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Σχορινγ ρυλε αυχτιονσ ανδ φαϖοριτισµ: αν εµπιριχαλ
στυδψ ον Ιταλιαν πυβλιχ προχυρεµεντ φορ χαντεενσ�

Ριχχαρδο Χαµβονι Μαρχηι Αδανι

Μαρχη 2016

Αβστραχτ

Ωε βυιλτ αν οριγιναλ δατασετ οφ 307 αυχτιονσ αιµεδ ατ αωαρδινγ χαντεεν
σερϖιχεσ ιν Ιταλψ; ιτ χονταινσ σχορινγ ρυλεσ, �ρστ πριχε, ανδ αϖεραγε βιδ µεχηα−
νισµσ. Ωε εξπλοιτ τηισ δατασετ το τεστ τηε δεγρεε οφ χοµπετιτιϖενεσσ ανδ τηε
πρεσενχε οφ φαϖοριτισµ βψ πυβλιχ χοντραχτινγ αυτηοριτιεσ (ΧΑσ) τοωαρδσ α ποσσι−
βλψ πρεδετερµινεδ βιδδερ. Ωε σταρτ ωιτη α ωορκινγ ηψποτηεσισ: α πρεσυµπτιον
οφ ωηιχη αυχτιονσ ωερε χοµπετιτιϖε; ωε τηεν ρυν αν εχονοµετριχ τεστ ανδ χον−
στρυχτ α ϖαριαβλε τηατ ινδιϖιδυατεσ ποσσιβλε νον−χοµπετιτιϖε βεηαϖιορσ. Ουρ
ρεσυλτσ ηιγηλιγητ τηατ σχορινγ ρυλεσ χαν βε διστορτεδ το φαϖορ α βιδδερ, ανδ τηε
ϖιχτορψ οφ τηε ινχυµβεντ ισ ασσοχιατεδ ωιτη λοωερ χοµπετιτιον, ωηιχη ισ α σιγν
οφ φαϖοριτισµ.

1 Ιντροδυχτιον

Ιν χοµπλεξ ωορκσ ορ σερϖιχεσ, ωηεν συππλιερσ ηαϖε το µεετ παρτιχυλαρ σπεχι�χατιονσ,
τηε χηοιχε οφ τηε µεχηανισµ το αωαρδ τηε χοντραχτ πλαψσ αν ιµπορταντ ρολε. Α χοµ−
πετιτιϖε βιδδινγ µεχηανισµ ιν τηε φορµ οφ α �ρστ πριχε αυχτιον (ΦΠΑ) ισ νοτ αλωαψσ
τηε µοστ ε′χιεντ ωαψ το αωαρδ α πυβλιχ χοντραχτ (Βαϕαρι, ΜχΜιλλαν, Ταδελισ 2009).
Φορ ινστανχε, ωηεν τηε θυαλιτψ οφ γοοδσ ορ σερϖιχεσ προϖιδεδ ισ α κεψ δετερµιναντ
ιν τηε χοντραχτινγ αυτηοριτψ�σ (ΧΑ) δεχισιον, ΦΠΑσ αρε νοτ αν οπτιµαλ µεχηανισµ

�Τηε αναλψσισ οφ τηισ παπερ δεϖελοπσ φροµ τηε σεχονδ χηαπτερ οφ µψ Πη.∆. τηεσισ. Ι�µ ϖερψ γρατεφυλ
το µψ συπερϖισορ, Προφ. Παολα ςαλβονεσι, φορ ηερ ινϖαλυαβλε συππορτ, ανδ το µψ χο−συπερϖισορ,
Προφ. Αλεσσανδρο Βυχχιολ, φορ ηισ ηελπ ιν τηε εχονοµετριχ παρτ. Ι τηανκ αλσο Γιανχαρλο Σπαγνολο
ανδ Οττορινο Χηιλλεµι φορ τωο ϖερψ υσεφυλ δισχυσσιονσ ον αν εαρλιερ ϖερσιον οφ τηισ παπερ ανδ αλλ
παρτιχιπαντσ το τηε ςΙτη Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ∀Χοντραχτσ, Προχυρεµεντ, ανδ Πυβλιχ−Πριϖατε
Αρρανγεµεντσ∀ − Παρισ ανδ το τηε 3ρδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Αππλιεδ Ρεσεαρχη ιν Εχονοµιχσ,
Περµ. Ι ωαντ το τηανκ αλσο τηε Ιταλιαν Αντιχορρυπτιον Αυτηοριτψ (ΑΝΑΧ) ιν τηε περσον οφ Αλβερτο
Ζαινο ανδ ΤΕΛΕΜΑΤ ιν τηε περσον οφ Γραζιελλα Μασχια φορ προϖιδινγ µε τηε δατα τηατ ωερε υσεδ
ιν τηε εµπιριχαλ παρτ οφ τηισ παπερ.
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(Ασκερ ανδ Χαντιλλον, 2010), ανδ τηε δελιϖερψ οφ θυαλιτψ µαψ βε βελοω τηε οπτιµαλ
ουτχοµε. Α διρεχτ νεγοτιατιον ον αλλ θυαλιτψ διµενσιονσ ωιτη α ποτεντιαλ σελλερ µαψ
σολϖε τηισ προβλεµ. Ηοωεϖερ, τηισ µαψ ρεσυλτ ιν α ηιγηερ πριχε βεχαυσε τηερε ωουλδ
βε νο χοµπετιτιον αµονγ βιδδερσ.
Σχορινγ ρυλεσ αρε µυλτιδιµενσιοναλ αυχτιονσ ωηερε βιδσ αρε εϖαλυατεδ υσινγ α λινεαρ

φυνχτιον τηατ ωειγησ τηε πριχε ανδ λεϖελσ οφ θυαλιτψ: τηε βιδδερ τηατ οβταινσ τηε ηιγηεστ
σχορε, αχχορδινγ το τηισ φυνχτιον, ωινσ τηε αυχτιον. Τηεψ αρε υσεδ, φορ εξαµπλε, φορ
ηιγηωαψ χονστρυχτιον προϕεχτσ ιν Χαλιφορνια το ωειγη τηε πριχε ανδ τιµε το χοµπλετιον
οφ τηε ωορκ, ανδ τηεψ χαν συχχεεδ ιν ινχρεασινγ τηε προϖισιον οφ θυαλιτψ (Βαϕαρι ανδ
Λεωισ, 2011).
Σχορινγ ρυλεσ αυχτιονσ ρεσυλτ ιν χοµπετιτιϖε µεχηανισµσ. Νεϖερτηελεσσ, τηεψ σιγ−

νι�χαντλψ δι⁄ερ φροµ χονϖεντιοναλ αυχτιονσ βεχαυσε τηε βυψερ ηασ µορε δισχρετιον ιν
χηοοσινγ τηε ωιννινγ βιδδερ�σ χηαραχτεριστιχσ. Τηισ δισχρετιον ωουλδ ηελπ ιν χηοοσινγ
θυαλιτψ ανδ οπερατεσ, εξ−αντε, ιν σελεχτινγ τηε ωειγητσ οφ τηε φυνχτιον ωιτη ωηιχη βιδσ
αρε εϖαλυατεδ. Ιτ αλσο φυνχτιον ιν αν εξ−ποστ σενσε βεχαυσε σοµε θυαλιτιεσ µαψ βε
ωειγηεδ υσινγ α συβϕεχτιϖε ϖαλυατιον, ι.ε. βιδδερσ χαννοτ βε χερταιν οφ τηε σχορε τηεψ
ωιλλ αχηιεϖε γιϖεν τηε λεϖελ οφ θυαλιτψ προποσεδ (Γοσωαµι ανδ Ωεττστειν, 2016). Ιν
τηισ χασε, βιδδερσ µαψ προποσε α βριβε το τηε χοντραχτινγ αυτηοριτψ ιν εξχηανγε οφ
αν ηιγηερ ϖαλυατιον (Χηε ανδ Βυργυετ, 2004). Ασ α ρεσυλτ, ιν εθυιλιβριυµ χορρυπτιον
βενε�τσ τηε ε′χιεντ �ρµ βυτ ηαρµσ τηε βυψερ.
Ασ τηεορετιχαλλψ στρεσσεδ βψ Βυργυετ (2014), χορρυπτιον χουλδ βε ονε ρεασον ωηψ α

πυβλιχ βυψερ ωουλδ βε ιντερεστεδ ιν διστορτινγ τηε σχορινγ ρυλε αυχτιον. Βυτ ινστεαδ,
ιτ χουλδ βε τηατ α βυψερ ισ ιντερεστεδ ιν εσταβλισηινγ/µαινταινινγ α ρελατιοναλ χοντραχτ
ωιτη α σελλερ. Αν εξ−αντε διστορτιον ιν τηε ωειγητσ ωιτη ωηιχη βιδδερσ αρε εϖαλυατεδ
αππεαρσ α νατυραλ χηοιχε το φαϖορ α πρε−δετερµινεδ βιδδερ ανδ ιτ ηασ ατ λεαστ τωο
δεσιραβλε φεατυρεσ. Φιρστ, ιτ χαν βε υσεδ αλσο ιν χασε οφ ∀ηαρδ∀ ι.ε. χουρτ ενφορχεαβλε
θυαλιτιεσ. Σεχονδ, ανδ µοστ ιµπορταντλψ, βεινγ α ποτεντιαλλψ χοµπετιτιϖε µεχηανισµ,
σχορινγ ρυλε αυχτιονσ χαν προτεχτ τηε βυψερ φροµ τηε πολιτιχαλ χοστ οφ οπενλψ φαϖορινγ
α βιδδερ.
Τηισ πολιτιχαλ χοστ ισ αλωαψσ πρεσεντ ιν πυβλιχ χοντραχτινγ, εϖεν ωιτηουτ φαϖοριτισµ.

Σπιλλερ (2008) ανδ Μοσζορο ανδ Σπιλλερ (2012) αργυε τηατ α πολιτιχαλ οππονεντ αλωαψσ
ηασ αν ινχεντιϖε το µακε αν αχχυσατιον οφ φαϖοριτισµ εϖεν ιφ ιτ ισ νοτ τρυε βεχαυσε
ηε/σηε ηασ αν ινχεντιϖε το προϖιδε ανψ ινφορµατιον, βε ιτ τρυε οφ φαλσε, τηατ ισ ιν ηισ
ορ ηερ ιντερεστ το δισχλοσε. Τηισ βεηαϖιορ, ωηιχη χουλδ βε στρατεγιχαλλψ αδοπτεδ ιν
ελεχτεδ βοδιεσ, ισ δε�νεδ ασ τηιρδ−παρτψ οππορτυνισµ (ΤΠΟ). Χηονγ, Σταροπολι ανδ
Ψϖρανδε−Βιλλον (2012) εµπιριχαλλψ �νδ τηατ τηε χηοιχε βετωεεν αυχτιον ανδ νεγο−
τιατιον χαν βε α⁄εχτεδ βψ πολιτιχαλ χονσιδερατιονσ: τηε δεσιρε οφ α πυβλιχ βυψερ το
αϖοιδ συσπιχιον οφ φαϖοριτισµ. Συχη αν αχχυσατιον βεχοµεσ µορε χρεδιβλε ωηεν πυβλιχ
ο′χιαλσ υσε νεγοτιατιονσ ινστεαδ οφ αυχτιονσ. Τηεσε αυτηορσ, ρυννινγ τηειρ αναλψσισ
ον α δατασετ οφ Φρενχη αυχτιονσ, �νδ τηατ τηε ηιγηερ τηε δεγρεε οφ πολιτιχαλ σχρυτινψ,
τηε µορε τηε πυβλιχ βυψερ ωιλλ χηοοσε αν αυχτιον προχεδυρε ινστεαδ οφ α νεγοτιατιον
ονε. Τηεσε εµπιριχαλ ρεσυλτσ προϖιδε εϖιδενχε τηατ, ιν ορδερ το πρεϖεντ ΤΠΟ, αν
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ελεχτεδ χοντραχτινγ αυτηοριτψ ισ µορε λικελψ το υσε αν αυχτιον µεχηανισµ το αωαρδ
τηε χοντραχτ.1

Ιν τηισ στυδψ, ωε δεϖελοπ αν αππροαχη το τεστ χοµπετιτιϖενεσσ ανδ τηε πρεσενχε οφ
φαϖοριτισµ βψ τηε πυβλιχ ΧΑ τοωαρδ α πρεδετερµινεδ βιδδερ. Ωε φοχυσ ον πριχε λεϖελ
ασ α σιγναλ το δετεχτ φαϖοριτισµ. Ωε δεϖελοπ α µεχηανισµ το �νδ νον−χοµπετιτιϖε
βεηαϖιορ ιν τηε αυχτιον ουτχοµε.
Ωε υσε α σαµπλε οφ αυχτιονσ φορ τηε αωαρδινγ οφ χαντεεν σερϖιχεσ ιν Ιταλψ φροµ

2009 το 2013. Ωε χοµπαρε σχορινγ ρυλεσ µαναγεδ βψ δι⁄ερεντ πυβλιχ βυψερσ. Ωε
εξπλοιτ τωο φεατυρεσ οφ ουρ δατασετ: �ρστ, ινφορµατιον αβουτ τηε ινχυµβεντ συππλιερ,
ι.ε., τηε συππλιερ τηατ ηασ ωον τηε πρεϖιουσ αυχτιον ωιτη τηε σαµε ΧΑ ανδ, σεχονδ,
τηε ουτχοµε βψ σιµιλαρ αυχτιονσ ρυν υσινγ τηε �ρστ πριχε αππροαχη. Οϖεραλλ, ουρ
ρεσυλτσ σηοω τηατ σχορινγ ρυλεσ χαν βε διστορτεδ το φαϖορ α βιδδερ ανδ τηε ϖιχτορψ οφ
τηε ινχυµβεντ ισ ασσοχιατεδ ωιτη λοωερ χοµπετιτιον, ωηιχη ισ α σιγναλ οφ φαϖοριτισµ.
Το ουρ κνοωλεδγε, τηερε ισ νο λιτερατυρε τηατ εξπλορεσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ αν εξ−

αντε διστορτιον οφ α ΣΡΑ το φαϖορ α πρεδετερµινεδ βιδδερ. Το τηισ ενδ, ωε βεγιν ουρ
αναλψσισ ωιτη α σιµπλε µοδελ σηοωινγ τηε χηαννελ τηρουγη ωηιχη α ΧΑ χαν διστορτ τηε
αωαρδινγ µεχηανισµ: τηε ΧΑ, χηανγινγ τηε ωειγητσ ωιτη ωηιχη θυαλιτιεσ αρε ϖαλυεδ,
χαν ϖαρψ τηε προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ οφ α πρεδετερµινεδ βιδδερ. Φορ τηισ διστορσιον το
βε ποσσιβλε, ατ λεαστ τωο θυαλιτιεσ ανδ τηε πριχε ηαϖε το βε ινχλυδεδ ιντο τηε σχορινγ
ρυλε.
Ιν φαχτ, ιν α σεττινγ, ασ ιν Χηε (1993), ιν ωηιχη τηερε ισ α σινγλε θυαλιτψ, ενφορχεαβλε

βψ χουρτ, τηε µοστ ε′χιεντ �ρµ ωιλλ αλωαψσ ωιν, ρεγαρδλεσσ οφ τηε ωειγητ ασσιγνεδ το
θυαλιτψ ιντο τηε σχορινγ φυνχτιον. Βυτ ωηεν µορε τηαν ονε θυαλιτψ ισ ινχλυδεδ ιν τηε
αωαρδινγ µεχηανισµ, πριϖατε ινφορµατιονσ βεχοµε µυλτιδιµενσιοναλ, τηυσ µακινγ νο
λονγερ ποσσιβλε το ρανκ �ρµσ αχχορδινγ το τηειρ οϖεραλλ ε′χιενχψ.
Τηισ παπερ µαινλψ χοντριβυτεσ το τωο στρανδσ ιν λιτερατυρε. Τηε �ρστ ισ αβουτ τηε

δεσιγν οφ τεστσ το δετεχτ χοµπετιτιϖενεσσ ανδ χολλυσιον ιν αυχτιονσ. Χονλεψ ανδ ∆ε
Χαρολισ (2015) πρεσεντ τωο στατιστιχαλ τεστσ το δετεχτ χοορδινατεδ εντρψ ανδ βιδδινγ
χηοιχε. Τηεψ ρυν τηεσε τεστσ ον α δατασετ οφ αϖεραγε βιδ αυχτιονσ2 αδοπτεδ φορ αωαρδ−
ινγ πυβλιχ ωορκσ ιν Τυριν, α τοων ιν τηε νορτη−ωεστ οφ Ιταλψ. Τηε δατασετ ινχλυδεσ
αυχτιονσ τηατ ωερε προϖεν ιν χουρτ το βε διστορτεδ βεχαυσε σοµε βιδδερσ χολλυδεδ.
Ιν χοντραστ το τηεσε αυτηορσ, ωε δο νοτ οβσερϖε εξαχτλψ ωηιχη αυχτιον, ιφ ανψ, ωασ
νοτ χοµπετιτιϖε. Ηενχε, ωε δεϖελοπ α µεχηανισµ το �νδ νον−χοµπετιτιϖε βεηαϖιορ ιν
τηε αυχτιονσ ουτχοµε. Ωε χοµπαρε αυχτιονσ µαναγεδ βψ δι⁄ερεντ βυψερσ τηατ υσεδ
σχορινγ ρυλεσ ανδ �ρστ πριχε αυχτιον, ανδ ωε εξπλοιτ τηε ινφορµατιον ον τηε ινχυµβεντ
το περφορµ τηε αναλψσισ.

