valor absolut d'aquest excedent sigui inferior a G. És a dir, si en 

cas d'adquirir ambdues unitats i21 D2)PP(
p

G2
−+>  o si en cas d'adquirir-ne només: una en 

la primera venda i1 UP
p

G
−>  i en la segona i2 UP

p

G
−> , quan els segons termes de les 

desigualtats són positius. Altrament, cal incrementar cada licitació en 
p

G
. 
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tant, mentre A ofereixi un valor superior a UB també aconsegueix la segona unitat. 

Quina és la quantitat màxima que pot oferir A en la primera subhasta per assegurar-se 

el bé en la segona? Per dues unitats A pagaria fins a 2DA; el valor màxim que pot 

oferir en la primera venda és doncs 2DA-UB.  

Pel licitador B oferir una quantitat superior a U2 és una estratègia dominada atès que si 

adquireix el bé té pèrdues i, si no l'adquireix no hi guanya res. Cal dir, però, que és 

indiferent entre oferir U2 o una quantitat inferior, fins i tot nul�la, atès que no obté 

cap unitat (el joc té més d'un equilibri). Tanmateix, se suposa que ho intenta i, 

finalment, ofereix U2. 

El joc (2) és diferent en tant que cada jugador pot obtenir una unitat. Se suposa, 

inicialment, que B no guanya la primera subhasta però guanya la segona. Per la seva 

unitat paga doncs P2=2DA-P1. Mentre P2<P1, el licitador B prefereix adquirir la seva 

unitat en la segona subhasta. La situació s’inverteix a partir de P2=P1, substituint P2 

per 2DA-P1 i aïllant P1 s’obté P1=DA. És a dir que en la primera venda el jugador B 

ofereix com a mínim fins a DA. Es pot fer notar que si s’ofereix una opció de 

quantitat el jugador B està obligat a licitar com a mínim fins a DA a fi d’assegurar-se 

que hi hagi la segona venda. 

De la mateixa manera, es pot veure que el jugador A licita com a mínim fins a DB. 

Oferir una quantitat superior a DB a fi de fer pujar el preu del primer encant i reduir el 

del segon només li convé si no adquireix la unitat. Atès que DB< DA i que A sap que 

B licita fins a DA, licitarà fins a DA_ (on _ denota una quantitat just per sota). 

Anàlogament, es pot fer el mateix raonament pel tercer joc. Així, en la primera 

subhasta, el jugador A ofereix DB i el jugador B una quantitat just per sota (DB_). 
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Els  equilibris descrits d'aquests jocs, així com les licitacions d'equilibri bij, on i denota 

el licitador i j si es tracta de la primera o de la segona subhasta, són a la taula I. 

 

 bA1 bA2 bB1 bB2 Compradors Preus 

(1) 2DA-UB 2DA-UB UB UB A, A UB, UB 

(2) DA_ UA  DA 2DB-DA_ B, A DA, 2DB-DA 

(3) DB 2DA-DB_ DB_ UB A, B DB, 2DA-DB 

Taula I: Equilibris dels jocs. 

Nota: En el límit Di_=Di, per això en la columna de preus les barres han estat eliminades. Atès 
que permet discriminar quin comprador adquireix el bé, no han estat obviades en les columnes 
de licitacions. La diferència entre ambdues licitacions s'hagués pogut plantejar en termes de Di+ 
(substituint Di) i Di (substituint Di_). 

Els resultat de la taula I també es corresponen amb els de dues subhastes seqüencials 

de segon preu. En la darrera columna apareixen els preus mínims que han de pagar els 

compradors per assegurar-se les unitats que els pertoquen si l’assignació és eficient. 

Cal destacar que el preu d'adjudicació de la primera subhasta és igual al tercer valor de 

reserva més elevat en les tres situacions. El preu d'adjudicació de la segona, en canvi, 

varia. En la situació (1) els preus d'adjudicació d'ambdues subhastes són iguals, mentre 

que en la situació (2) i (3) el segon preu és inferior i es produeix un descens dels preus. 

Els resultats de la taula són independents de fet que es doni una opció de quantitat. 

Per tant, si s'ofereix una opció de quantitat també es produeix un descens dels preus. 

Aquests resultats també poden obtenir-se mitjançant un mecanisme d'assignació 

directe incentiu-compatible que és més fàcilment generalitzable a m unitats, 

l'assignació en aquest cas essent simultània (veure annex). 
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En un joc d'informació incompleta, les valoracions són desconegudes i cal estimar-les. 

Els preus resultants en la primera subhasta es corresponen sempre amb la tercera 

valoració més elevada; es pot doncs estimar el tercer estadístic d'ordre començant pel 

més elevat. En la realitat, l'estimació es correspon amb allò que els compradors creuen 

que pot ser un preu d'adjudicació plausible, i que probablement estimen en base a la 

seva experiència. 

 

5.2 - Simulació  

Es desitja comprovar els resultats de l'apartat anterior, adaptant-los, però, a una 

situació de major incertesa. Els participants desconeixen en quin cas es troben 

[situació (1), (2) o (3) de l'apartat 5.1]. A més, cada jugador només observa els seus 

valors de reserva. Per dur a terme aquest anàlisi s'ha generat dades per simulació. 

Un venedor posa a la venda dos béns idèntics mitjançant dues subhastes de segon 

preu consecutives en les quals hi ha dos licitadors neutrals al risc que desitgen fins a 

dues unitats. Els licitadors tenen el mateix objectiu que en l'apartat precedent. El 

nombre de béns i el de jugadors són coneguts a priori.  

Els quatre valors de reserva es distribueixen independentment seguint una distribució 

uniforme [0,1] i se n'assigna a cegues dos a cada jugador. Aquests valors s'obtenen per 

simulació, mitjançant el mètode de Montecarlo (programa Crystal Ball). No es 

permeten igualtats. Per cada jugador i el més alt dels dos valors obtinguts correspon a 

Ui i el més baix a Di.  

Els licitadors es comporten de la manera següent: en la primera subhasta cada 

comprador estima el tercer estadístic d'ordre, O3 (on O1 és el valor més elevat). El 
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valor estimat es denota per 3O . Es pren com estimació el valor esperat E(O3); en 

l'entorn descrit E(O3) 4,0
14

134
=

+
+−

= . El licitador i estima O3 i utilitza el màxim 

entre aquest resultat i Di com a valor de licitació màxim en la primera subhasta si Ui és 

superior a 3O , altrament ofereix Ui. La segona subhasta, essent l'última, funciona com 

una subhasta única de segon preu: oferir Ui si no s'ha adquirit cap unitat en la primera 

subhasta i oferir 2Di-P1 altrament, és una estratègia dèbilment dominant; els jugadors 

la segueixen. 

L'extracció dels 4 valors de reserva es realitza 200 vegades. En 62 ocasions el tercer 

valor de reserva més elevat correspon a la valoració més alta (per a un sol bé) d'un 

jugador [situació (1) de l'apartat anterior]. En els 138 casos restants el tercer valor de 

reserva més elevat correspon a la segona valoració més alta (per a dos béns) d'un 

jugador, aquests casos estan repartits a parts iguals entre el primer i el segon licitador 

[situacions (2) i (3) de l'apartat anterior]. Cap d'aquestes proporcions (31%, 34,5% i 

34,5%) és significativament diferents del 33% (α=0,05).  

Per cada un dels 200 casos, es realitza dues subhastes consecutives en les quals els 

licitadors apliquen l'estratègia descrita. Així s'obté per dues-centes vendes seqüencials 

el preu pagat en la primera i en la segona subhasta i el comprador que adquireix la 

unitat en cada ocasió. En la mesura que l'estimació del tercer valor de reserva s'ajusta 

al tercer valor de reserva observat d'una subhasta, els resultats són com els descrits en 

l'apartat anterior. Ja s'ha dit que E(O3)=0,4; els licitadors actuen doncs considerant que 

aquesta és la magnitud del tercer valor de reserva. A més, es repeteix cada subhasta 

dos cops més. En una els licitadors creuen que el tercer valor de reserva és 0,3 i en 

l'altra que és 0,5.    
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Per cada una d'aquestes tres estimacions es compta quants descensos, augments i 

igualtats hi ha entre els preus de la primera i de la segona subhasta. La taula II recull 

aquests resultats estratificats segons si el tercer valor de reserva observat és per una o 

dues unitats.  

 3O =0,3 3O =0,4 3O =0,5 

 O3=Ui O3=Di O3=Ui O3=Di O3=Ui O3=Di 

↓ 0   44 0 72 0 97 

↑ 31 94 21 66 9 41 

= 31 0 41 0 53 0 

Total 62 138 62 138 62 138 

 
Taula II:  El comportament dels preus per diferents estimacions del 

tercer valor de reserva. 

3O : estimació del tercer valor de reserva. O3: tercer valor de reserva 
observat. Ui: preu màxim que el comprador i està disposat a pagar per un 
bé. Di: preu màxim que el comprador i està disposat a per bé quan 
adquireix ambdues unitats. ↓: Nombre de descens dels preus; ↑: Nombre 
d'augment dels preus; =: Nombre de vegades que els preus són iguals.  