1Τηε χοστ οφ υσινγ αν αυχτιον µεχηανισµ ισ αν ηιγηερ ρισκ οφ ρενεγοτιατιον. Ηοωεϖερ α παρτιχυ−
λαριτψ οφ ουρ δατασετ ισ τηατ χαντεεν σερϖιχεσ αππεαρ το βε αλµοστ ιµµυνε το εξ−ποστ ρενεγοτιατιον
τηατ ωε οβσερϖε ιν λεσσ τηαν 5% οφ ουρ δατασετ. Ηενχε τηισ χαννοτ βε α χηαννελ φορ φαϖοριτισµ.

2Ιν τηε Ιταλιαν φραµωεορκ ιτ ωορκσ ασ φολλοω: τηε �ρστ 10% οφ τηε ηιγηεστ ανδ λοωεστ δισχουντσ
οϖερ τηε ρεσερϖε πριχε ισ ελιµινατεδ. Τηεν ιτ ισ χοµπυτεδ τηε αϖεραγε αµονγ αλλ ρεµαινινγ δισχουντσ
(Α1). Α σεχονδ αϖεραγε (Α2) ισ χαλχυλατεδ αµονγ αλλ βιδσ στριχτλψ αβοϖε Α1. Τηε ωιννινγ δισχουντ
ισ τηε ηιγηεστ δισχουντ στριχτλψ λοωερ τηαν Α2.
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Ουρ αππροαχη ισ ιν λινε ωιτη Βαϕαρι ανδ Ψε (2003) ανδ Αρψαλ ανδ Γαβριελλι (2013)
ωηο δεσιγνεδ α τεστ το δισεντανγλε χολλυσιον ανδ χοµπετιτιον ωηεν χολλυσιον ισ νοτ
διρεχτλψ οβσερϖεδ. Τηεψ υσεδ νον−παραµετριχ τεχηνιθυεσ βασεδ ον τηε ΦΠΑ εστιµατιον
οφ Γυερρε, Περριγνε ανδ ςυονγ (2000) το χονστρυχτ α στατιστιχαλ τεστ το δετεχτ χολλυσιον.
Νοτιχε τηατ ιν ουρ χασε, ιν χοντραστ το τηισ λιτερατυρε, χολλυσιον ισ νοτ αµονγ

βιδδερσ βυτ βετωεεν τηε βυψερ ανδ ονε σπεχι�χ βιδδερ.
Ωε αλσο χοντριβυτε το α σεχονδ στρεαµ οφ εµπιριχαλ λιτερατυρε βψ σηοωινγ τηατ

πολιτιχαλ χοννεχτιονσ ινχρεασε �ρµσ� περφορµανχε. Πολιτιχαλ χοννεχτεδνεσσ ηασ προϖεν
το βε αν ιµπορταντ δετερµιναντ οφ συχχεσσ φορ �ρµσ ιν δι⁄ερεντ περιοδσ ανδ χουντριεσ.
Φισµαν (2001) εξπλορεσ ιτσ ιµπορτανχε ιν Ινδονεσια, Φεργυσον ανδ ςοτη (2008) ιν Ναζι
Γερµανψ, ανδ Φαχχιο (2006) ασσεµβλεσ α δατασετ οφ �ρµσ ιν 47 δι⁄ερεντ χουντριεσ.
Φαχχιο (2006) �νδσ τηατ πολιτιχαλ χοννεχτιονσ οφ �ρµσ αρε θυιτε ωιδεσπρεαδ, βεινγ
πρεσεντ ιν 35 ουτ οφ 47 χουντριεσ. Ασ φορ Ιταλψ, 10.8% οφ �ρµσ στυδιεδ ωερε φουνδ το
βε πολιτιχαλλψ χοννεχτεδ ωιτη α µινιστερ ορ αν ΜΠ, µορε τηαν �ϖε τιµεσ τηε ωορλδ
αϖεραγε οφ 1.98%. Ονλψ Ρυσσια, αχχορδινγ το τηε Φαχχιο�σ αναλψσισ, ηασ α ηιγηερ
περχενταγε οφ χοννεχτεδ �ρµσ.
Ωηιλε τηισ τψπε οφ αναλψσισ, ωηερε τηε πολιτιχαλ χοννεχτιονσ χαν εξπλιχιτλψ βε σεεν,

ισ ποσσιβλε φορ λαργε χορπορατιονσ, ιτ ισ µορε δι′χυλτ φορ λοχαλ �ρµσ. Ιν συχη χασεσ,
αν ινδιρεχτ αππροαχη�λοοκινγ ατ τηε ιντενσιτψ οφ χοµπετιτιον�χαν ινστεαδ βε υσεδ.
Χοϖιελλο ανδ Γαγλιαρδυχχι (2010) �νδ τηατ τηε αµουντ οφ τιµε ιν ο′χε φορ µαψορσ
δεχρεασεσ τηε νυµβερ οφ βιδδερσ ανδ, µοστ ιµπορταντλψ ινχρεασεσ τηε πριχε παιδ βψ
ΧΑσ. Ηοωεϖερ, εξπλοιτινγ α δισχοντινυιτψ ιν τηε Ιταλιαν µυνιχιπαλιτψ�σ ελεχτοραλ λαω,
τηεψ αλσο �νδ τηατ µαψορσ ωηο χολλυδε λεσσ αρε µορε λικελψ το γαιν ρεελεχτιον, ανδ
τηερεφορε συρϖιϖε λονγερ, τηυσ χον�ρµινγ τηε πολιτιχαλ χοστ οφ φαϖορινγ α συππλιερ. Ιν
ουρ παπερ ωε φολλοω τηε σαµε ινδιρεχτ αππροαχη. Ωε χοντριβυτε το τηισ στρανδ οφ
τηε λιτερατυρε βψ προϖιδινγ α τεστ τηατ αιµσ το ηιγηλιγητ χοννεχτιονσ βετωεεν πυβλιχ
χοντραχτινγ αυτηοριτιεσ ανδ �ρµσ ατ τηε λοχαλ λεϖελ.
Οτηερ ρελεϖαντ φαχτσ ηιγηλιγητεδ βψ τηε λιτερατυρε τηατ αρε ιµπορταντ φορ ουρ τεστ

αρε πρεσεντεδ ασ φολλοωσ. Τηε ηιγηερ τηε θυαλιτψ χοµπονεντ ιν τηε σχορινγ ρυλε (ορ
σιµπλψ τηε χηοιχε οφ ΣΡΑ ωιτη ρεσπεχτ το ΦΠΑ), τηε ηιγηερ τηε πριχε παιδ βψ ΧΑ
(Κονινγ ανδ ςαν δε Μεερενδονκ, 2014). Τηε µορε σπεχι�χ τηε προχυρεµεντ χοντραχτ,
τηε λαργερ τηε βυψερ�σ χοστ ισ ιν σπεχιφψινγ ιτ (Βαϕαρι ανδ Ταδελισ, 2001). Μορεοϖερ,
τηε µορε τηε χοντραχτ ισ σπεχι�εδ, τηε λοωερ τηε χοµπετιτιον ωιλλ βε ιν τηε αωαρδινγ
πηασε (Χηε, 1993). Φιναλλψ, τηε µορε τηατ τηε θυαλιτψ ινχλυδεδ ασ χριτερια φορ τηε
αυχτιον ισ ϖερι�αβλε, τηε βεττερ τηε ενφορχεµεντ οφ τηε χοντραχτ (Βαϕαρι ανδ Ταδελισ,
2001).
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 πρεσεντσ α µοδελ οφ

φαϖοριτισµ τοωαρδ α πρεδετερµινεδ βιδδερ ιν σχορινγ ρυλε αυχτιονσ. Σεχτιον 3 πρεσεντσ
δεσχριπτιϖε στατιστιχσ φορ τηε δατασετ. Σεχτιον 4 πρεσεντσ εµπιριχαλ ρεσυλτσ. Φιναλλψ,
σεχτιον 5 δραωσ σοµε χονχλυσιονσ.
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2 Α µοδελ οφ φαϖοριτισµ ιν σχορινγ ρυλε αυχτιονσ

Ωε χονσιδερ α σεττινγ ιν ωηιχη α χοντραχτινγ αυτηοριτψ, ωηιχη ωε χαλλ α ∀βυψερ∀, ηασ
το αωαρδ α σερϖιχε χηοοσινγ βετωεεν τωο βιδδερσ. Σερϖιχε ισ δεσχριβεδ βψ λεϖελσ οφ 2
νον−µονεταρψ χηαραχτεριστχσ οφ τηε γοοδ, ωηιχη ωε χαλλ θυαλιτιεσ, ανδ ιτσ πριχε. Φορ α
γιϖεν λεϖελ οφ θυαλιτιεσ ανδ πριχε βυψερ ρεχειϖεσ τηε φολλοωινγ υτιλιτψ φυνχτιον:

Υ(Θ; π) = θ1 + θ2 � �π (1)

ωηερε Θ = φθ1; θ2γ ισ τηε λεϖελ οφ θυαλιτψ προϖιδεδ, π ισ τηε πριχε παιδ ανδ � ισ
τηε ρελατιϖε ωειγητ οφ πριχε ωιτη ρεσπεχτ το οϖεραλλ θυαλιτψ ιντο τηε βυψερ�σ υτιλιτψ
φυνχτιον. Σερϖιχε ισ αωαρδεδ υσινγ α σχορινγ ρυλε µεχηανισµ τ, ωηερε τηε βυψερ χαν
χηοοσε παραµετερσ Α = φα1; α2γ οφ α λινεαρ φυνχτιον

τϕ = α1θ1 + α2θ2 � π (2)

τηατ ϖαλυεσ τηε βιδ Βϕ = φθ1ϕ; θ2ϕ; πϕγ συβµιττεδ βψ βιδδερ ϕ. Τηε βιδδερ ωιτη τηε
ηιγηεστ σχορε τϕ ωινσ τηε αυχτιον. Εαχη βιδδερ ηασ α τψπε �ϕ 2 [0; 1] � Ρ2. Τηισ
ιµπλιεσ τηατ εαχη βιδδερ�σ πριϖατε ινφορµατιον (�1ϕ; �2ϕ) ισ µυλτιδιµενσιοναλ. �1ϕ ανδ
�2ϕ αρε ι.ι.δ. αχχορδινγ το α υνιφορµ διστριβυτιον ωιτηιν 0 ανδ 1. Βιδδερ�σ χοστ φυνχτιον
ισ θυαδρατιχ ανδ σεπαραβλε:

Χϕ(Θ; �ϕ) =
1

�1ϕ
θ21 +

1

�2ϕ
θ22 (3)

Το µοδελ τηε ρολε οφ τηε ινχυµβεντ, ωε ασσυµε τηατ βυψερ κνοωσ τηε τψπε οφ ονε
βιδδερ, ωηιχη ωε ασσυµε ηασ τψπε �Ι = (1; 0), ωηιλε δοεσ νοτ οβσερϖε τηε τψπε οφ τηε
οτηερ, ωηιχη ωε δενοτε ωιτη �Ε = (�1Ε; �2Ε). Ιν χασε οφ φαϖοριτισµ, τηε βυψερ ωιλλ
ρεχειϖε αν αδδιτιοναλ υτιλιτψ φ 2 [0;+1[ ιφ τηε ινχυµβεντ ωινσ.

Βιδδερ α ισ τηε ινχυµβεντ, ωηιλε βιδδερ β ισ α ποτεντιαλ εντραντ. Φιναλλψ, τιµινγ
οφ τηε γαµε ισ τηε δεσχριβεδ ιν Φιγυρε 1:

Χηοιχε

α1; α2

Χηοιχε

π; θ1; θ2

ΤΙΜΕ � ���1��� � ���2�� �!

ΠΛΑΨ ΕΡ Βυψερ Βιδδερσ

(Φιγυρε 1)

Βιδδινγ δεχισιονσ ιν εθυιλιβριυµ ιν σταγε 2 αρε δεριϖεδ υσινγ α ωελλ κνοων ρεσυλτ βψ
Ασκερ ανδ Χαντιλλον (2008): αν ΣΡΑ ισ εθυιϖαλεντ το α ΦΠΑ ωηερε βιδδερσ� πριϖατε
ϖαλυεσ αρε γιϖεν βψ τηειρ πσευδοτψπε, δε�νεδ ασ τηε µαξιµυµ λεϖελ οφ σοχιαλ συρπλυσ
τηατ α συππλιερ χαν γενερατε, γιϖεν ιτσ χοστ φυνχτιον ανδ τηε σχορινγ ρυλε χηοσεν3:

κ (�ϕ) = αργµαξ
θ1;θ2

φα1θ1 + α2θ2 � Χϕ(θ1; θ2; �ϕ)γ

3Ασκερ ανδ Χαντιλλον (2008), ππ. 73
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ωηερε κ (�ϕ) ισ τηε πσευδοτψπε φορ βιδδερ ϕ. ∆ε�νε ασ Θ
� τηε λεϖελ οφ θυαλιτψ τηατ

µαξιµιζεσ τηε πσευδοτψπε. Ιτ ισ α ωεακλψ δοµιναντ στρατεγψ φορ εαχη βιδδερ το πλαψ ιτ
ιντο τηε θυαλιτψ χοµπονεντ οφ τηειρ βιδ (Ασκερ ανδ Χαντιλλον, 2008). Ωιτη α θυαδρατιχ
χοστ φυνχτιον τηε πσευδοτψπε βεχοµεσ α λινεαρ χοµβινατιον οφ (�1ϕ; �2ϕ). Ηενχε ιτ ισ
ποσσιβλε το δεριϖε ιτσ διστριβυτιον βψ χονϖολυτιον ανδ, φροµ ηερε, εθυιλιβριυµ σχορεσ
ανδ, ασ τηε ρεσιδυαλ ιν τηε σχορινγ ρυλε φυνχτιον, τηε πριχε χοµπονεντ οφ τηε βιδσ.
Τηε οπτιµαλ δεσιγν οφ α σχορινγ ρυλε ωιτη µυλτιδιµενσιοναλ πριϖατε ινφορµατιον ισ α

δι′χυλτ προβλεµ το σολϖε ανδ ωε αρε νοτ αωαρε οφ ανψ γενεραλ ρεσυλτ συχη ασ τηε ονε οφ
Χηε (1993) φορ τηε υνιδιµενσιοναλ χασε, ωηερε ιτ ισ οπτιµαλ φορ τηε βυψερ το υνδερϖαλυε
θυαλιτψ ιν ορδερ το ρεδυχε µαρκετ ποωερ οφ τηε µοστ ε′χιεντ �ρµ. Ηοωεϖερ, υσινγ α
θυαδρατιχ χοστ φυνχτιον, ισ ινδεεδ ποσσιβλε το χηαραχτεριζε τηε οπτιµαλ σχορινγ ρυλε ωιτη
ανδ ωιτηουτ φαϖοριτισµ. Τηισ χηοιχε ισ χονσιστεντ ωιτη τηε αιµ οφ τηισ µοδελ, ωηιχη ισ
το σηοω τηε ποσσιβιλιτψ τηατ α σχορινγ ρυλε χαν βε διστορτεδ το φαϖορ α πρεδετερµινεδ
βιδδερ.
Ιν σταγε 1, βυψερ χηοοσεσ τηε ωειγητ α1 ανδ α2 οφ τηε σχορινγ ρυλε το µαξιµιζεσ:

µαξ
α1;α2

Πρ(α ωιν) �Υ(�Ι ϕα1; α2) + φ �Πρ(α ωιν) + [1� Πρ(α ωιν)] �Ε[Υ(�Εϕα1; α2)] (4)

ωηερε Υ(�ϕϕα1; α2) ισ τηε υτιλιτψ προϖιδεδ βψ βιδδερ ϕ, ωιτη ϕ 2 φΙ; Εγ, χονδιτιονεδ
το τηε σχορινγ ρυλε χηοσεν βψ τηε βυψερ ωηιλε Πρ(α ωιν) ισ τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε
ινχυµβεντ ωιν. Σολυτιον οφ τηε βυψερ�σ προβλεµ ψελδσ τηε φολλοωινγ ρεσυλτ:

Τηεορεµ 1 Ωιτηουτ φαϖοριτισµ, οπτιµαλ ωειγητσ οφ τηε σχορινγ ρυλε αρε α1 = α2 =
3
4�
. Θυαλιτψ προϖισιον ωιλλ βε βελοω ωηατ χουλδ ηαϖε βεεν αχηιεϖεδ ωιτη φυλλ ινφορ−

µατιον. Ιν χασε οφ φαϖοριτισµ φ > 0, τηε σχορινγ ρυλε ωιλλ βε διστορτεδ συχη τηατ
α1 > α2. Ιτ ωιλλ αλωαψσ εξιστσ α �νιτε σολυτιον φορ τηε ωειγητσ. ∆ε�νε ωιτη (α

�
1; α

�
2)

τηε οπτιµαλ ωειγητσ ωιτη φαϖοριτισµ φ = φ � > 0. Τηεν τηεψ εξιστσ τωο λεϖελ οφ φα−

ϖοριτισµ φ ανδ φ > φ συχη τηατ: (ι) ιφ φ 2
�
0; φ
�
τηεν θ1Ι (α

�
1; α

�
2) � θ1Ι

�
3
4�
; 3
4�

�

ανδ πΙ (α
�
1; α

�
2) � πΙ

�
3
4�
; 3
4�

�
, (ιι) ιφ φ 2

η
φ; φ

ι
τηεν θ1Ι (α

�
1; α

�
2) � θ1Ι

�
3
4�
; 3
4�

�
βυτ

πΙ (α
�
1; α

�
2) � πΙ

�
3
4�
; 3
4�

�
ανδ ιφ (ιιι) φ > φ τηεν θ1Ι

�
2
3�
; 0
�
< θ1Ι

�
3
4�
; 3
4�

�
ανδ πΙ

�
2
3�
; 0
�
<

πΙ
�
3
4�
; 3
4�

�
. Φιναλλψ, θ2Ι (α

�
1; α

�
2) = 0 8φ .