 

D'aquests primers resultats cal destacar que quan el tercer valor de reserva és per a 

una sola unitat del bé no s'observa mai un descens dels preus. D'altra banda, per a 

qualsevol de les ordenacions dels valors de reserva, s'observa un augment dels preus 

en tots els casos pels quals el tercer valor de reserva observat és superior a l'estimat, i 

només en aquests casos. Per aquesta raó, el nombre de vegades en les que el preu de la 

segona subhasta és superior al de la primera disminueix conforme s'augmenta el valor 

de l'estimació de O3. Amb aquests resultats també es comprova si, globalment, la 

proporció de descensos és superior a la d'augments ( 05,0=α ). Això només succeeix 

quan el valor estimat és superior a E(O3) (el p-value és inferior al 0,001), mentre que 
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quan és inferior la proporció d'augments és significativament més gran que la de 

descensos. Quan l'estimació és 0,4 el nombre de vegades que és esperable observar un 

tercer valor de reserva superior és similar al nombre de vegades que és esperable 

observar un tercer valor de reserva inferior i, finalment, les proporcions d'augments i 

descensos són equiparables.    

Seguint l'anàlisi més clàssica per contrastar el fenomen del descens dels preus que es 

retroba en la literatura empírica es comprova si, en mitjana, la raó del preu de la 

segona subhasta sobre el preu de la primera és inferior a la unitat (α=0,05) [veure, per 

exemple, Ashenfelter (1989), McAfee i Vincent (1993), Pesando i Shum (1996) o 

Ginsburgh (1998)]. De nou aquest resultat només és significativament inferior a la 

unitat quan l'estimació és superior al valor esperat. Val a dir que a partir d'una 

estimació del tercer valor de reserva igual a 0,42 la mitjana de la raó del preu de la 

segona subhasta sobre el preu de la primera és significativament inferior a la unitat. 

En canvi, només per una estimació igual o inferior a 0,34 aquesta raó surt 

significativament superior a la unitat.  

Addicionalment, es comprova com són les diferències de preus (el preu de la primera 

venda menys el preu de la segona). Aquesta anàlisi corrobora els resultats anteriors. 

Per un valor estimat del 0,3 la mitjana d'aquestes diferències és negativa; l'interval de 

confiança (α=0,05) és: [-0,056 ; -0,122]. Per un valor estimat del 0,4 la mitjana 

d'aquestes diferències no és significativament diferent de 0 i, de fet el valor trobat és 

molt proper a 0, raó per la qual l'interval de confiança és molt simètric en relació al 0 

(IC per α=0,05: [-0,032 ; 0,035]). Per un valor estimat del 0,5 la mitjana d'aquestes 

diferències és positiva; l'interval de confiança (α=0,05) és: [0,063 ; 0,134]. 



IV -  EL DESCENS DELS PREUS AL LLARG DE LA SESSIÓ EN SUBHASTES DE PRIMER I SEGON PREU 

 

 138 

Aquests resultats no corroboren els obtinguts en l'apartat 5.1 quan s'utilitza el valor 

esperat com a estimació. Però, l'estratègia implementada no és exactament la descrita 

en aquell apartat quan el tercer valor de reserva observat és per una sola unitat del bé. 

Si en les 62 realitzacions per les quals els dos valors de reserva més elevats són d'un 

mateix licitador s'instaura les licitacions deduïdes en la secció anterior, els resultats 

empírics varien i mostren un descens dels preus al llarg de la sessió. Concretament, 

s'observa que en els 62 casos de la situació (1) els preus d'ambdues vendes són iguals, 

resten 72 casos en els quals es produeix un descens i 66 en els quals es produeix un 

augment [situacions (2) i (3)]. La raó del preu de la segona subhasta sobre el preu de la 

primera és significativament inferior a la unitat (α=0,05) i l'interval de confiança de les 

diferències dels preus per un nivell de confiança del 95%, tot i que encara conté el 0, 

és asimètric: [-0,017 ; 0,048].  

Un aspecte que mereix atenció és com varien globalment els preus de la primera i de 

la segona venda quan s'altera l'estimació. En termes absoluts s'observa un augment de 

la mitjana dels preus de la primera subhasta i una disminució de la mitjana dels preus 

de la segona subhasta conforme s'incrementa el valor estimat [veure taula III].  