Προοφ. Σεε Αππενδιξ Β.
Τηε ρεσυλτ ωιτηουτ φαϖοριτισµ ισ ιν λινε ωιτη Χηε (1993): τηε οπτιµαλ σχορινγ ρυλε

προδυχεσ α λεϖελ οφ θυαλιτψ βελοω ωηατ χουλδ ηαϖε βεεν οβταινεδ υνδερ φυλλ ινφορµα−
τιον, το ρεδυχε µαρκετ ποωερ οφ αν ε′χιεντ �ρµ. Φαϖοριτισµ ινδυχεσ α διστορτιον ιν
τηε σχορινγ ρυλε συχη τηατ τηε βυψερ ωειγησ µορε τηε θυαλιτψ ωηερε τηε ινχυµβεντ
ισ στρονγερ ανδ ωειγησ λεσσ τηε θυαλιτψ ωηερε τηε ινχυµβεντ ισ ωεακερ. Ασ α ρεσυλτ,
ιτ ισ µορε λικελψ τηατ τηε ινχυµβεντ ωινσ τηε αυχτιον. Ατ τηε σαµε τιµε, τηε ηιγηερ
α1, τηε ηιγηερ ωιλλ βε τηε µαρκετ ποωερ οφ τηε ινχυµβεντ ανδ σο τηε πριχε χοµπο−
νεντ οφ ιτσ βιδ. Τηε σολυτιον οφ τηισ τραδε−ο⁄ χηανγεσ αχχορδινγ το ηοω µυχη ιτ ισ
ιµπορταντ φορ τηε βυψερ τηε ϖιχτορψ οφ τηε ινχυµβεντ ωιτη ρεσπεχτ το τηε θυαλιτψ οφ
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τηε σερϖιχε. Ιφ βοτη αρε ιµπορταντ, ασ ιτ ισ τηε χασε οφ α ρελατιοναλ χοντραχτ, τηεν τηε
βυψερ ωιλλ ενδσ υπ παψινγ αν ηιγηερ πριχε. Ινστεαδ, ιφ τηε ϖιχτορψ οφ τηε ινχυµβεντ
ισ βεχοµινγ µορε ανδ µορε ιµπορταντ φορ τηε βυψερ, ασ ιτ ισ φορ εξαµπλε ιν χασε οφ
χορρυπτιον, τηεν θυαλιτψ προϖισιον �ρστ ανδ πριχε τηεν ωιλλ βε λοωερ. Τηισ ηαππενσ
βεχαυσε τηε βυψερ ισ χονχερνεδ ονλψ το µακε τηε πρεφερρεδ βιδδερ ωινσ τηε αυχτιον
ανδ τηισ γοαλ χαν βε αχηιεϖεδ µορε ε′χεντλψ βψ δεχρεασινγ τηε ωειγητ οφ τηε θυαλιτψ
ωηερε τηε ινχυµβεντ ισ ωεακερ ινστεαδ οφ ινχρεασινγ τηε ωειγητ οφ τηε θυαλιτψ ωηερε
τηε ινχυµβεντ ισ στρονγερ, ανδ τηισ ισ δονε το ρεδυχε ιτσ µαρκετ ποωερ.
Ωε υσε τηισ µοδελ ασ εξαµπλε το σηοω τηατ, εϖεν ωιτη χουρτ−ενφορχεαβλε θυαλιτιεσ,

σχορινγ ρυλεσ χουλδ βε διστορτεδ. Τηε βυψερ µαψ χηανγε τηε ωειγητσ οφ τηε θυαλιτψ
παραµετερσ ιντο τηε σχορινγ φυνχτιον το φαϖορ α πρεδετερµινεδ βιδδερ. Ιφ τηε διστορτιον
ισ νοτ τοο ηιγη, ι.ε. ωηεν τηε θυαλιτψ οφ τηε σερϖιχε ρεµαινσ αν ιµπορταντ δετερµιναντ
ιντο τηε βυψερ�σ υτιλιτψ φυνχτιον, τηεν τηε πριχε παιδ ωιλλ βε ηιγηερ ωιτη ρεσπεχτ το α
νον διστορτεδ σχορινγ ρυλε. Τηισ µαψ βε α χηαννελ τηρουγη ωηιχη α ρελατιοναλ χοντραχτ
ισ µανταινεδ. Αλλοωινγ φορ τηε ποσσιβιλιτψ οφ αν εξ−αντε διστορσιον ιν τηε ΣΡΑ ισ α
πρε−ρεθυισιτε φορ τηε εµπιριχαλ αναλψσισ.

3 ∆εσχριπτιϖε στατιστιχσ

Ωε βυιλτ αν οριγιναλ δαταβασε οφ 307 αυχτιονσ φορ χαντεεν σερϖιχεσ αωαρδεδ βετωεεν
2009 ανδ 2013 ιν Ιταλψ. Τηε χοντραχτσ γενεραλλψ λαστ φροµ 3 το 5 ψεαρσ. Ουρ δατασετ ισ α
χροσσ σεχτιον, βυτ εαχη οβσερϖατιον ινχλυδεσ νοτ ονλψ τηε ναµε οφ τηε ωιννερ, βυτ αλσο
τηε ναµε οφ τηε ινχυµβεντ. Τηε ινχυµβεντ ισ δε�νεδ ασ τηε �ρµ τηατ ισ χυρρεντλψ
προϖιδινγ τηε χαντεεν�σ σερϖιχε. Τηισ ινφορµατιον ισ παρτιχυλαρλψ ιµπορταντ βεχαυσε
ιφ α ρελατιοναλ χοντραχτ εξιστσ, ιτ ωιλλ βε βετωεεν τηε ινχυµβεντ ανδ τηε χοντραχτινγ
αυτηοριτψ.
Χοντραχτινγ αυτηοριτιεσ, ωηιχη ωε αλσο δε�νε ασ βυψερσ, ινχλυδε ελεχτεδ βοδιεσ

(72%) συχη ασ µυνιχιπαλιτιεσ; πυβλιχ βοδιεσ συχη ασ ηοσπιταλσ (7%); ανδ βυρεαυχρατιχ
αδµινιστρατιονσ, πολιχε, ανδ �ρε�γητερσ (21%). Μυνιχιπαλιτιεσ αρε ελεχτεδ εϖερψ 4
ψεαρσ, ανδ τηε χαντεεν�σ σερϖιχεσ τηεψ προϖιδε (φορ ελεµενταρψ σχηοολσ) αρε πολιτιχαλλψ
σενσιτιϖε σερϖιχεσ. Βυρεαυχρατιχ αδµινιστρατιονσ αρε ινστεαδ ρυν βψ χιϖιλ σερϖαντσ ανδ
τηειρ χαντεενσ αρε φορ ιντερναλ στα⁄ ονλψ. Ηοσπιταλσ αρε ιν βετωεεν µυνιχιπαλιτιεσ
ανδ βυρεαυχρατιχ αδµινιστρατιονσ: τηειρ σενιορ µαναγεµεντ χονσιστσ οφ χαρεερ µαν−
αγερσ, βυτ απιχαλ ποσιτιονσ αρε απποιντεδ βψ ρεγιονσ, ωηιχη αρε λοχαλλψ ελεχτεδ βοδιεσ.
Ηοσπιταλσ� χαντεενσ αρε νοτ ονλψ φορ ιντερναλ στα⁄ βυτ αλσο φορ πατιεντσ.
Ιν ουρ δατασετ, τηε αυχτιον µεχηανισµ δι⁄ερσ ιν τωο διµενσιονσ. Φιρστ, βυψερσ

ωερε φρεε το χηοοσε τηε αωαρδινγ προχεδυρε αµονγ �ρστ πριχε αυχτιονσ (χηοσεν ιν 32%
οφ ουρ σαµπλε), υσινγ σχορινγ ρυλεσ (64%), ορ υσινγ αϖεραγε βιδ αυχτιονσ (4%). Φορ
εαχη σχορινγ ρυλε, ωε αλσο οβσερϖεδ τηε ωειγητ οφ θυαλιτψ ανδ πριχε ωιτηιν τηε λινεαρ
φυνχτιον υσεδ το εϖαλυατε εαχη βιδ. Τηισ παραµετερ χαν αλσο βε φρεελψ χηοσεν βψ τηε
χοντραχτινγ αυτηοριτψ. Τηε αϖεραγε ωειγητ οφ θυαλιτψ ιν χασεσ ωηερε τηε σχορινγ ρυλε
ωασ υσεδ ισ 60 ποιντσ οϖερ 100.
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Σεχονδ, αχροσσ αλλ τηε τψπεσ οφ αυχτιονσ, τηε ΧΑ µαψ δεχιδε το δο α πρελιµιναρψ
σχρεενινγ ορ εϖεν το ρεστριχτ χοµπετιτιον το α σµαλλ σετ οφ �ρµσ δεχιδεδ βψ τηε ΧΑ.
Ασ α ρεσυλτ, ωε χλασσιφψ αυχτιονσ το βε ειτηερ (ι) ωιτη φρεε εντρψ, (ιι) ωιτη φρεε εντρψ
ανδ πρελιµιναρψ σχρεενινγ, ορ (ιιι) ωιτη ινϖιτεδ−�ρµσ ονλψ. Ιν ουρ δατασετ, αυχτιονσ
ωηερε χοµπετιτιον ισ λιµιτεδ βψ συχη µεχηανισµσ ρεπρεσεντ 22% οφ τηε σαµπλε: 16%
ωιτη πρελιµιναρψ σχρεενινγσ ανδ 8% οφ ωηιχη αρε ρεστριχτεδ το ινϖιτεδ βιδδερσ ονλψ.
Φοχυσινγ ον τηισ σαµπλε αλλοωσ υσ το χονσιδερ α ηοµογενεουσ γρουπ οφ αυχτιονσ βψ
σερϖιχε χονσιδερεδ βυτ ωιτη α γοοδ ηετερογενειτψ ιν τηε αυχτιον µεχηανισµ ανδ ιν
χοντραχτινγ αυτηοριτιεσ.
Φορ εαχη αυχτιον ωε αλσο οβσερϖε τηε ρεσερϖε πριχε, τηε ωιννινγ βιδ το ρεσερϖε πριχε

ρατιο − ωηιχη ωε δε�νε αλσο ασ ωιννινγ δισχουντ − τηε ρατιοσ οφ τηε µαξιµυµ ανδ τηε
µινιµυµ βιδ το ρεσερϖε πριχε, τηε νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ, τηε νυµβερ οφ εξχλυδεδ
βιδδερσ (ιφ ανψ), τηε ναµε οφ τηε βυψερ, ανδ σοµε γεογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ (ι.ε.,
λοχατιον, ποπυλατιον οφ τηε χιτψ ιφ τηε χοντραχτινγ αυτηοριτψ ισ α µυνιχιπαλιτψ). Ταβλε
1 σηοωσ τηε µεαν ϖαλυε οφ σοµε ϖαριαβλεσ ιν ουρ δατασετ. Τηεσε αρε πρεσεντεδ ϕοιντλψ
ανδ σεπαρατελψ φορ χοντραχτινγ αυτηοριτιεσ ανδ αωαρδινγ προχεδυρεσ.
[Ταβλε 1 αβουτ ηερε]
Τηε ινχυµβεντ ισ τηε ωιννερ ιν 54% οφ τηε αυχτιονσ ιν ουρ δαταβασε, ανδ τηισ

εϖεντ ηασ αν ιµπορταντ ιµπαχτ ον αυχτιον ουτχοµεσ. Ασ ηιγηλιγητεδ ιν Ταβλε 1, τηε
ϖιχτορψ οφ αν ινχυµβεντ ισ νεγατιϖελψ χορρελατεδ ωιτη τηε νυµβερ οφ βιδδερσ, ανδ τηε
ωιννινγ δισχουντ 4 ισ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη ηαϖινγ α λοωερ νυµβερ οφ βιδδερσ
παρτιχιπατινγ ιν τηε αυχτιον. Τηισ δι⁄ερενχε ιν µεανσ ισ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Ωε
ωαντ το στρεσσ τηατ ιν σεαλεδ βιδ αυχτιονσ, ρεγαρδλεσσ οφ εντρψ ρεστριχτιονσ, βιδδερσ
σηουλδ νοτ κνοω εξ−αντε τηε νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ.

[Ταβλε 2 αβουτ ηερε]
Ταβλε 2 σηοωσ τηε ρεσυλτ οφ α ρεγρεσσιον οφ τηε αυχτιον ουτχοµε ιν τερµσ οφ τηε

ωιννινγ δισχουντ το ρεσερϖε πριχε ωιτη ρεσπεχτ το αυχτιον χηαραχτεριστιχσ ιν τηε εντιρε
σαµπλε ανδ ιν δι⁄ερεντ συβσαµπλεσ. Τηισ ινχλυδεσ αυχτιονσ ωιτη ονλψ ονε βιδδερ,
αυχτιονσ ωιτη τωο ορ µορε βιδδερσ, ανδ φορ αυχτιονσ ωηερε τηε ινχυµβεντ ηασ ορ ηασ
νοτ ωον. Ωε ρεγρεσσ:

πιω = � + �Μι + Ξι + �ι (5)

ωηερε πιω ισ τηε ωιννινγ δισχουντ, Ξι ισ α ϖεχτορ οφ αυχτιον χηαραχτεριστιχσ ανδΜι ισ α
ϖεχτορ οφ ϖαριαβλεσ τηατ δεσχριβεσ τηε αυχτιον µεχηανισµ ιν τερµσ οφ (ι) τηε αωαρδινγ
προχεδυρε, ωιτη α δυµµψ ιν τηε χασε οφ ΑΒΑ ανδ ειτηερ α δυµµψ ιν χασε οφ ΦΠΑ
ορ τηε εξαχτ ωειγητ οφ θυαλιτψ γιϖεν βψ τηε ΧΑ (τηατ ισ 0 ιν χασε οφ ΦΠΑ), ανδ (ιι)
εντρψ ρεστριχτιονσ, ιφ ανψ. Ωε σηοω τηατ τηε αωαρδινγ προχεδυρε, ωηετηερ ωε υσε α
δυµµψ φορ �ρστ πριχε αυχτιονσ ορ ωε µεασυρε τηε εξαχτ ωειγητ οφ θυαλιτψ ιν σχορινγ
ρυλε αυχτιονσ, ηασ νο στατιστιχαλ ε⁄εχτ ον αυχτιον ουτχοµε φορ αυχτιονσ ωιτη ονλψ ονε
βιδδερ. Ηοωεϖερ, ιτ ηασ α χλεαρ ε⁄εχτ φορ αυχτιονσ ωιτη τωο ορ µορε βιδδερσ. Ωε

4Χονδιτιονινγ τηε µεαν οφ τηε νυµβερ οφ ωιννερσ ωιτη τηε ϖιχτορψ οφ τηε ινχυµβεντ, τηισ νυµβερ
δροπ φροµ 3.5 (ιφ τηε ινχυµβεντ ηασ νοτ ωον) το 2.1 (ιφ τηε ινχυµβεντ ηασ ωον). Τηε µεαν δισχουντ
ιφ τηε ινχυµβεντ ηασ ωον ισ 4.5% ωηιλε ιτ ραισεσ το 10.8% ιφ τηε ινχυµβεντ ηασ νοτ ωον.
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οβταιν α σιµιλαρ ρεσυλτ ιν τηε τωο συβσαµπλεσ ωηερε τηε ινχυµβεντ ηασ ορ ηασ νοτ
ωον: τηε αωαρδινγ προχεδυρε αππεαρσ χαπαβλε οφ ιν�υενχινγ τηε αυχτιον�σ ουτχοµε
ονλψ ιφ τηε ινχυµβεντ ηασ νοτ ωον. Ονλψ ωηεν ωε υσε τηε ωειγητ οφ θυαλιτψ το µεασυρε
τηε αωαρδινγ προχεδυρε, δοεσ τηε ε⁄εχτ ρεµαιν σιγνι�χαντ φορ τηε συβσαµπλε ωηερε
τηε ινχυµβεντ ηασ ωον, βυτ ε⁄εχτσ αρε οφ α µυχη λοωερ µαγνιτυδε (λεσσ τηαν ονε
τηιρδ).
Φιναλλψ, ωε υσε βοτη λογιτ ανδ προβιτ µοδελσ ωιτη δι⁄ερεντ ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ,

ανδ ωε αλωαψσ �νδ τηατ βεινγ τηε πυβλιχ βυψερ οφ αν ελεχτεδ βοδψ ινχρεασεσ τηε
προβαβιλιτψ οφ α σχορινγ αυχτιον. Ρεσυλτσ αρε πρεσεντεδ ιν Ταβλε 3.

[Ταβλε 3 αβουτ ηερε]
Ωε εστιµατε τηε φολλοωινγ:

Πρ(ΣΡΑ) = �0 + �01ΕΒ + �
0
2ΗΟΣΠ + 

0Ξ 0
ι + �

0
ι (6)

ωηερε ΣΡΑ ισ α δυµµψ ϖαριαβλε εθυαλ το 1 ιν τηε χασε οφ α σχορινγ ρυλε αυχτιον, ΕΒ
ανδ ΗΟΣΠ αρε δυµµψ ϖαριαβλεσ υσεδ το δεσχριβε τηε χοντραχτινγ αυτηοριτψ (ελεχτεδ
βοδιεσ ανδ ηοσπιταλσ), ανδ Ξ 0

ι ισ α ϖεχτορ οφ αυχτιον χηαραχτεριστιχσ.
Ιν συµ, δεσχριπτιϖε στατιστιχσ, ανδ τηισ πρελιµιναρψ σετ οφ ρεσυλτσ, σηοω τηατ, ιν ουρ

δατασετ, τηερε ισ α σουρχε οφ ηετερογενειτψ ιν αυχτιον χοµπετιτιονσ, ωηιχη ισ προβαβλψ
λινκεδ το τηε ϖιχτορψ οφ αν ινχυµβεντ ανδ τηατ σχορινγ ρυλεσ αρε µορε λικελψ το βε
υσεδ βψ ελεχτεδ βυψερσ.

4 Εµπιριχαλ εστιµατεσ

Ιν τηισ σεχτιον ωε αιµ το ινϖεστιγατε τηε υσε οφ σχορινγ ρυλεσ ιν τηε πρεσενχε οφ αν
ινχυµβεντ. Α ρεπεατεδ ϖιχτορψ οφ τηε σαµε �ρµ φορ α γιϖεν χαντεεν�σ σερϖιχε µαψ
ινδιχατε τηε ποσσιβλε εξιστενχε οφ α ρελατιοναλ χοντραχτ βετωεεν τηε �ρµ ανδ ΧΑ.
Ιν τηισ χασε, σχορινγ ρυλεσ αρε υσεδ βψ ΧΑσ το µαινταιν τηισ λονγ−τερµ ρελατιονσηιπ
ωιτη τηε �ρµ. Χοντραχτινγ αυτηοριτιεσ τηατ αρε ελεχτεδ βοδιεσ πρεφερ τηε σχορινγ ρυλε
ινστεαδ οφ αν οπεν ρελατιοναλ µεχηανισµ λικε νεγοτιατιονσ βεχαυσε, φολλοωινγ Μοσζορο
ανδ Σπιλλερ (2012), ΧΑσ µιγητ βε α⁄εχτεδ βψ τηιρδ παρτψ οππορτυνισµ (ΤΠΟ).
Ωε εξπεχτ παρτ οφ τηε αυχτιονσ ιν ουρ δατασετ το βε βιασεδ βψ σοµε νονχοµπετιτιϖε

βεηαϖιορ. Ηοωεϖερ, ωε δο νοτ οβσερϖε ωηιχη αυχτιονσ ωερε χοµπετιτιϖε ανδ ωηιχη (ιφ
ανψ) ωερε δεσιγνεδ το µαινταιν α λονγ τερµ ρελατιονσηιπ βετωεεν αν ινχυµβεντ ανδ
τηε βυψερ: τηισ ισ τηε µοστ ιµπορταντ δι′χυλτψ ωε φαχεδ. Φορ τηισ ρεασον, ωε δεϖελοπεδ
α µεχηανισµ το �νδ νον−χοµπετιτιϖε βεηαϖιορ ιν τηε αυχτιον ουτχοµε. Ωε σεπαρατεδ
τηε δατασετ ιντο τωο σαµπλεσ: αυχτιονσ τηατ ωερε λικελψ χοµπετιτιϖε (φορ εξαµπλε
βεχαυσε τηε ινχυµβεντ ηασ νοτ ωον) ανδ αυχτιονσ ωηερε ωε δο νοτ κνοω ωηετηερ
τηερε ωασ ορ ωασ νοτ νον−χοµπετιτιϖε βεηαϖιορ ατ πλαψ. Ωε ραν αν εχονοµετριχ
µοδελ ον τηε χοµπετιτιϖε συβσαµπλε ανδ ωε χονστρυχτεδ α τεστ ασ α ρεσυλτ. Τηε τεστ
ωασ αππλιεδ το τηε εντιρε σαµπλε ανδ χοµπετιτιϖε ανδ νον−χοµπετιτιϖε αυχτιονσ ωερε
σεπαρατεδ. Ωε δε�νεδ τηισ σεπαρατιον ασ ουρ ποστεριορ.
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Τηε βεστ εξπλανατιον φορ α λοωερ δεγρεε οφ χοµπετιτιϖενεσσ ιν σοµε αυχτιονσ ισ
τηατ τηοσε ωερε διστορτεδ το φαϖορ α πρεδετερµινεδ βιδδερ. Φιναλλψ, χονσιδερινγ τηατ
ωε αρε αβλε το ποιντ ουτ τηε ποσσιβλε εξιστενχε οφ γενεριχ νον−χοµπετιτιϖε βεηαϖιορ
(τηατ ωε δε�νε ηερειν ασ φαϖοριτισµ), ωε διδ νοτ οβσερϖε ωηιχη τψπε οφ φαϖοριτισµ, ιφ
ανψ, ισ τηε ρεασον ωηψ ωε οβσερϖεδ α λοω λεϖελ οφ χοµπετιτιον ιν α γιϖεν αυχτιον. Ωε
σιµπλψ χαννοτ διστινγυιση βετωεεν ρελατιοναλ χοντραχτσ, χορρυπτιον, χολλυσιον βετωεεν
βιδδερσ, ορ χολλυσιον βετωεεν τηε αωαρδινγ αυτηοριτψ ανδ α σινγλε βιδδερ.
Ηενχε ωε βεγαν βψ σεπαρατινγ ουρ σαµπλε αχχορδινγ το αν αρβιτραρψ ηψποτηεσισ;

σπεχι�χαλλψ, ωε ασσυµεδ τηε αυχτιον ωασ χοµπετιτιϖε ιφ αλλ τηε τηρεε φολλοωινγ χονδι−
τιονσ ωερε µετ: (ι) τηε ινχυµβεντ ηασ νοτ ωον; (ιι) τηερε ισ νο εντρψ ρεστριχτιον οφ τηε
τψπε συχη τηατ ονλψ σοµε σελεχτεδ �ρµσ ωερε αλλοωεδ το παρτιχιπατε ατ τηε αυχτιον;
ανδ (ιιι) ιν χασε οφ α �ρστ πριχε αυχτιον, τηε ωιννινγ πριχε ισ στριχτλψ βελοω τηε ρεσερϖε
πριχε. Ινστεαδ, ιφ ατ λεαστ ονε οφ τηοσε χονδιτιονσ ωασ νοτ σατισ�εδ, τηεν ωε αρε νοτ
αβλε το σεπαρατε χοµπετιτιϖε ανδ νον−χοµπετιτιϖε αυχτιονσ. Ωε ηαϖε 116 οβσερϖατιονσ
τηατ σατισφψ αλλ τηεσε χονδιτιονσ, ανδ ωε δε�νε τηισ ασ ουρ χοµπετιτιϖε συβσαµπλε.
Ασ α τεστ οφ χοµπετιτιϖενεσσ, ωε ϖεριφψ τηε ε⁄εχτ οφ τηε υσε οφ α σχορινγ ρυλε ον

τηε ωιννινγ πριχε. Ιφ αυχτιονσ αρε χοµπετιτιϖε, σχορινγ ρυλε αυχτιονσ ωιλλ ηαϖε, ιν
εθυιλιβριυµ, λοωερ εξπεχτεδ ωιννινγ πριχεσ οϖερ ρεσερϖε πριχεσ ωιτη ρεσπεχτ το ΦΠΑ.
Ωε ρυν α προπενσιτψ σχορε µατχηινγ τεστ ωηερε ωε εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ υσινγ α
σχορινγ ρυλε µεχηανισµ ον τηε ωιννινγ δισχουντ το ρεσερϖε πριχε ρατιο. Τηατ ισ ουρ
ουτχοµε ϖαριαβλε. Τηε Αϖεραγε Τρεατµεντ Ε⁄εχτ ον τηε Τρεατεδ (ΑΤΤ) ισ νεγατιϖε
ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ, ασ τηε τηεορψ πρεδιχτσ, ονλψ ιν τηε χοµπετιτιϖε συβσαµ−
πλε. Τηε ΑΤΤ ισ νοτ σιγνι�χαντ αχροσσ τηε εντιρε σαµπλε νορ ιν τηε οτηερ ρεµαινινγ
συβσαµπλε. Ρεσυλτσ φορ τηε χοµπετιτιϖε συβσαµπλε αρε φουνδ ιν Ταβλε 4. Αλτηουγη αφ−
τερ τηε µατχηινγ τηε ε⁄εχτ ισ ρεδυχεδ, τηε υσε οφ α σχορινγ ρυλε δεχρεασεσ τηε ωιννινγ
πριχε βψ 8%.

[Ταβλε 4 αβουτ ηερε]
Ωε ραν α παραµετριχ εστιµατε ον τηε χοµπετιτιϖε συβσαµπλε οφ τηε ωιννινγ πριχε

το ρεσερϖε πριχε ρατιο ανδ ον τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε µαξιµυµ ανδ τηε µινιµυµ
πριχε ο⁄ερεδ βψ βιδδερσ. Ωε εστιµατε τηε φολλοωινγ:

πιω = �1 + �11Νι + �12θι + �13Ξι (7)

�ιπ = �2 + �21Νι + �22θι + �23Ξι (8)

ωηερε φορ εαχη αυχτιον ι, πιω ισ τηε ωιννινγ πριχε το ρεσερϖε πριχε ρατιο, �ιπ ισ τηε
δι⁄ερενχε βετωεεν τηε µινιµυµ ανδ τηε µαξιµυµ πριχε ο⁄ερεδ, Νι ισ τηε νυµβερ
οφ βιδδερσ, ανδ θι 2 [0; 100] ισ τηε ωειγητ οφ θυαλιτψ ωιτηιν τηε αυχτιον µεχηανισµ.
Ιφ θι = 0; ωε ηαϖε α �ρστ πριχε αυχτιον, ανδ ιφ θι > 0 τηεν ωε ηαϖε α σχορινγ ρυλε.
Φιναλλψ, Ξι ισ α ϖεχτορ οφ αυχτιον χηαραχτεριστιχσ τηατ ινχλυδεσ ψεαρ, γεογραπηιχαλ
ινφορµατιον, ποπυλατιον, ρεσερϖε πριχε, ανδ εντρψ ρεστριχτιονσ. Τηε βυψερ�σ τψπε (ε.γ.,
ελεχτεδ βοδψ, ηοσπιταλ, ορ οτηερ) δο νοτ εντερ διρεχτλψ ιν Ξι βεχαυσε ιτ χοντριβυτεσ το
τηε δετερµινατιον οφ τηε αωαρδινγ µεχηανισµ.
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Τηε ωιννινγ πριχε το ρεσερϖε πριχε ρατιο ισ αν οβϖιουσ µεασυρε οφ χοµπετιτιϖενεσσ
(Χοϖιελλο ανδ Γαγλιαρδυχχι, 2010). Ηοωεϖερ, τηε ηιγηερ θι ισ, τηε λεσσ ιµπορταντ πιω
βεχοµεσ. Μορεοϖερ, ωε δο νοτ οβσερϖε τηε θυαλιτψ χοµπονεντ οφ τηε ωιννινγ βιδδερ,
ηενχε πιω ισ αν ινχοµπλετε µεασυρε οφ χοµπετιτιον. Φορ τηισ ρεασον, ωε αδδ τηε
δι⁄ερενχε βετωεεν τηε µινιµυµ ανδ τηε µαξιµυµ πριχε συβµιττεδ βψ αλλ βιδδερσ.
�ιπ ισ α µεασυρε οφ χοµπετιτιον. Χονσιδερ χοµπετιτιϖε αυχτιον ωηερε πριχεσ δο νοτ
µαττερ ασ λονγ ασ τηεψ αρε ατ λεαστ εθυαλ το τηε ρεσερϖε πριχε. Ιν οτηερ ωορδσ, σετ
θι = 100: Ιν τηισ χασε, τηε πριχε χοµπονεντ οφ αλλ βιδσ ωιλλ βε εθυαλ το τηε ρεσερϖε
πριχε, ανδ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε ηιγηεστ ανδ τηε λοωεστ πριχε δισχουντ ωιλλ βε
ζερο. Χονσιδερ αν ΦΠΑ ινστεαδ: ιν τηισ χασε, χοµπετιτιον ωιλλ ονλψ βε ον τηε πριχε
σιδε ανδ, δεπενδινγ ον βιδδερσ� ηετερογενειτψ, �ιπ ωιλλ βε ατ ιτσ µαξιµυµ. Ηενχε,
ιν τηε χοµπετιτιϖε συβσαµπλε, ωε εξπεχτ θι το βε νεγατιϖελψ χορρελατεδ ωιτη �ιπ.
Βοτη Ν ανδ θ χαννοτ βε εστιµατεδ ϖια σιµπλε ΟΛΣ. Ν ισ σιµυλτανεουσλψ δετερ−

µινεδ ωιτη τηε πριχε δεχισιον, ασσυµινγ παρτιχιπατιον ιν τηε αυχτιον ηασ α χοστ φορ
τηε βιδδερ, ανδ χορρελατεσ ωιτη αλλ τηε οτηερ ρεγρεσσορσ. Ιτ�σ δι′χυλτ το �νδ αν ιν−
στρυµεντ τηατ χορρελατεσ ονλψ ωιτη Ν ανδ νοτ ωιτη πιω. Τηε ωειγητ οφ θυαλιτψ θι
ωιτηιν τηε αωαρδινγ προχεδυρε ισ ενδογενουσ βεχαυσε ιτ χορρελατεσ ωιτη σοµε αυχτιον
χηαραχτεριστιχσ, Ξι. Ηοωεϖερ, ιτ χαν βε ινστρυµεντεδ υσινγ ινφορµατιον ον τηε βυψερ�σ
τψπε, σινχε αν ελεχτεδ βοδψ ισ µορε λικελψ το υσε α σχορινγ ρυλε, ανδ ον τηε χοντραχτ�σ
διµενσιον σινχε τηε µορε χοµπλεξ ανδ χοστλψ τηε σερϖιχε τηε µορε λικελψ τηε υσε οφ α
σχορινγ ρυλε, ασ ωε σεε ιν Ταβλε 3. Φορ τηεσε ρεασονσ ωε ηαϖε το τρεατ τηε ενδογενειτψ
δι⁄ερεντλψ τηατ αρισεσ φροµ θ ωιτη ρεσπεχτ το τηε σιµυλτανειτψ προβλεµ τηατ χοµεσ
φροµ Ν .
Ηενχε, ωε �ρστ εστιµατε θι ανδ τηεν ωε υσε τηε πρεδιχτεδ ϖαλυεσ οφ θι το εστιµατε

πιω ανδ �ιπ.
Ασ φορ τηε νυµβερ οφ βιδδερσ, ωε υσε τηε µοδελ προποσεδ βψ Λεωβελ (2012) τηατ εξ−