3O  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

P 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

P1 0,23 0,27 0,32 0,37 0,42 0,46 0,49 0,51 0,52 

P2 0,46 0,44 0,41 0,37 0,32 0,29 0,26 0,23 0,22 

Taula III: La mitjana dels preus d'adjudicació en relació a    
l'estimació del tercer valor de reserva. 
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3O : estimació del tercer valor de reserva.   P: mitjana de tots els preus 
d'adjudicació.   P1: mitjana dels preus d'adjudicació de la primera venda. 
P2: mitjana dels preus d'adjudicació de la segona venda.  

 

A la mateixa taula es pot veure que globalment, no hi ha gairebé diferències en la 

mitjana dels preus del conjunt de les dues vendes quan les estimacions sobrevaloren el 

tercer valor de reserva. En canvi, si l'infravaloren, el guany global de la sessió pel 

venedor és menor. Tanmateix, aquestes diferències no són significatives (α=0,05). 

Un altre aspecte que convé estudiar és si les assignacions són eficients en el sentit que 

els béns queden adjudicats a qui està disposat a pagar més per ells; no hi ha doncs 

revenda possible. És a dir, si s'assigna els dos béns al comprador amb major valor de 

reserva quan el tercer valor de reserva és per una sola unitat, i si s'assigna una unitat a 

cada participant en cas contrari. Així, es comptabilitza el nombre de vegades en les 

quals l'assignació no és eficient. La taula IV conté els resultats per a cada una de les 

estimacions testades ( 3O =0,3, 3O =0,4 i 3O =0,5) estratificats segons si el tercer valor 

de reserva observat és per una o dues unitats. A més, es comprova com és la 

seqüència de preus quan l'assignació és ineficient. 

 3O =0,3 3O =0,4 3O =0,5 Total 

O3=Ui 0 0 0 62 

O3=Di 34 24 16 138 

 
Taula IV:  Nombre de vegades que l'assignació és ineficient. 

3O : estimació del tercer valor de reserva. O3: tercer valor de reserva observat. Ui: preu màxim 
que el comprador i està disposat a pagar per un bé. Di: preu màxim que el comprador i està 
disposat a pagar per bé quan adquireix ambdues unitats. Total: nombre de subhastes. 



IV -  EL DESCENS DELS PREUS AL LLARG DE LA SESSIÓ EN SUBHASTES DE PRIMER I SEGON PREU 

 

 140 

Quan el tercer valor de reserva és per una sola unitat l'assignació resultant sempre és 

eficient. D'altra banda, totes les assignacions ineficients corresponen a casos pels quals 

es produeix un augment dels preus; és a dir en situacions en les quals el tercer valor de 

reserva observat és superior a l’estimat. Així, el nombre d’assignacions ineficients 

disminueix conforme augmenta l’estimació del tercer valor de reserva. En aquest 

sentit, inflar el valor de l'estimació pot ser una forma de reduir el risc de no adquirir 

l'objecte quan pel preu final el jugador hi està interessat.  

Tanmateix, que es produeixi una augment no implica ineficiència assignativa. La 

proporció de casos ineficients respecta el nombre d'augments dels preus és igual al 

28% quan s'utilitza com a estimació del tercer valor de reserva E(O3), per =3O 0,3 és 

del 27%  i per  =3O 0,5 és del 32%. En quina circumstància es produeix doncs una 

assignació ineficient? 

Com s´ha vist, només hi ha ineficiència en aquells casos en els quals el tercer valor de 

reserva és per dues unitats del bé, és a dir quan s'hauria d'assignar una unitat a cada 

licitador. Sigui i el participant que ha adquirit la primera unitat per un preu P1 on 

P1=max{ 3O , Dj}. El comprador i adquireix la segona unitat si j1i UPD2 >− , és a 

dir si 








+>
2

D
,

2

O
max

2

U
D

j3j
i . Una assignació ineficient només es produeix si el 

tercer valor de reserva observat és superior a la meitat de la valoració més elevada de 

l'altre licitador més la meitat del màxim entre el quart valor de reserva observat i 

l'estimació del tercer. Lògicament, com més elevada sigui l'estimació, més difícil és que 

es doni aquesta situació. 
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5.3 – Discussió del descens 

En els apartats 3 i 4, es preveu un descens dels preus quan els licitadors tenen com a 

únic objectiu aconseguir el màxim nombre d'unitats possibles mentre l'excedent no 

sigui negatiu. En l'apartat 5.1 s'ha previst un descens dels preus quan els licitadors 

mostren una clara preferència pel nombre d'unitats, però tanmateix desitgen 

aconseguir aquestes unitats pel menor preu possible en un context d'informació 

completa. El descens previst en l'apartat 5.1, queda corroborat empíricament amb 

dades obtingudes per simulació. Tanmateix, les estratègies descrites en l'apartat 5.1 

són diferents en funció de com sigui l'ordre dels valors de reserva. En un context 

d'informació incompleta, es pot optar per una estratègia simètrica simplificada de la 

primera, que per la seva senzillesa pot ser realista, i que no altera les assignacions 

(nombre d'unitats) a les quals són molt sensibles els licitadors. Aquesta, però, genera 

un major nombre d'augments que encobreix el fenomen del descens dels preus. 