πλοιτσ ηετεροσκεδαστιχιτψ ιν δατα το χονστρυχτ αν ινστρυµεντ φορ µοδελσ ωιτη προβλεµσ
οφ ενδογενειτψ ορ σιµυλτανειτψ ανδ ωηερε οτηερ σολυτιονσ, λικε στανδαρδ ινστρυµενταλ
ϖαριαβλεσ, αρε νοτ αϖαιλαβλε.
Ασ φορ θι, ωε µοδελ τηε βυψερ�σ δεχισιον προχεσσ ιν χηοοσινγ τηε αυχτιον µεχηανισµ

ασ α τωο σταγεσ δεχισιον. Ιν φαχτ, ωιτη α 95% χον�δενχε ιντερϖαλ, θι ισ βετωεεν 40 ανδ
80 ποιντσ ιφ τηε σχορινγ ρυλε ισ υσεδ, ωηιλε ιτ ισ οβϖιουσλψ εθυαλ το ζερο ιν τηε χασε οφ
ΦΠΑ. Τηισ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ χοντραχτινγ αυτηοριτιεσ �ρστ δεχιδε ωηετηερ το υσε
α σχορινγ ρυλε ορ �ρστ πριχε αυχτιονσ ανδ τηεν, ιφ σχορινγ ρυλε ισ χηοσεν, τηεψ σετ τηε
ιµπορτανχε οφ θυαλιτψ.
Τηε πρεχισιον βψ ωηιχη ωε αρε αβλε το εστιµατε θι ισ ϖερψ ηιγη υσινγ τηισ εθυατιον:

θι = 1ΦΠΑι + 2Ξ
0
ι (9)

ωηερε ΦΠΑ ισ α δυµµψ ϖαριαβλε τηατ ιδεντι�εσ ωηετηερ τηε βυψερ ηασ δεχιδεδ το υσε
α �ρστ πριχε αυχτιον, ανδ Ξ 0

ι ισ α ϖεχτορ οφ χηαραχτεριστιχσ οφ αυχτιον ι τηατ ινχλυδεσ
τηε βυψερ�σ τψπε ανδ τηε ρεσερϖε πριχε. Ωε ηαϖε το ινστρυµεντ ΦΠΑ (τηε δεχισιον
το υσε ορ νοτ υσε α σχορινγ ρυλε ωηιλε θ µεασυρεσ τηε ωειγητ οφ θυαλιτψ ωιτηιν τηε
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σχορινγ ρυλε φυνχτιον ιφ α σχορινγ ρυλε ισ υσεδ) βεχαυσε ιτ χορρελατεσ ωιτη σοµε οφ τηε
Ξ 0
ι χηαραχτεριστιχσ οφ αυχτιον ι λικε τηε ρεσερϖε πριχε ανδ τηε βυψερ�σ τψπε. Ωε βεαρ

ιν µινδ τηατ βεινγ αν ελεχτεδ βοδψ ινχρεασεσ τηε προβαβιλιτψ οφ υσινγ α σχορινγ ρυλε
ινστεαδ οφ αν ΦΠΑ αυχτιον ασ ιν τηε πρελιµιναρψ αναλψσισ. Ωε φουνδ τηατ τωο γοοδ
ινστρυµεντσ τηατ χορρελατε ωιτη τηε δεχισιον οφ ηαϖινγ (ορ νοτ ηαϖινγ) α �ρστ πριχε
αυχτιον βυτ ωηιχη δο νοτ χορρελατε ωιτη τηε αχτυαλ ωειγητ οφ θυαλιτψ ωιτηιν τηε σχορινγ
ρυλε, αρε ποπυλατιον ανδ τηε ρεθυιρεµεντ οφ υργενχψ. Ωε εστιµατε τηε εθυατιον υσινγ
σιµπλε ΟΛΣ, λογιτ + ΟΛΣ, 2 σταγε λεαστ σθυαρε, ανδ ΓΜΜ. Τηε συµ οφ σθυαρε ερρορσ
ισ µινιµιζεδ ωιτη 2σλσ ανδ ΓΜΜ, ανδ ρεσυλτσ αρε φουνδ ιν Ταβλε 5.
[Ταβλε 5 αβουτ ηερε]
Το συµµαριζε, ωε εστιµατε α 4 σταγε λεαστ σθυαρε. Ιν τηε �ρστ σταγε, ωε εστιµατε

τηε δεχισιον το υσε α ΦΠΑ ορ α σχορινγ ρυλε. Ιν τηε σεχονδ σταγε, ωε ινϖεστιγατε τηε
ωειγητ γιϖεν το τηε σχορινγ ρυλε. Τηε τηιρδ σταγε ισ τηε �ρστ σταγε εστιµατε οφ τηε
µοδελ �ρστ προποσεδ βψ Λεωβελ (2012), ανδ τηε φουρτη σταγε ισ τηε �ναλ εστιµατιον
οφ τηε αυχτιον ουτχοµε ασ φολλοωσ:

1. ΦΠΑι � Ξ 00
ι ∆εχισιον ΣΡΑ/ΦΠΑ

2. θι � [ΦΠΑι; Ξ 0
ι ∆εχισιον θ

3. (Λεωβελ) Νι � βθι; Ξι; πιω Εντρψ δεχισιον

4. πιω � βΝι; βθι; Ξι Αυχτιον ουτχοµε

�ιπ � βΝι; βθι; Ξι Αυχτιον ουτχοµε

(4λσ εστιµατε)

Ουρ εστιµατιον ρεσυλτσ ηιγηλιγητ τηατ ιν τηε σεχονδ σταγε οφ τηε εστιµατε, βεινγ
αν ελεχτεδ βοδψ στρονγλψ ιν�υενχεσ τηε προβαβιλιτψ οφ ηαϖινγ α σχορινγ ρυλε αυχτιον;
ασ ωε εξπεχτεδ τηισ φαχτ ηολδσ τρυε αλσο ιν τηε χοµπετιτιϖε συβσαµπλε. Τηισ ρεσυλτ ισ
ϖερψ ροβυστ ρεγαρδλεσσ οφ τηε µοδελ ωε υσε το εστιµατε. Μορεοϖερ, ιτ σλιγητλψ ινχρεασεσ
τηε ιµπορτανχε οφ θυαλιτψ ωιτηιν τηε σχορινγ ρυλε.
Ωε µοϖε νοω το τηε τηιρδ ανδ φουρτη σταγε οφ ουρ εστιµατιον. Ωε υσε τηε πρεδιχτεδ

ϖαλυεσ οβταινεδ αβοϖε το εστιµατε τηε ωιννινγ δισχουντ το ρεσερϖε πριχε ρατιο ανδ τηε
δι⁄ερενχε βετωεεν τηε µαξιµυµ ανδ τηε µινιµυµ πριχε ο⁄ερεδ βψ βιδδερσ. Ωε
ρυν ρεγρεσσιονσ ονλψ ιν τηε χοµπετιτιϖε συβσαµπλε ασ δε�νεδ ιν ουρ πριορ. Ασ φορ
τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε µινιµυµ ανδ τηε µαξιµυµ βιδ συβµιττεδ, ωε ινχλυδεδ
ονλψ αυχτιονσ ωιτη ατ λεαστ τωο παρτιχιπαντσ, σινχε ωιτη ονε βιδδερ τηισ δι⁄ερενχε ισ
αλωαψσ ζερο. Τηε ρεσυλτσ, υσινγ πρεδιχτεδ ϖαλυεσ φροµ ΓΜΜ, αρε φουνδ ιν Ταβλε 6.
Ασ α ροβυστνεσσ χηεχκ, πρεδιχτεδ ϖαλυεσ φροµ 2σλσ ωερε αλσο τεστεδ, ανδ νο σιγνι�χαντ
δι⁄ερενχε ωασ φουνδ φροµ ΓΜΜ. Φιναλλψ, στανδαρδ ερρορσ αρε βοοτστραππεδ το τακε
ιντο χονσιδερατιον τηε υσε οφ πρεδιχτεδ ϖαλυεσ.

[Ταβλε 6 αβουτ ηερε]
Ασ ωε εξπεχτεδ, τηε ωειγητ πλαχεδ ον θυαλιτψ ηασ α ϖερψ στρονγ ιµπαχτ ον τηε

πριχε παιδ. Τηε ηιγηερ τηε ωειγητ γιϖεν το θυαλιτψ ιν τηε σχορινγ ρυλε, τηε λοωερ τηε
αµουντ οφ χοµπετιτιον ον τηε πριχε σιδε. Ωε αλσο νοτε τηισ βψ λοοκινγ ατ τηε νεγατιϖε
ανδ σιγνι�χαντ ε⁄εχτ οφ θυαλιτψ ον τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε βιγγεστ ανδ τηε λοωεστ
δισχουντ οϖερ τηε ρεσερϖε πριχε. Ασ ωε δισχυσσεδ αβοϖε, τηισ ρεσυλτ ισ νοτ συρπρισινγ.
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Ιντερεστινγλψ, τηε νυµβερ οφ βιδδερσ µαττερσ ιν ινχρεασινγ τηισ δι⁄ερενχε βυτ ηασ
νο σιγνι�χαντ ε⁄εχτ οϖερ τηε ωιννινγ πριχε. Ωε σηουλδ στρεσσ τηατ ιν ανψ χασε, τηατ
γιϖεν τηε παρτιχυλαρ τψπε οφ αυχτιονσ ωε αρε αναλψζινγ, τηε νυµβερ οφ βιδδερσ ισ αλωαψσ
ϖερψ λοω.
Ωηατ µαττερσ ιν τηισ χασε ισ τηε σιτυατιον ιν ωηιχη τηερε ωερε σοµε βιδσ εξχλυδεδ

ανδ ωηερε τηερε ισ α �ρστ πριχε αυχτιον (ΦΠΑ_ο⁄ ϖαριαβλε).
Ιν αιµινγ το δεϖελοπ αν εχονοµετριχ αναλψσισ το τεστ φορ χοµπετιτιϖενεσσ ιν αυχ−

τιονσ, ωε χοµπαρε πρεδιχτιονσ φροµ ουρ µοδελ ανδ ρεαλ ϖαλυεσ αχροσσ τηε εντιρε σαµπλε.
Ιφ πρεδιχτιονσ αρε ωιτηιν α γιϖεν χον�δενχε ιντερϖαλ, τηε τεστ ισ πασσεδ. Ωε εστιµατε
χον�δενχε ιντερϖαλσ (βοτη αβοϖε ανδ βελοω τηε πρεδιχτεδ ϖαλυε) φορ τηε δι⁄ερενχε
βεωτεεν τηε µαξιµυµ ανδ τηε µινιµυµ πριχε βιδ συβµιττεδ. Ωε εστιµατε χον�−
δενχε ιντερϖαλσ αλσο φορ τηε πρεδιχτιον οφ τηε ωιννινγ δισχουντ, βυτ ιν τηισ χασε τηε
χον�δενχε ιντερϖαλ ισ χαλχυλατεδ ονλψ βελοω τηατ πρεδιχτιον. Ιν φαχτ, ιφ ωε πρεδιχτ,
φορ εξαµπλε, α 10% δισχουντ οϖερ τηε ρεσερϖε πριχε ανδ οβσερϖε α ρεαλ ϖαλυε οφ 30%
δισχουντ, τηεν ωε αρε υναβλε το σαψ τηατ τηε αυχτιον ωασ νοτ χοµπετιτιϖε.
Χον�δενχε ιντερϖαλσ αρε χαλχυλατεδ ασ φολλοωσ:

ΧΙ = Ξβ� �ΣΕ (10)

ωηερε Ξβ ισ τηε πρεδιχτεδ ϖαλυε, ΣΕ ισ τηε στανδαρδ ερρορ οφ τηε πρεδιχτιον, ανδ
� ισ α παραµετερ τηατ δε�νεσ τηε ωιδτη οφ τηε χον�δενχε ιντερϖαλ. Τηε βιγγερ � ισ,
τηε ωιδερ τηε χον�δενχε ιντερϖαλ.
Νοω χονσιδερ τηατ τηερε ισ νο σουρχε οφ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ αχροσσ ουρ εντιρε

σαµπλε οφ 307 αυχτιονσ: Ιν τηισ χασε, φορ α γιϖεν χον�δενχε ιντερϖαλ, ωε ωιλλ οβσερϖε αν
εθυαλ προπορτιον οφ πρεδιχτεδ ϖαλυεσ αµονγ τηε τωο συβσαµπλεσ το χορρεχτλψ φορεχαστ
(γιϖεν τηε χηοσεν χον�δενχε ιντερϖαλ) τηε οβσερϖεδ ρεσυλτ οφ τηε αυχτιον, ανδ τηισ
προπορτιον ωιλλ ινχρεασε ωηεν ωε ινχρεασε �. Ιν χοντραστ, ιφ ονε συβσαµπλε ισ σψστεµ−
ατιχαλλψ πρεδιχτεδ βεττερ τηαν τηε οτηερ ονε, τηεν τηερε εξιστσ α σουρχε οφ υνοβσερϖεδ
ηετερογενειτψ βετωεεν τηε τωο συβσαµπλεσ.
Ιν Φιγυρεσ 1 ανδ 2, ωε πλοτ τηε παραµετερ τηατ δε�νεσ τηε χον�δενχε ιντερϖαλ, �,

ον τηε ηοριζονταλ αξισ ανδ τηε προπορτιον οφ χορρεχτλψ πρεδιχτεδ ϖαλυεσ �ωιτηιν ουρ
πριορ ιν ρεδ ανδ ον τηε ρεµαινινγ παρτ οφ τηε σαµπλε ιν βλυε� ον τηε ϖερτιχαλ αξισ.
Ωε δο τηισ φορ τηε ωιννινγ πριχε (Φιγυρε 1) ανδ φορ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν µαξιµυµ
ανδ µινιµυµ πριχε συβµιττεδ (Φιγυρε 2).
[Φιγυρε 1 ανδ 2 αβουτ ηερε]
∆επενδινγ ον τηε συβσαµπλε υσεδ (τηε χοµπετιτιϖε ονε ορ τηε οτηερ ρεµαινινγ

παρτ οφ τηε εντιρε δαταβασε), τηερε ισ α σιγνι�χαντ δι⁄ερενχε ιν τηε πρεχισιον οφ τηε
µοδελ το εστιµατε τηε ωιννινγ ρεβατε ανδ α σλιγητ δι⁄ερενχε φορ �ιπ. Τηισ δι⁄ερενχε
δεπενδσ ον τηε υνοβσερϖεδ δι⁄ερενχεσ ιν τηε τωο σαµπλεσ.
Φιναλλψ, ωε χονστρυχτ, ον τηε βασισ οφ τηοσε ρεσυλτσ, α ποστεριορ τηατ σιγναλσ αυχτιονσ

τηατ µαψ ηαϖε λαχκεδ χοµπετιτιον. Ωε υσε πρεδιχτεδ ϖαλυεσ οφ ουρ µοδελ ασ α τεστ:
ιφ τηε οβσερϖατιον ισ ωιτηιν α γιϖεν χον�δενχε ιντερϖαλ οφ πρεδιχτεδ ϖαλυεσ, τηεν τηε
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χοµπετιτιϖε τεστ ισ πασσεδ. Σινχε ωε εστιµατε τωο ϖαλυεσ (Τεστ 1 φορ πιω ανδ Τεστ 2
φορ �ιπ) ωε ηαϖε τωο τεστσ. Ιφ βοτη τεστσ φαιλ, τηεν τηε αυχτιον λαχκεδ χοµπετιτιον.
Ωιτη α 95% χον�δενχε ιντερϖαλ, ωε �νδ 74 αυχτιονσ φαιλ το πασσ βοτη ουρ τεστσ,

ανδ ωιτη α 99% χον�δενχε ιντερϖαλ 54 οφ τηεµ περσιστ ιν φαιλινγ βοτη τεστσ. Φορ �ρστ
πριχε αυχτιονσ ωιτη ονλψ ονε παρτιχιπαντ (ανδ ωηερε, ασ α χονσεθυενχε, τηε σεχονδ τεστ
ωασ νοτ αϖαιλαβλε), ωε αδδεδ α τηιρδ τεστ: το πασσ ιτ, ιτ�σ συ′χιεντ τηατ τηε ωιννινγ
πριχε οϖερ ρεσερϖε πριχε ρατιο ισ εθυαλ το, ορ αβοϖε, τηε σµαλλεστ ονε ωε οβσερϖε ιν ουρ
πριορ. Τηε σαµε τεστ χουλδ αλσο βε αππλιεδ το σχορινγ ρυλεσ, βυτ τηε σµαλλεστ δισχουντ
ωε οβσερϖε ισ ζερο.
Ιντερεστινγλψ, ωε φουνδ τηατ αππροξιµατελψ ηαλφ οφ τηε αυχτιονσ τηατ αρε ποσσιβλψ

βιασεδ αυχτιονσ αρε �ρστ πριχε αυχτιονσ, µοστ οφ τηεµ ωιτη α ζερο δισχουντ αµουντ οϖερ
τηε ρεσερϖε πριχε. Ιτ µαψ βε τηατ ανοτηερ ωαψ αν ελεχτεδ βυψερ ηασ το οϖερχοµε τηιρδ
παρτψ οππορτυνισµ ισ το δεµανδ ϖερψ σπε−χι�χ µινιµυµ θυαλιτατιϖε ρεθυιρεµεντσ ανδ
τηεν ρυν α �ρστ πριχε αυχτιον.
Ρεσυλτσ αρε εϖεν µορε χλεαρ−χυτ ιφ ωε ρεστριχτ τηε αναλψσισ το σχορινγ ρυλε αυχτιονσ.

Ωε ρυν α σινγλε σταγε εστιµατε, βυτ ωε αϖοιδ ινχλυδινγ δυµµιεσ φορ τηε βυψερ�σ τψπε
ωιτηιν τηε ρεγρεσσιον το αϖοιδ προβλεµσ οφ ενδογενειτψ. Ωε αγαιν υσε τηε µοδελ οφ
Λεωβελ (2012) το τρεατ τηε νυµβερ οφ βιδδερσ. Ρεσυλτσ δο νοτ χηανγε σιγνι�χαντλψ ιφ
ωε �ρστ πρεδιχτ θ ινστρυµεντινγ φορ τηε βυψερ�σ τψπε ανδ υσινγ βοοτστραππεδ στανδαρδ
ερρορσ. Ρεσυλτσ αρε πρεσεντεδ ιν Ταβλε 7.

[Ταβλε 7 αβουτ ηερε]
Τηε ιµπορτανχε οφ θυαλιτψ ρεµαινσ εϖεν ιφ ωε ρεστριχτ ουρσελϖεσ το τηε αναλψσισ οφ

τηε σχορινγ ρυλε ονλψ. Ηενχε, ωηατ µαττερσ ισ νοτ ονλψ µοϖινγ φροµ α �ρστ πριχε το
α σχορινγ ρυλε αυχτιον βυτ αλσο, ονχε τηε βυψερ ηασ δεχιδεδ το υσε α σχορινγ ρυλε, τηε
ωειγητ γιϖεν το θυαλιτψ. Τηε ρολε οφ τηε νυµβερ οφ βιδδερσ ισ τηε σαµε ασ βεφορε. Ωε
οβταιν σιµιλαρ ρεσυλτσ βυτ ωιτη α σλιγητλψ ηιγηερ π−ϖαλυε (αλβειτ στιλλ σιγνι�χαντ ωιτη
α 90% χον�δενχε ιντερϖαλ) ιφ ωε εστιµατε σεπαρατελψ τηε ωειγητ οφ θυαλιτψ ωιτηιν τηε
σχορινγ ρυλε ανδ τηεν υσε τηισ πρεδιχτεδ ϖαλυε ωιτηιν τηε πρεϖιουσ µοδελ. Ρεσυλτσ αρε
σιµιλαρ φορ τηε σεχονδ ρεγρεσσιον ωιτη τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε µινιµυµ ανδ τηε
µαξιµυµ πριχε ασ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Ιν Φιγυρε 3 (φορ τηε ωιννινγ πριχε) ανδ 4
(φορ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε µαξιµυµ ανδ τηε µινιµυµ πριχε συβµιττεδ) ωε πλοτ
τηε παραµετερ τηατ δε�νεσ τηε χον�δενχε ιντερϖαλ, �, ον τηε ηοριζονταλ αξισ ανδ τηε
προπορτιον οφ χορρεχτλψ πρεδιχτεδ ϖαλυεσ ωιτηιν ουρ πριορ ανδ ιν τηε ρεµαινινγ παρτ
οφ τηε σαµπλε ιν τηε ϖερτιχαλ αξισ.

[Φιγυρε 3 ανδ 4 αβουτ ηερε]
∆επενδινγ ον τηε συβσαµπλε υσεδ, τηερε ισ αν ιµπορταντ δι⁄ερενχε ιν τηε πρεχισιον

οφ τηε µοδελ υσεδ το εστιµατε σχορινγ ρυλε αυχτιονσ� χοµπετιτιϖε ουτχοµεσ. Τηισ
δι⁄ερενχε ισ γρεατερ τηαν τηε ονε οβταινεδ ιν τηε εστιµατιον οφ τηε εντιρε δατασετ. Ιν
οτηερ ωορδσ, τηερε ισ αν εϖεν γρεατερ υνοβσερϖεδ δι⁄ερενχε ιν χοµπετιτιον βετωεεν
τηε τωο σαµπλεσ οφ σχορινγ ρυλε αυχτιονσ ονλψ.
Φιναλλψ, ωε χονστρυχτ τηε ποστεριορ ιν τηε σαµε ωαψ ασ βεφορε. Ωιτη α 95% χον−

�δενχε ιντερϖαλ, ωε οβταιν τηατ 83 ουτ οφ 196 σχορινγ ρυλε αυχτιονσ φαιλ το πασσ βοτη
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ουρ τεστσ. Ωιτη α 99% χον�δενχε ιντερϖαλ, 57 οφ τηε σχορινγ αυχτιονσ φαιλ το πασσ βοτη
τεστσ.
Ταβλεσ 8 ανδ 9 συµµαριζε αλλ ουρ ρεσυλτσ φορ 95% ανδ 99% χον�δενχε ιντερϖαλσ φορ

τηε εντιρε σαµπλε ανδ φορ ΣΡΑ ονλψ.
[Ταβλε 8 ανδ 9 αβουτ ηερε]
Οβϖιουσλψ τηε ωιδερ τηε χον�δενχε ιντερϖαλ, τηε σµαλλερ τηε νυµβερ οφ αυχτιονσ

φαιλινγ το εντερ ωιτηιν τηατ ιντερϖαλ. Τηε προπορτιον οφ αυχτιονσ ωηερε τηε ινχυµβεντ
ωον (αρουνδ 75%) ισ µυχη ηιγηερ ιν τηε νον−χοµπετιτιϖε ποστεριορ ρατηερ τηαν ιν τηε
εντιρε σαµπλε (ωηερε ιτ ωασ σλιγητλψ αβοϖε 50%). ΦΠΑ χαν αλσο βε διστορτεδ, προβαβλψ
(ασ δισχυσσεδ αβοϖε) βψ ιµποσινγ σπεχι�χ ανδ δεµανδινγ θυαλιτψ ρεθυιρεµεντσ.
Ωε αλσο ποιντ ουτ τηατ α γρεατ παρτ οφ τηε διστορτεδ σχορινγ ρυλεσ (ΣΡΑ) ηαϖε

αν ελεχτεδ βυψερ. Φιρστ, χονσιδερ τηατ ωε ηαϖε 196 ΣΡΑσ ιν τηε δατασετ, ανδ 152 οφ
τηεµ (77%) ηαϖε βεεν αωαρδεδ βψ αν ελεχτεδ βυψερ. Τηισ ισ νοτ συρπρισινγ σινχε,
ασ δισχυσσεδ ιν τηε πρελιµιναρψ αναλψσισ, ελεχτεδ βυψερσ αρε µορε λικελψ το υσε ΣΡΑσ.
Ηοωεϖερ, ωιτη α 99% χον�δενχε ιντερϖαλ ανδ υσινγ ΣΡΑ ονλψ, ωε �νδ τηατ 31% οφ
ΣΡΑσ αωαρδεδ βψ ελεχτεδ βυψερσ φαιλ βοτη χοµπετιτιϖε τεστσ, ωηιλε τηισ προπορτιον
δροπσ το 20% φορ ΣΡΑσ µαναγεδ βψ νον−ελεχτεδ βοδιεσ. Ωε οβταιν α σιµιλαρ ρεσυλτ
φορ τηε 95% χον�δενχε ιντερϖαλ.

5 Χονχλυσιονσ

Ιν τηισ παπερ ωε εµπιριχαλλψ στυδψ χοµπετιτιϖενεσσ ιν αυχτιονσ φορ χαντεεν σερϖιχεσ
ιν Ιταλψ. Τηεσε σερϖιχεσ χαν βε αωαρδεδ τηρουγη ΦΠΑ ορ ΣΡΑ βψ πυβλιχ χοντραχτινγ
αυτηοριτιεσ συχη τηατ µυνιχιπαλιτιεσ, ηοσπιταλσ, βυρεαυχρατιχ αδµινιστρατιονσ ανδ λαω
ενφορχεµεντ αγενχιεσ.
Εξπλοιτινγ τηισ ηετερογενειτψ ιν τηε αωαρδινγ µεχηανισµ αδοπτεδ ανδ ιν τηε τψπε

οφ ΧΑ ιν χηαργε οφ µαναγινγ τηε αωαρδινγ προχεσσ, ωε προϖιδε αν εµπιριχαλ αναλψσισ
το τεστ φορ φαϖοριτισµ τοωαρδ α βιδδερ.
Ωε σταρτ φροµ α πριορ, ωε δεϖελοπ αν εχονοµετριχ τεστ φορ χοµπετιτιϖενεσσ ανδ ωε

χονστρυχτ, φροµ τηε ρεσυλτ οφ τηισ τεστ, α ποστεριορ ϖαριαβλε τηατ ηιγηλιγητσ ποσσιβλε
φαϖοριτισµ. Ωε �νδ α σιγνι�χαντ νυµβερ οφ σχορινγ αυχτιονσ ωιτη α λοω λεϖελ οφ χοµ−
πετιτιϖενεσσ. Ωε εξπλαιν τηοσε ρεσυλτσ υσινγ τηε τηιρδ παρτψ οππορτυνισµ αργυµεντ
ασ ιν Σπιλλερ (2008): τηε ποσσιβιλιτψ το διστορτ αν αυχτιον µεχηανισµ το λετ ωιν α πρε−
δετερµινεδ βιδδερ ισ α ποωερφυλ σολυτιον φορ ελεχτεδ βυψερσ τηατ χαννοτ σιµπλψ ενγαγε
ιν α ρελατιοναλ χοντραχτ ωιτη α �ρµ βεχαυσε οφ πολιτιχαλ ανδ λεγισλατιϖε χονστραιντσ.
Σχορινγ ρυλε ιν φαχτ ισ α µεχηανισµ τηατ χαν βε εασιλψ διστορτεδ βεχαυσε, ωηιλε βε−
ινγ α τρανσαχτιοναλ προχεδυρε, ιτ γιϖεσ αν ιµπορταντ δεγρεε οφ δισχρετιοναλιτψ το τηε
αωαρδινγ χοντραχτινγ αυτηοριτψ. Τηε ϖιχτορψ οφ αν ινχυµβεντ στρονγλψ ιν�υενχε τηε
ποσσιβιλιτψ οφ οβσερϖινγ α νον χοµπετιτιϖε αυχτιον. Ωε φουνδ τηατ νοτ νεχεσσαριλψ α
σχορινγ ρυλε µεχηανισµ βυτ αλσο α �ρστ πριχε αυχτιον χαν βε διστορτεδ, ιν τηισ σεχονδ
χασε προβαβλψ ιντροδυχινγ σοµε ϖερψ στρονγ θυαλιτατιϖε πρερεθυισιτεσ. Ουρ �νδινγσ
ανδ τηε µετηοδολογψ αππλιεδ µαψ βε υσεφυλ βεινγ αδοπτεδ ασ α ρεγυλαρ σχρεενινγ βψ
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α πυβλιχ αυτηοριτψ ιν χηαργε το χοντρολ αυχτιονσ� περφορµανχε, ανδ χουλδ ρεπρεσεντ α
σταρτινγ ποιντ φορ α µορε σπεχι�χ ινϖεστιγατιον ον φαϖοριτισµ ιν προχυρεµεντ αυχτιονσ.
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6 Αππενδιξ Α: Ταβλεσ ανδ Φιγυρεσ

ςαριαβλε ναµεσ ιν ταβλεσ φορ τηε αωαρδινγ προχεδυρε: ΦΠΑ ισ α δυµµψ φορ �ρστ πριχε
αυχτιονσ, ΑΒΑ ισ α δυµµψ φορ αϖεραγε βιδ αυχτιονσ, θ ισ τηε ωειγητ οφ θυαλιτψ ιν
α σχορινγ ρυλε αυχτιον, ιτ ισ ζερο φορ �ρστ πριχε αυχτιονσ. Φορ τηε σχρεενινγ προχεσσ:
π_απε ισ φορ νο σχρεενινγ, π_ρισ ισ φορ τηε πρελιµιναρψ σχρεενινγ ανδ π_νεγ ισ φορ
ινϖιτεδ ονλψ αυχτιονσ. Π_αχχ ανδ τ_ριδ στανδσ φορ αχχελερατεδ αυχτιονσ, ιν τηισ χασε
τηε τιµε φορ βιδδερσ το δεχιδε το παρτιχιπατε ισ λοωερ. Πρειν ισ τηε οπποσιτε, ιν τηισ
χασε τιµε φορ βιδδερσ το δεχιδε το παρτιχιπατε ισ ηιγηερ.
ςαριαβλε ναµεσ φορ αυχτιον ρεσυλτσ: ωιν_π_δισχουντ ισ τηε ωιννινγ δισχουντ το

ρεσερϖε πριχε ρατιο, σπρεαδ_π ισ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε µαξιµυµ ανδ τηε µινιµυµ
ωιννινγ δισχουντ, νυµ_αµµ ισ τηε νυµβερ οφ βιδδερσ, ΦΠΑ_ο⁄ ισ α δυµµψ εθυαλ
το ονε ιν χασε οφ α �ρστ πριχε αυχτιον ωιτη εξχλυδεδ βιδδερσ, ΣΡΑ_ο⁄ ισ α δυµµψ
εθυαλ το ονε ιν χασε οφ σχορινγ ρυλε ωιτη εξχλυδεδ βιδδερσ.
ςαριαβλε ναµεσ φορ βυψερ�σ χηαραχτεριστιχσ: Εβ ισ α δυµµψ φορ ελεχτεδ βοδιεσ, ηοσπ

φορ ηοσπιταλσ ανδ βυρ φορ βυρεαυχραχιεσ, πολιχε ανδ �ρε�γητερσ.
Οτηερ ϖαριαβλε ναµεσ αρε: λν_λοτ ισ τηε λογ οφ τηε ρεσερϖε πριχε. Ποπυλατιον ισ

τηε ποπυλατιον ιν χασε τηε χοντραχτινγ αυτηοριτψ ισ αν ελεχτεδ βοδψ, ν_οϖε στανδσ φορ
νορτη ωεστ οφ Ιταλψ, ν_εστ φορ νορτη εαστ, χεντρ φορ χεντραλ ρεγιονσ οφ Ιταλψ, συδ φορ
σουτη οφ Ιταλψ ανδ ισολ φορ τηε τωο µαϕορ ισλανδσ. Αλτερνατιϖελψ νορδ στανδσ φορ τηε
εντιρε νορτη ανδ συδ_ι στανδσ φορ τηε σουτη ανδ ισλανδσ. Φιναλλψ ψ_∗ αρε δυµµιεσ
φορ ψεαρ.
Ιν Ταβλε 1 ωε πρεσεντ συµµαρψ στατιστιχσ οφ ρελεϖαντ ϖαριαβλεσ ιν ουρ δατα.
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ΒΑΣΕ ΠΡΙΧΕ ΙΝΧΥΜΒΕΝΤ Ω ΙΝΝΙΝΓ ∆ΙΣΧΟΥΝΤ (µεαν) Ν
�
ΒΙ∆∆ΕΡΣ (µεαν)

µ εαν, ε Ωον Νοτ ωον Τοτ. Ινχ. ωον Ινχ. νοτ ωον Τοτ. Ινχ. ωον Ινχ. νοτ ωον

Ε λεχτεδ βοδιεσ 1 .591.797 136 87 6.10% 3.99% 9.40% 2.30 1.48 3.03

Ηοσπ ιτα λσ 3 .055.855 11 11 4.84% 0.65% 9.04% 2.27 1.85 2.81

Βυρεαυχραχιεσ 2 .077.871 19 43 12.85% 9.69% 14.24% 4.42 3.05 4.58

ΤΟΤΑΛ 1.794.878 166 (54% ) 141 (46% ) 7.37% 4.42% 10.85% 2.72 2.08 3.48

(Ταβλε 1)
Ιν Ταβλε 2 ωε ηαϖε ρεσυλτσ οφ α πρελιµιναρψ αναλψσισ ωερε ωε ρεγρεσσ αυχτιον ουτχοµεσ
(εξπρεσσεδ ασ ωιννινγ δισχουντ οϖερ ρεσερϖε πριχε ρατιο) ωιτη ρεσπεχτ το αυχτιον χηαρ−
αχτεριστιχσ. Τηε ρεγρεσσιον ισ δονε οϖερ τηε εντιρε σαµπλε ανδ οϖερ τωο συβσαµπλεσ:
ωηερε ονλψ 1 βιδδερ παρτιχιπατεσ το τηε αυχτιον ανδ ωηερε 2 ορ µορε βιδδερσ παρ−
τιχιπατε. Τηε µεχηανισµ ισ εξπρεσσεδ ειτηερ ωιτη δυµµιεσ φορ �ρστ πριχε αυχτιονσ
ανδ αϖεραγε βιδ αυχτιονσ ειτηερ ωιτη τηε ωειγητ οφ θυαλιτψ ιν τηε αωαρδινγ µεχηα−
νισµ, τηατ ισ εθυαλ το ζερο ιν χασε οφ α �ρστ πριχε αυχτιον. Τηε ιµπαχτ οφ τηε αυχτιον
µεχηανισµ δι⁄ερσ σιγνι�χαντλψ αχχορδινγ το τηε συβσαµπλε υσεδ.