És important destacar quan no s'espera observar un descens dels preus. No hi ha 

descens quan el tercer valor de reserva és per una sola unitat del bé. Aquest resultat 

deduït en l'apartat 5.1, queda corroborat per l'estudi empíric independentment de 

quina sigui l'estratègia que s'apliqui. Si se suposa que hi ha tres licitadors i el tercer 

valor de reserva és la valoració per una unitat d'aquest tercer participant, també és 

d'esperar que els preus siguin constants.     

Cal remarcar que el descens dels preus que s´ha descrit es produeix amb 

independència del fet que es produeixi una erosió del poder adquisitiu d'algun dels 

participants; efecte que ja ha estat estudiat per altres autors [veure Pitchik i Schotter 
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(1986), Pitchik (1995) o Engelbreght-Wiggans i Kahn (1999)]. No obstant això, 

l'erosió del poder adquisitiu pot potenciar el descens. 

Per veure més clarament la diferència entre les dues explicacions es pot plantejar una 

venda seqüencial de 2 unitats a 3 licitadors. Si el tercer valor de reserva és per dues 

unitats es produeix un descens, tot i que el quart valor de reserva sigui la licitació per 

una unitat d'un tercer participant que al no aconseguir cap unitat en la primera 

subhasta no veu erosionat el seu poder adquisitiu en la segona. 

Què passa quan els agents sobreliciten? és a dir, quan ofereixen una quantitat superior 

al tercer valor de reserva esperat. La simulació anterior mostra que el descens dels 

preus, en mitjana, s'observa clarament quan els licitadors sobreestimen el tercer valor 

de reserva en relació a la seva esperança. De la sobrelicitació cal dir: 1) que és una 

actuació raonable per garantir-se amb més seguretat les unitats encomanades atès 

actuant així disminueix el nombre d'assignacions ineficients i 2) que aquest tipus de 

comportament ha estat descrit [veure, per exemple, Goeree i Holt (2001)]. 

Finalment, cal dir que la justificació del descens que s'ofereix és independent del fet 

que hi hagi opció de quantitat. Aquest darrer resultat és acord amb el que s'observa en 

la realitat; el fenomen del descens dels preus s'ha detectat empíricament tant en 

subhastes a l'alça amb opció de quantitat [veure Ashenfelter (1989) o McAfee i 

Vincent (1993)] com en subhastes progressives que no inclouen aquesta opció [veure 

Chanel, Gérard-Varet i Vincent (1996) o Pesando i Shum (1996)]. A més a més, cal 

remarcar que l’opció de quantitat és força antiga i freqüent, el fet que l’organitzador de 

la subhasta l’hagi utilitzada i la segueixi imposant de forma tan generalitzada és 

congruent amb la idea que no afecta gaire negativament el seu guany esperat. De la 

mateixa manera, atès que hi ha subhastes sense opció de quantitat és raonable pensar 

que aquesta opció tampoc no afecta els guanys positivament. 
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No obstant això, en el marc plantejat en l’apartat 5, quan s'ofereix una opció de 

quantitat, si en la primera subhasta la licitació d'un jugador i és inferior al valor de 

reserva unitari per dues unitats de l'altre licitador, el jugador i es queda sense cap 

unitat (no té possibilitat de fer una oferta més elevada en la següent subhasta atès que 

aquesta ja no tindrà lloc). Per tant, és possible que l’opció de quantitat faciliti que hi 

hagi una major sobrelicitació, la qual cosa, com ja s'ha vist accentua, el descens dels 

preus.  

 

6 - Conclusions 

En aquest treball es justifica el fenomen del descens dels preus d’adjudicació tant en 

una subhasta de primer preu com en una de segon preu quan els participants volen 

adquirir el nombre màxim d'unitats donada una demanda decreixent mentre l'excedent 

no sigui negatiu. Per ambdós mecanismes de subhasta hi ha evidències del descens 

dels preus. 

El supòsit de maximitzar el nombre d'unitats adquirides s'adequa bé en situacions en 

les quals pagar una mica més per les unitat no compensa el risc de no adquirir-les, 

quan la mercaderia és un input i el sobrepreu pagat pot repercutir-se directament en 

l'output, cas d'alguns restauradors per exemple, i també quan els licitadors són agents 

que actuen per compte aliè i la part variable de la seva remuneració depèn de les 

unitats adquirides.  

S'ha deduït que en la subhasta de primer preu oferir el valor de reserva per cada unitat 

de més que intenta adquirir-se és una estratègia dominant (proposició 1). L'assignació 

resultant és eficient (proposició 2). A més, aquest comportament genera un descens 

dels preus al llarg de la sessió (proposició 3). Addicionalment, es comprova que 
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l'opció de quantitat no altera els resultats, però permet reduir la durada de la sessió de 

subhastes. 

En l'anàlisi d'una subhasta de segon preu amb opció de quantitat s'ha obtingut els 

mateixos resultats. 1) Oferir el valor de reserva per cada unitat de més que intenta 

adquirir-se és una estratègia dominant. 2) L'assignació resultant és eficient. 3) Aquest 

comportament genera un descens dels preus al llarg de la sessió.  

No obstant això, els preus d'adjudicació en la subhasta de primer preu són superiors 

als preus d'adjudicació de la subhasta de segon preu (proposició 4).  

Els resultats d'una subhasta de primera licitació també són vàlids per a una subhasta a 

la baixa, com la descrita en el capítol precedent, atès que els licitadors s'afronten 

exactament al mateix problema. D’altra banda, els resultats de l'anàlisi de la subhasta 

de segon preu també són vàlids per a una subhasta anglesa, com ara les de vi, en les 

quals també s'ha detectat un descens dels preus.  

Addicionalment, s'ha estudiat una subhasta seqüencial de segon preu en la qual 

l'objectiu d'uns licitadors amb demandes decreixents és aconseguir el màxim nombre 

possible d'unitats pel mínim preu que els les garanteix mentre l'excedent no sigui 

negatiu. L'anàlisi del joc amb informació completa descriu un descens dels preus al 

llarg de la sessió. També permet concloure que aquest és independent de l'opció de 

quantitat. 

En l’anàlisi empírica d'aquesta situació en un context d'informació incompleta en el 

qual els licitadors apliquen els resultats obtinguts en el joc d'informació completa i 

prenen com a referent per licitar en la primera subhasta el valor esperat del tercer 

estadístic d'ordre també s’ha evidenciat un descens quan s’assigna un bé a cada 

comprador.  
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A més, les dades permeten observar que el fenomen s’aguditza si els licitadors 

ofereixen una quantitat superior al valor esperat del tercer estadístic d’ordre 

(sobrelicitació). Aquest comportament dels licitadors ha estat descrit en la literatura. 

D’altre banda, la sobrelicitació genera un menor nombre d’assignacions ineficients, és 

a dir que garanteix amb més seguretat les unitats en un entorn incert.   

El nombre d’assignacions ineficients quan també es té en compte l’excedent depèn de 

la distribució dels valors de reserva observats. En particular, per que es produeixi una 

assignació ineficient és necessari que el tercer valor de reserva observat sigui per dues 

unitats i sigui superior a la meitat de la valoració més elevada de l'altre licitador més la 

meitat del màxim entre el quart valor de reserva observat i l'estimació del tercer.   

Com en el cas que els licitadors s’interessen exclusivament pel nombre d’unitats, quan 

també intenten aconseguir un bon preu i es produeix un descens dels preus, aquest és 

independent de l’opció de quantitat. Tanmateix, és possible que aquesta opció pugui 

potenciar un descens dels preus d’adjudicació en la mesura que potser fomenta la 

sobrelicitació.  

 

7 - Annex 

En l'apartat 5.1 s'ha deduït una assignació d'equilibri per a una subhasta seqüencial en 

la qual els licitadors volen aconseguir el màxim nombre d'untats possibles pel preu 

mínim que els les garanteix mentre l'excedent no sigui negatiu. Pel principi de 

revelació se sap que existeix un mecanisme directe incentiu-compatible4 que genera el 

mateix resultat. Aquest mecanisme és factible si, a més, compleix el supòsit de 

                                                 
4 Un mecanisme és incentiu-compatible si els jugadors no en treuen res de mentir. 
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racionalitat individual5. El gran avantatge de treballar amb mecanismes directes 

incentiu-compatibles és que és més senzill i, per tant, permeten analitzar problemes 

complexes [veure, per exemple, les explicacions de Myerson (1981) per subhastes 

úniques, Myerson (1979) per una explicació més general en el context de jocs 

Bayesians d’elecció col�lectiva, i Branco (1996) per subhastes múltiples].  