(Ταβλε 2)

Ιν Ταβλε 3 ωε σεε, υσινγ λογιτ ανδ ΟΛΣ µοδελσ, τηατ βεινγ αν ελεχτεδ βυψερ ινχρεασεσ
τηε προβαβιλιτψ οφ οβσερϖινγ α σχορινγ αυχτιον.
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(Ταβλε 3)

Ιν Ταβλε 4 ωε ϖεριφψ ιν τηε χοµπετιτιϖε συβσαµπλε τηατ, ασ εξπεχτεδ φορ χοµπετιτιϖε
αυχτιονσ, υσινγ α σχορινγ ρυλε µεχηανισµ δεχρεασεσ τηε ωιννινγ δισχουντ οϖερ ρεσερϖε
πριχε ρατιο. Ωε υσε α προπενσιτψ σχορε µατχηινγ ωηερε ωε τηε τρεατµεντ ϖαριαβλε ισ
τηε υσε οφ α σχορινγ ρυλε ανδ ιτσ ε⁄εχτ ισ ον τηε ωιννινγ δισχουντ. Τηε υσε οφ σχορινγ
ρυλε δεχρεασεσ τηε ωιννινγ δισχουντ οφ οϖερ 8%.

Ουτχοµ ε ϖαριαβ λε ω ιν_π_δισχουντ, χοµπετιτιϖε συβσαµπλε ον λψ (Ταβλε 4)

ςαριαβ λε Σαµπλε Τρεατεδ Χοντρολσ ∆ ι⁄ ερενχε

ω ιν_π_δισχουντ Υνµατχηεδ 6.701 18.063 −11.363

ΑΤΤ 6.701 (∗∗) 15.051 (∗∗) −8 .350 (∗∗)

(∗∗) 95% χον�δενχε ιντερϖαλ

Ταβλε 5 πρεσεντσ τηε σεχονδ σταγε οφ τηε 4λσ µοδελ. ΦΠΑ ισ ενδογενουσ ωιτη ρεσπεχτ
οφ τηε ελεχτιϖε νατυρε οφ τηε βυψερ.
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(Ταβλε 5)

Ταβλε 6 πρεσεντσ τηε �ναλ ρεσυλτ οφ τηε 4λσ µοδελ ιν τηε χοµπετιτιϖε συβσαµπλε. Τηε
νυµβερ οφ βιδδερ ισ ινστρυµεντεδ υσινγ τηε µοδελ προποσεδ βψ Λεωβελ (2012) ωηιλε
τηε ενδογενειτψ οφ τηε αυχτιον µεχηανισµ ωασ χορρεχτεδ ιν τηε �ρστ τωο σταγεσ οφ τηε
µοδελ.

(Ταβλε 6)
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Ιν Φιγυρεσ 1 ωε πλοτ τηε παραµετερ τηατ δε�νεσ τηε χον�δενχε ιντερϖαλ, �, ον τηε
ηοριζονταλ αξισ. Ιν τηε ϖερτιχαλ αξισ ωε πλοτ τηε % οφ χορρεχτλψ πρεδιχτεδ ϖαλυεσ βψ
ουρ µοδελ (γιϖεν τηε χον�δενχε ιντερϖαλ) ιν τηε χοµπετιτιϖε πριορ (ιν βλυε) ανδ ιν
τηε ρεµαινινγ παρτ οφ τηε σαµπλε (ιν ρεδ) φορ τηε ωιννινγ πριχε.

(Φιγυρε 1)

Φιγυρε 2 ισ ασ �γυρε 1 βυτ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν µαξιµυµ
ανδ µινιµυµ πριχε συβµιττεδ.

(Φιγυρε 2)
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Ασ α ροβυστνεσσ χηεχκ ωε ρεστριχτ τηε αναλψσισ ονλψ φορ σχορινγ ρυλε αυχτιονσ. Ιν τηατ
ωαψ ωε ελιµινατε τηε νεεδ το ινστρυµεντ τηε αωαρδινγ µεχηανισµ υσεδ γιϖεν τηε
ελεχτιϖε νατυρε οφ τηε βυψερ. Ρεσυλτσ αρε ιν Ταβλε 7

(Ταβλε 7)

Ιν Φιγυρεσ 3 ωε πλοτ, ασ ωε διδ φορ Φιγυρε 1, τηε παραµετερ τηατ δε�νεσ τηε χον�δενχε
ιντερϖαλ, �, ον τηε ηοριζονταλ αξισ. Ιν τηε ϖερτιχαλ αξισ ωε πλοτ τηε % οφ χορρεχτλψ
πρεδιχτεδ ϖαλυεσ βψ ουρ µοδελ (γιϖεν τηε χον�δενχε ιντερϖαλ) ιν τηε χοµπετιτιϖε πριορ
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(ιν βλυε) ανδ ιν τηε ρεµαινινγ παρτ οφ τηε σαµπλε (ιν ρεδ) φορ τηε ωιννινγ πριχε.

(Φιγυρε 3)

Φιγυρε 4 ισ ασ �γυρε 3 βυτ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν µαξιµυµ
ανδ µινιµυµ πριχε συβµιττεδ.

(Φιγυρε 4)

Ταβλε 8 συµµαριζεσ, γιϖεν τηε αωαρδινγ µεχηανισµ υσεδ ανδ βεινγ ορ νοτ αν ινχυµ−
βεντ, τηε νυµβερ οφ αυχτιονσ ωηερε χοµπετιτιον (ιν τερµσ οφ ωιννινγ δισχουντ ανδ

24



δι⁄ερενχεσ βετωεεν τηε µαξιµυµ ανδ τηε µινιµυµ πριχε συβµιττεδ βψ βιδδερσ φορ α
γιϖεν αυχτιον) ισ σιγνι�χαντλψ λοωερ τηαν ωηατ ουρ µοδελ πρεδιχτεδ. Ρεσυλτσ φορ 95%
ανδ 99% χον�δενχε ιντερϖαλσ φορ τηε εντιρε σαµπλε.

95% ΧΙ, ΓΜΜ , αλλ σαµπλε 95% ΧΙ, ΓΜΜ , ΣΡΑ ονλψ

Τεστ φα ιλεδ Τεστ ΟΚ Τεστ φα ιλεδ Τεστ ΟΚ

Ινχυµβ. ωον Ινχ. νω ΤΟΤ ΤΟΤ Ινχυµβ. ωον Ινχ. νω ΤΟΤ ΤΟΤ

ΣΡΑ 25 11 36 160 61 22 83 113

οφ ωηιχη ΕΒ 18 9 27 125 52 17 69 83

ΦΠΑ (∗) 25 13 38 73 0 0 0 0

οφ ωηιχη ΕΒ 18 7 24 46 0 0 0 0

ΤΟΤ 50 24 74 233 61 22 83 113

(Ταβλε 8)

(∗) ινχλυδεσ αϖεραγε β ιδ αυχτιον , 1 οφ ωηιχη φα ιλεδ τηε τεστ

Ταβλε 9 συµµαριζεσ, γιϖεν τηε αωαρδινγ µεχηανισµ υσεδ ανδ βεινγ ορ νοτ αν ινχυµ−
βεντ, τηε νυµβερ οφ αυχτιονσ ωηερε χοµπετιτιον ισ σιγνι�χαντλψ λοωερ τηαν ωηατ ουρ
µοδελ πρεδιχτεδ. Ρεσυλτσ φορ 95% ανδ 99% χον�δενχε ιντερϖαλσ φορ σχορινγ ρυλεσ ονλψ
υσινγ ρεσυλτσ ιν Ταβλε 7.

99% ΧΙ, ΓΜΜ , αλλ σαµπλε 99% ΧΙ, ΓΜΜ , ΣΡΑ ονλψ

Τεστ φα ιλεδ Τεστ ΟΚ Τεστ φα ιλεδ Τεστ ΟΚ

Ινχυµβ. ωον Ινχ. νω ΤΟΤ ΤΟΤ Ινχυµβ. ωον Ινχ. νω ΤΟΤ ΤΟΤ

ΣΡΑ 17 5 22 174 41 16 57 139

οφ ωηιχη ΕΒ 12 4 16 136 34 14 48 104

ΦΠΑ (∗) 24 8 32 79 0 0 0 0

οφ ωηιχη ΕΒ 18 5 23 48 0 0 0 0

ΤΟΤ 41 13 54 253 41 16 57 139

(Ταβλε 9)

(∗) ινχλυδεσ αϖεραγε β ιδ αυχτιον , 1 οφ ωηιχη φα ιλεδ τηε τεστ

7 Αππενδιξ Β: προοφ οφ Τηεορεµ 1

Τηε µοδελ οφ σεχτιον 2 ισ σολϖεδ ϖια βαχκωαρδ ινδυχτιον σταρτινγ φροµ σταγε 2. Αλγεβρα
ανδ µατηεµατιχαλ δεταιλσ αρε γιϖεν ιν τηε ονλινε αππενδιξ5.

7.1 Σταγε 2

Ιν σταγε 2 ωε δε�νε τηε εθυιλιβριυµ βιδ Βϕ = φθ1ϕ; θ2ϕ; πϕγ φορ βιδδερσ ϕ 2 φΙ; Εγ. Ασ
α χονϖεντιον, ωε ωιλλ ρεφερ το τηε βυψερ υσινγ ∀σηε∀ ανδ το τηε βιδδερσ υσινγ ∀ηε∀.

5Τηε Ονλινε Αππενδιξ ισ αϖαιλαβλε ατ: ηττπσ://σιτεσ.γοογλε.χοµ/σιτε/ριχχαρδοµαρχηιαδανι/ηοµε/ωορκινγ−
παπερσ
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Φολλοωινγ Ασκερ ανδ Χαντιλλον (2008), χονσιδερ βιδδερ ϕ ωηο ηασ ωον τηε χοντραχτ
ωιτη α σχορε το φυλ�λλ τΩϕ . Ηε χηοοσεσ θ1ϕ; θ2ϕ; πϕ, γιϖεν τηε σχορε συβµιττεδ τ

Ω
ϕ , το

µαξιµιζε ηισ προ�τ:

µαξ
Θ

�ϕ = πϕ �
2Ξ

ι=1

1

�ιϕ
θ2ι (11)

σ:τ: τΩϕ =

2Ξ

ι=1

αιθιϕ � πϕ

Ρεπλαχε πϕ ιν τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιον το οβταιν:

µαξ
Θ

2Ξ

ι=1

�
αιθιϕ �

1

�ιϕ
θ2ι

�
� τΩϕ (12)

Αν ιµπορταντ φεατυρε ηερε ισ τηατ, ιν εθυιλιβριυµ, τηε οπτιµαλ προϖισιον οφ θυαλιτψ θιϕ
φορ βιδδερ ϕ ισ ινδεπενδεντ φροµ τΩϕ . ∆ε�νε

κ(�ϕ) = µαξ
Θ

2Ξ

ι=1

�
αιθιϕ �

1

�ιϕ
θ2ι

�
(13)

ασ τηε βιδδερ ϕ πσευδοτψπε. Σολϖινγ τηε πσευδοτψπε µαξιµιζατιον προβλεµ ωε οβταιν
τηατ, ονχε τηε σχορινγ ρυλε ισ �ξεδ, ιν εθυιλιβριυµ τηε θυαλιτψ δεχισιον οφ βιδδερ ϕ
δεπενδσ ονλψ ον τηε βιδδερ�σ αβιλιτψ ιν τηατ θυαλιτψ. Τηε οπτιµαλ δεχισιον οφ βιδδερ
ϕ φορ θυαλιτψ ι ισ:

θ�ιϕ =
1

2
αι�ιϕ (14)

Τηε σετ οφ πσευδοτψπεσ ισ αν ιντερϖαλ ιν Ρ, ανδ τηε δενσιτψ ινηεριτσ τηε σµοοτη
προπερτψ οφ �ϕ (τηατ ισ διστριβυτεδ αχχορδινγ το α χοντινυουσ ϕοιντ δενσιτψ φυνχτιον).
Τηε µαξιµιζεδ πσευδοτψπεσ βεχοµεσ:

κ(�ϕ) =

2Ξ

ι=1

1

4
α2ι �ιϕ (15)

Τηε υσε οφ α θυαδρατιχ χοστ φυνχτιον ρεσυλτσ ιν α πσευδοτψπε λινεαρ ιν τηε ρανδοµ
ϖαριαβλεσ �1 ανδ �2. ∆ενοτε

1
4
α2ι = χι το εασε νοτατιον. Βψ χονϖολυτιον, τηε χυµυλατιϖε

διστριβυτιον φυνχτιον (Χ∆Φ) οφ κ(�) ισ γιϖεν βψ τηε φολλοωινγ πιεχεωισε φυνχτιον:

Φ (κ) =

1
2
κ2

χ1χ2
ιφ 0 � κ � χ2 ανδ χ2 � χ1 (1)

1
2
2κ�χ2
χ1

ιφ χ2 < κ � χ1 ανδ χ2 � χ1 (2)

1� 1
2
(χ1+χ2�ζ)

2

χ1χ2
ιφ χ1 < κ � χ1 + χ2 ανδ χ2 � χ1 (3)

1
2
κ2

χ1χ2
ιφ 0 � κ � χ1 ανδ χ1 � χ2 (4)

1
2
2κ�χ1
χ2

ιφ χ1 < κ � χ2 ανδ χ1 � χ2 (5)

1� 1
2
(χ1+χ2�ζ)

2

χ1χ2
ιφ χ2 < κ � χ1 + χ2 ανδ χ1 � χ2 (6)

(16)
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Χονσιδερ τηατ κ 2 [0; (χ1 + χ2)]. Ωε τηεν αππλψ Ασκερ ανδ Χαντιλλον (2008) τηεορεµ
1 ανδ χορολλαρψ 1: τηε εθυιλιβριυµ βιδ (Θ; π) ιν τηε σχορινγ ρυλε ισ εθυιϖαλεντ το
τηε εθυιλιβριυµ βιδ ιν αν εθυιϖαλεντ �ρστ πριχε αυχτιον (ΦΠΑ) ωηερε βιδδερ�σ πριϖατε
ϖαλυατιονσ αρε γιϖεν βψ τηειρ πσευδοτψπεσ ανδ ωηερε βιδδερσ� σχορεσ αρε ρεπλαχεδ βψ
βιδδερσ� βιδσ. Τηε εθυιλιβριυµ βιδ ιν αν ΦΠΑ ισ γιϖεν βψ:

τ(κ) = κ � 1

ΦΝ�1(κ)

κΖ

0

ΦΝ�1(ζ)δζ (17)

τ(κ) αλωαψσ εξιστσ, χαν βε αναλψτιχαλλψ εστιµατεδ ανδ ιτ ισ α �νιτε νυµβερ6. Το
χονχλυδε τηε χηαραχτεριζατιον οφ εθυιλιβριυµ βιδσ οφ α σχορινγ ρυλε αυχτιον ιν τηισ σετ−
τινγ, ωε νεεδ το δε�νε τηε πριχε χοµπονεντ πϕ οφ τηε βιδ Βϕ = (θ1ϕ; θ2ϕ; πϕ) συβµιττεδ
βψ πλαψερ ϕ. Ιτ ισ οβταινεδ ασ τηε ρεσιδυαλ χοµπονεντ οφ τηε σχορινγ φυνχτιον, ωηερε
βοτη σχορεσ ανδ θυαλιτψ ηαϖε βεεν ρεπλαχεδ ωιτη εθυιλιβριυµ ϖαλυεσ δεριϖεδ αβοϖε:

πϕ = 2κ(�ϕ)� τ(κ(�ϕ)) (18)

Ιν εθυιλιβριυµ ιτ εξιστσ α 1:1 ρελατιον βετωεεν πσευδοτψπεσ, σχορεσ ανδ πριχεσ. Τηατ
ισ, εαχη πσευδοτψπε κ(�ϕ) βιδσ αν υνιθυε σχορε τϕ ανδ αν υνιθυε πριχε πϕ. Ηοωεϖερ,
θυαλιτψ προϖισιον δεπενδσ ονλψ ον τηε βιδδερ�σ σπεχι�χ αβιλιτψ ιν προϖιδινγ τηατ θυαλ−
ιτψ: ηενχε τηε σαµε πσευδοτψπε µαψ προδυχε δι⁄ερεντ λεϖελ οφ θυαλιτιεσ θ1ϕ ανδ θ2ϕ
βεχαυσε δι⁄ερεντ χον�γυρατιονσ οφ (�1ϕ; �2ϕ) µαψ ενδ υπ ηαϖινγ τηε σαµε πσευδοτψπε,
δεπενδινγ ον τηε σχορινγ ρυλε χηοσεν βψ τηε βυψερ.