Es dedueix un mecanisme directe incentiu-compatible que genera l'assignació descrita 

en l'apartat 5.1. Un cop descrit el mecanisme per 2 béns i 2 licitadors, es proposa un 

mecanisme paral�lel per m béns i N licitadors. 

 

7.1 - Un joc amb 2 béns i 2 licitadors 

Es descriu un mecanisme en el qual els compradors revelen totes les seves valoracions 

reals, és a dir els preus màxims als quals estan disposats a adquirir les diferents 

quantitats d’unitats. A partir d’aquesta informació s’estableix el preu i la quantitat de 

béns que cada comprador aconsegueix. Es tracta de definir unes regles per les quals 

l’honestedat sigui una estratègia dominant. Cal doncs establir unes regles tals que els 

licitadors no tinguin incentius ni a revelar quantitats inferiors als seus valors de reserva 

(minusvalorar), ni a revelar-ne de superiors (sobrevalorar). Els licitadors són com els 

descrits en l'apartat 5.1.   

A fi i efecte que la minusaloració no resulti atractiva és suficient: 1) que l'assignació 

depengui positivament de les ofertes, 2) que el preu que paga un  comprador sigui 

independent de les seves ofertes i en cap cas superior a la seva licitació pel nombre de 

                                                 
5
 Els jugadors només participen si el seu guany esperat és no negatiu. 
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béns assignats. La idea intuïtiva que hi ha darrera d’aquestes condicions és que l’únic 

mòbil possible que té un comprador per modificar la seva licitació (en relació al valor 

de reserva) és augmentar la possibilitat d’assignació. L’assignació depèn positivament 

de les ofertes i, per tant, minusvalorar no té sentit. També convé assegurar que els 

béns quedin adjudicats. 

A més a més, per evitar la sobrevaloració en un context en el qual l'assignació depèn 

positivament de les ofertes, cal que el preu sigui tal que el guany esperat per a 

qualsevol comprador en cas d'adquirir una unitat més de les que té assignades sigui 

negatiu. Atès que una estratègia de sobrevaloració s'establiria per aconseguir més 

unitats, i que per aquell preu ningú no en vol més, sobrevalorar no té sentit. 

Els resultats obtinguts en la subhasta seqüencial són els següents: 

 Compradors Preus Preus (en estadístics d’ordre) 

(1) A , A UB, UB O3 , O3 

(2) B , A DA, 2DB-DA O3 , 2O4- O3 

(3) A , B DB, 2DA-DB O3 , 2O4- O3 

Taula V: Equilibri de l'apartat 5.1. 

Es pot obtenir els mateixos resultats aplicant les regles d'atribució d’unitats i de fixació 

dels preus següents: 

� Atribució 

•  Qui rep béns?: Tot comprador que tingui alguna licitació superior a OB3. 

•  Quants béns rep?: Tants com licitacions superiors a OB3 tingui. 
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� Preu 

•  Un comprador paga per cada unitat que rep OB3 si aquesta quantitat l’ha 

ofert un altre licitador. Altrament, paga 2OB4-OB3. En cas de no rebre 

cap unitat no paga res. 

on OB3 i OB4 són les licitacions situades en la tercera i quarta posició 

respectivament de la sèrie de licitacions ordenades de major a menor. 

Clarament, ateses aquestes regles revelar les valoracions reals és una estratègia 

dominant. Per tant, el mecanisme directe genera les assignacions descrites en la taula 

V. Cal fer notar que si es canvia el preu que paga un comprador que rep unitats quan 

la tercera licitació l'ha fet ell (2OB4-OB3) per OB4, el mecanisme segueix essent 

directe i incentiu-compatible. Aquesta versió modificada és la que es generalitza 

pel cas en el qual hi ha m béns i N licitadors.  

  

7.2 - Un joc amb m béns i N licitadors 

Un venedor desitja vendre m béns homogenis. Sense pèrdua de generalitat, se suposa 

que els béns no tenen valor per a ell. D'altra banda, hi ha N licitadors que 

competeixen entre ells (no es coalicionen). Els licitadors són com els descrits en 

l'apartat 5.1. Tot licitador i valora cada unitat que adquireix en vie; vie és el valor de 

reserva de i per cada una de les e unitats que rep suposant que adquireix e unitats. El 

primer subíndex (indexat per i, j o k) denota el jugador i el segon (indexat per e, f o g) 
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el nombre d'unitats. Per a cada licitador aquests valors de reserva són decreixents en 

funció del nombre d'unitats. Si l'objectiu de tot licitador és aconseguir el màxim 

nombre possible d'unitats mentre l’excedent d’una venda no sigui negatiu pel preu 

mínim que els les garanteix, aleshores el mecanisme definit per les regles d'atribució 

d'unitats i de fixació dels preus següents és incentiu-compatible. 

� Atribució 

•  Qui rep béns?: Tot comprador i pel qual existeix una quantitat d'unitats e tal 

que bie>OBm+1.   

•  Quants béns rep?: El comprador i rep ei* unitats on ei*=max{e: bie>OBm+1}. 

 

� Preu 

•  Quin és el preu per unitat que paga un comprador i? El comprador i paga Pi 

per cada unitat que se li atribueix on Pi=max{bje: j≠i , bje≤OBm+1}; en cas de no 

rebre cap unitat no paga res. 

bie és la licitació del jugador i associada a vie, i B
wO  on w≤Ns, és la licitació situada en la 

posició w de la sèrie ordenada decreixentment de totes les licitacions6. S'estableix en 

tots els casos una coherència en el comportament dels compradors, així s'imposa que 

)v(fb ieiie = , on 0
dv

df
> , o sigui que l'ordre de les licitacions d'un comprador 

coincideix amb l'ordre de les seves valoracions.  

                                                 
6 Se suposa que no hi ha licitacions coincidents.  
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En el mecanisme descrit, per un comprador revelar els seus valors de reserva reals és 

una estratègia dominant que genera un equilibri de Nash. Es tracta d'un mecanisme 

incentiu-compatible.  

Minusvalorar és una estratègia dominada atès que el preu que paga un comprador no 

depèn de les seves licitacions, però de les dels demés. Per tant, no pot afectar el preu 

que ell paga aplicant una estratègia de minusvaloració si es manté fix el nombre 

d'unitats que rep. En canvi, minusvalorar pot afectar el nombre d'unitats que se li 

assignen; concretament, pot reduir-lo ja que la regla d'atribució és als majors postors. 

Sobrevalorar també és una estratègia dominada ja que, si bé permet obtenir més 

unitats, quan aquestes s'aconsegueixen el preu a pagar no s'ajusta a les valoracions dels 

licitadors (s'ajusta a la que es dedueix de les licitacions realitzades que són més 

elevades).  

Així doncs, en el mecanisme descrit l'honestedat és una estratègia estrictament 

dominant que genera un equilibri de Nash en un context en el qual s'atribueix m 

unitats a N licitadors que desitgen aconseguir el màxim nombre possible d'unitats 

mentre l’excedent de la venda no sigui negatiu pel preu mínim que els les garanteix. 

Aquest fet queda justificat en la taula VI on es fa palès que els guanys de revelar els 

valors de reserva són sempre superiors o iguals als guanys d’aplicar qualsevol de les 

altres dues estratègies pures (sobrevalorar o minusvalorar), en alguns casos la 

desigualtat és estricta. Per tant, sobrevalorar i minusvalorar són estratègies 

estrictament dominades i, en conseqüència, tota combinació d'aquestes estratègies 

també és una estratègia dominada. 
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7.3 – Característiques de l’assignació 

El preu generat pel mecanisme és únic si existeix bj1=OBm+1, o sigui si la licitació 

situada en la m+1-èssima posició és per a una sola unitat del bé7; el preu és igual a 

Pi=OBm+1 ∀i. En cas contrari el mecanisme és discriminatori. Les unitats són venudes 

a dos preus diferents. El més elevat és igual a OBm+1 i el paguen tots els compradors i 

tals que vie>OBm+1=bjf i i≠j. El més baix és igual a b*kg  on b*kg=max{bkg: k≠j , bkg≤OBm+1} 

i el que paga el licitador que ha fet l’oferta situada en la m+1-èssima posició.  

Lògicament, sota supòsit de preferències unitàries el preu és únic ja que la licitació 

situada en la m+1-èssima posició sempre és per a una sola unitat del bé. De fet, sota 

aquest supòsit el mecanisme proposat es correspon amb el descrit per Vickrey l’any 

1961. D'altra banda, si m=1 el mecanisme és una subhasta de segon preu. 

El preu assolit en la segona venda en la subhasta seqüencial és menor al preu més baix 

al qual s'arribaria mitjançant el mecanisme incentiu-compatible descrit. La modificació 

establerta en la secció anterior no contempla l'erosió del poder adquisitiu pròpia d'un 

mecanisme seqüencial. Les diferències de preus corresponen a l'efecte de l'erosió del 

poder adquisitiu. 

 

                                                 
7 El preu també seria únic si en aquesta posició coincidissin ofertes de compradors diferents. 
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