7.2 Σταγε 1

Ιν σταγε 1, βυψερ οβσερϖεσ ονλψ βιδδερ�σ Ι τψπε ανδ ηασ το δεχιδε τηε οπτιµαλ µεχη−
ανισµ α1 ανδ α2 το αωαρδ τηε χοντραχτ. Χονδιτιονινγ ον τηε σχορινγ ρυλε χηοσεν,
τηε υτιλιτψ σηε ωιλλ ρεχειϖε ισ εθυαλ το τηε υτιλιτψ προϖιδεδ βψ τηε ινχυµεντ πλυσ τηε
εξπεχτεδ υτιλιτψ προϖιδεδ βψ τηε εντραντ, εαχη υτιλιτψ ωειγητεδ φορ τηε προβαβιλιτψ οφ
ϖιχτορψ οφ τηε ρελατεδ βιδδερ. Φιναλλψ, ωε ιντροδυχε φαϖοριτισµ ασ αν αδδιτιϖε υτιλιτψ
τηατ τηε βυψερ ρεχειϖεσ ιφ τηε ινχυµβεντ ωινσ. Ωε δενοτε ιτ ωιτη φ . φ ισ α µεασυρε
οφ ηοω µυχη τηε βυψερ ισ ωιλλινγ το διστορτ τηε σχορινγ ρυλε ιν ορδερ το λετ τηε ιν−
χυµβεντ ωιν. Ιφ φ = 0 τηερε ισ νο φαϖοριτισµ, ιφ φ > 0 τηερε ισ φαϖοριτισµ. Ηενχε τηε
µαξιµιζατιον προβλεµ βεχοµεσ:

Υ = Πρ(α ωιν) �Υ(�Ι ϕα1; α2) + φ �Πρ(α ωιν) + [1� Πρ(α ωιν)] �Ε[Υ(�Εϕα1; α2)] (19)
ωηερε Υ(�ϕϕα1; α2) ισ τηε υτιλιτψ προϖιδεδ βψ βιδδερ ϕ, ωιτη ϕ 2 φΙ; Εγ, χονδιτιονινγ

το τηε σχορινγ ρυλε χηοσεν βψ τηε βυψερ, ωηιλε Πρ(α ωιν) ισ τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε
ινχυµβεντ ωιν.
Ωε υσε τηε φολλοωινγ σολυτιον στρατεγψ:

6Εθυιλιβριυµ βιδσ αρε δεριϖεδ ιν τηε ονλινε αππενδιξ.
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1. Ωε δεριϖε τηε οπτιµαλ σχορινγ ρυλε ωιτηουτ φαϖοριτισµ.

(α) Ιν δοινγ σο, ωε ηαϖε το δεριϖε Πρ(α ωιν) − τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε ινχυµ−
βεντ ωιν −, τηεν Υ(�Ι ϕα1; α2) − τηε υτιλιτψ οφ τηε ινχυµβεντ −, ανδ �ναλλψ
Ε[Υ(�Εϕα1; α2)], ωηιχη ισ τηε εξπεχτεδ υτιλιτψ οφ τηε εντραντ.

(β) Τηεν ωε σολϖε τηε µαξιµιζατιον προβλεµ ανδ ωε προϖε τηατ ιτ εξιστσ ονλψ
ονε χουπλε α1; α2 ωηιχη ισ α γλοβαλ µαξιµυµ φορ τηε φυνχτιον Υ βεχαυσε
τηερε αρε νο οτηερ λοχαλ µαξιµυµ, τηε φυνχτιον ισ χοντινυουσ ανδ βεχαυσε
τηε βουνδαρψ σολυτιονσ φορ αι = 0 ανδ αι = +1 προϖιδε α λοωερ υτιλιτψ.

2. Τηεν, ωε ιντροδυχε φαϖοριτισµ. Ωε προϖε τηατ

(α) ιφ φ > 0 τηεν τηε οπτιµαλ ωειγητσ (α�1; α
�
2) ηαϖε το βε χονστρυχτεδ συχη τηατ

α�1 > α�2: βυψερ ηασ το γιϖε, ιν τηε σχορινγ ρυλε, µορε ιµπορτανχε φορ τηε
θυαλιτψ ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ ισ µορε ε′χιεντ. Μορεοϖερ, τηε οπτιµαλ
ωειγητ ιν τηε σχορινγ ρυλε φορ τηε θυαλιτψ ωηερε τηε βυψερ ισ λεσσ ε′χιεντ ισ
βελοω ιτσ λεϖελ ωιτηουτ φαϖοριτισµ, ωηιλε τηε οπτιµαλ ωειγητ ιν τηε σχορινγ
ρυλε φορ τηε θυαλιτψ ωηερε τηε βυψερ ισ µορε ε′χιεντ χαν βε αβοϖε ορ βελοω.

(β) Ωιτη ιν�νιτε φαϖοριτισµ, δυε το εξχεσσιϖε µαρκετ ποωερ γιϖεν το τηε ιν−
χυµβεντ, προϖισιον οφ θυαλιτψ ανδ πριχε αρε βοτη λοωερ τηαν υνδερ τηε χασε
ωιτηουτ φαϖοριτισµ. Ιν�νιτε φαϖοριτισµ χαν βε ιντερπρετεδ ασ τηε χασε ωηερε
τηε βυψερ ισ νο λονγερ χονχερνεδ φορ τηε θυαλιτψ οφ τηε σερϖιχε βυτ ονλψ το
ηαϖε τηε πρεφερρεδ βιδδερ ωιννινγ τηε αυχτιον.

(χ) Ωιτη α �νιτε λεϖελ οφ φαϖοριτισµ, πριχε παιδ βψ ΧΑ ιν χασε οφ τηε ϖιχτορψ οφ
τηε ινχυµβεντ µαψ βε αβοϖε (ωιτη λοω ϖαλυεσ οφ φ) ορ βελοω (ωιτη ηιγη
λεϖελ οφ φ) ωιτη ρεσπεχτ το τηε χασε ωιτηουτ φαϖοριτισµ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε
προϖε τηατ ιτ εξιστσ α τρεσηολδ φ συχη τηατ ιφ φ < φ τηεν − ιν χασε οφ ϖιχτορψ
οφ τηε ινχυµβεντ − θυαλιτψ 1 προϖισιον ισ αβοϖε ανδ πριχε ισ αβοϖε τοο ωιτη

ρεσπεχτ το τηε χασε ωιτηουτ φαϖοριτισµ. Ιτ εξιστσ αλσο α τρεσηολδ φ συχη

τηατ ιφ φ 2
η
φ; φ

ι
τηεν θυαλιτψ προϖισιον ωιλλ βε βελοω τηε χασε ωιτηουτ

φαϖοριτισµ βυτ πριχε ρεµαινσ αβοϖε.

7.2.1 ∆εριϖατιον οφ Πρ(α ωιν)

Τηε προβαβιλιτψ τηατ βιδδερ �Ι ωινσ τηε αυχτιον ισ εθυιϖαλεντ το τηε προβαβιλιτψ τηατ
τηε υνοβσερϖεδ πσευδοτψπε κ (�Ε) ισ λοωερ τηαν τηε οβσερϖεδ πσευδοτψπε κ

�
�Ι
�
, γιϖεν

τηε σχορινγ ρυλε χηοσεν:

Πρ(α ωιν) = (20)

Πρ
�
κ (�Ε) < κ

�
�Ι
��

=

Πρ(α21�1Ε + α
2
2�2Ε < α21�1Ι + α

2
2�2Ι) =

Πρ(Ζ < 4κ
�
�α
�
) =
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ωηερε Ζ = α21�1Ε + α
2
2�2Ε ισ α χονϖολυτιον οφ τηε τωο ρανδοµ ϖαριαβλεσ �1Ε ανδ �2Ε.

Τηε χυµυλατιϖε δενσιτψ φυνχτιον οφ Ζ, εϖαλυατεδ ιν 4κ
�
�Ι
�
, δεπενδσ φροµ οπτιµαλ

ϖαλυεσ οφ α1 ανδ α2: Σιξ χασεσ αρε ποσσιβλε, γιϖεν τωο χονδιτιονσ Χ1 ανδ Χ2
7. Ηοωεϖερ,

γιϖεν τηε πσευδοτψπε κ
�
�Ι
�
= 1

4
α21 οφ τηε ινχυµβεντ, 3 οφ τηεµ αρε ιµποσσιβλε. Ιν

τηε ρεµαινινγ 3 χασεσ ωε ηαϖε τηατ

Χασε Πρ (Ζ<4κ
�
�Ι
�
)

1. 1
2

α21
α22

Ονλψ ιφ α1 = α2

2. 1
2

2α21�α
2
2

α21
Ονλψ ιφ α1 > α2

4. 1
2

α21
α22

Ονλψ ιφ α1 < α2

(21)

7.2.2 ∆εριϖατιον οφ Υ(�Ι ϕα1; α2)
Τηε υτιλιτψ οφ τηε ινχυµβεντ Υ(�Ι ϕα1; α2) δεπενδσ φροµ ιτσ βιδ ΒΙ = (θ1Ι ; θ2Ι ; πΙ).
Θυαλιτψ προϖισιον δεπενδσ ονλψ φροµ ιτσ αβιλιτψ φορ τηε γιϖεν θυαλιτψ ανδ ισ εθυαλ το
θ1Ι =

1
2
α1 φορ τηε θυαλιτψ ωηερε τηε ινχυµβεντ ισ µορε ε′χιεντ ανδ το θ2Ι = 0 φορ

τηε θυαλιτψ ωηερε τηε ινχυµβεντ ισ λεσσ ε′χιεντ. Ασ φορ τηε πριχε, ωε ρεπλαχε τηε
ινχυµβεντ πσευδοτψπε − ωηιχη ισ εθυαλ το κΙ =

1
4
α21 − ανδ τηε εθυιλιβριυµ βιδ ιν αν

ΦΠΑ ωιτη τωο παρτιχιπαντσ ιντο εθυατιον (18) το οβταιν:

πΙ =
1

4
α21 +

1

Φ (κΙ)

κΙΖ

0

Φ (ζ)δζ (22)

Ωηιλε κΙ ισ κνοων βψ τηε βυψερ, τηε Χ∆Φ ισ α πιεχεωισε φυνχτιον, τηε εξαχτ πιεχε το
βε υσεδ δεπενδσ φροµ οπτιµαλ σχορεσ α1; α2 ωηιχη χαν βε οβταινεδ ονλψ ατ τηε ενδ οφ
τηε βυψερ�σ οπτιµιζατιον προχεσσ. Ασ βεφορε, ωε ηαϖε το χονσιδερ 6 χασεσ τηατ χοµεσ
φροµ τηε πιεχεωισε διστριβυτιον οφ Φ (κ). Βυτ ονλψ τηρεε οφ τηεµ αρε ποσσιβλε γιϖεν
τηε ινχυµβεντ�σ πσευδοτψπε, ωηιχη αρε:

Χασε πΙ
1. πΙ =

1
3
α21 Ονλψ ιφ α1 = α2

2. πΙ =
1
4
α21 +

1
12

�
3α41�3α

2
1α
2
2+α

4
2

2α21�α
2
2

�
Ονλψ ιφ α1 > α2

4. πΙ =
1
3
α21 Ονλψ ιφ α1 < α2

(23)

Ανδ �ναλλψ τηε υτιλιτψ προϖιδεδ βψ τηε ινχυµβεντ ισ:

Υ(�Ι ϕα1; α2) =
1

2
α1 � �πΙ (24)

7∆εριϖατιον ιν τηε ονλινε αππενδιξ.
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7.2.3 ∆εριϖατιον οφ Ε[Υ(�Εϕα1; α2)]
Χονσιδερ τηε υτιλιτψ οφ τηε εξπεχτεδ εντραντ, ιν χασε ηε ωινσ.

Ε[Υ(�Εϕα1; α2)] = Ε[θ1Ε + θ2Ε � �πΕ] (25)

= Ε

�
1

2
α1�1Ε +

1

2
α2�2Ε � �πΕ

�

=
1

2
α1Ε [�1Ε] +

1

2
α2Ε [�2Ε]� �Ε [πΕ]

Νοτε τηατ, εϖεν ιφ τηε Χ∆Φ οφ κ ισ α πιεχεωισε φυνχτιον, ιτ�σ εξπεχτεδ ϖαλυε ισ σιµπλψ
εθυαλ το:

Ε [κ] =
1

8

�
α21 + α

2
2

�
(26)

Το δεριϖε Ε [�ιΕ] χονσιδερ τηατ, ιν ορδερ το βε παρτ οφ Ε[κ], α γενεριχ παιρ (�1Ε; �2Ε)
ηαϖε το σατισφψ 3 χονδιτιονσ:

�1Ε 2 [0; 1] (27)

�2Ε 2 [0; 1]
1

4

�
α21�1Ε + α

2
2�2Ε

�
=

1

8

�
α21 + α

2
2

�

Τηε διστριβυτιον οφ εαχη �ιΕ ρεµαινσ υνιφορµ βεχαυσε τηερε ισ α 1:1 ρελατιον βετωεεν
�1Ε ανδ �2Ε, τηατ ισ: ονχε α ϖαλυε �1Ε ισ �ξεδ, τηεν ονλψ ονε ϖαλυε οφ �2Ε (ατ µοστ) ωιλλ
βε συχη τηατ τηε παιρ σατισφψ τηε τηρεε χονδιτιονσ αβοϖε ανδ τηισ ιντερϖαλ ισ χοντινυουσ.
Ηενχε τηε προβλεµ ρεδυχεσ ιν �νδινγ τηε εξτρεµε ϖαλυεσ οφ τηισ ιντερϖαλ. Τηοσε (ανδ
τηε εξπεχτεδ ϖαλυεσ Ε [�ιΕ]) αρε γιϖεν ιν τηε ταβλε βελοω:

�ω1 �
ω

1 �ω2 �
ω

2 Ε [�ω1 ] Ε [�ω2 ] Χ1

1 1
2

�
1� α22

α21

�
1 1

2

�
1� α21

α22

�
1

�
3
4
� 1

4

α22
α21

� �
3
4
� 1

4

α21
α22

�
α1 = α2

2 1
2

�
1� α22

α21

�
1
2

�
1 +

α22
α21

�
0 1 1

2
1
2

α1 > α2

3 0 1 1
2

�
1� α21

α22

�
1
2

�
1 +

α21
α22

�
1
2

1
2

α1 < α2

4 0 1
2

�
1 +

α22
α21

�
0 1

2

�
1 +

α21
α22

�
1
4

�
1 +

α21
α22

�
1
4

�
1 +

α22
α21

�
(α1 = α2)

(28)
Χασε 4 ισ εθυιϖαλεντ το χασε 1, ηενχε ωε χαν δισρεγαρδ ιτ.
Ωε ηαϖε �ναλλψ το δεριϖε τηε εξπεχτεδ ϖαλυε οφ τηε πριχε οφ τηε ποτεντιαλ εντραντ.

Εξπεχτεδ πριχε ισ γιϖεν βψ:

Ε [πΕ] = Ε [κ] +
1

Φ (Ε [κ])

Ε[κ]Ζ

0

Φ (ζ)δζ (29)
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Σινχε Φ (κ) ισ α πιεχεωισε φυνχτιον, ωε στιλλ ηαϖε το χονσιδερ αλλ τηε σιξ χασεσ. Βυτ ονλψ
4 αρε ποσσιβλε:

(1) ιφ α1 = α2
(2) ιφ α1 > α2
(4) ιφ α1 = α2
(5) ιφ α1 < α2

(30)

Χασεσ (1) ανδ (4) αρε εθυιϖαλεντ. Εξπεχτεδ πριχεσ βεχοµεσ8:

Ε [πβ] = Ε [κ] +
1
3
Ε [κ] ιφ α1 = α2

Ε [πβ] = Ε [κ] +
1
16
α21 +

1
48
α22 ιφ α1 > α2

Ε [πβ] = Ε [κ] +
1
16
α22 +

1
48
α21 ιφ α1 < α2

(31)

7.2.4 Σολυτιον οφ τηε µαξιµιζατιον προβλεµ ωιτηουτ φαϖοριτισµ9

Το σολϖε τηε µαξιµιζατιον προβλεµ ωε ηαϖε το χονσιδερ 3 χασεσ:

α1 = α2 (32)

α1 � α2

α1 � α2

Ωε σολϖε εαχη οφ τηε τηρεε χασεσ ανδ τηε σολυτιον µυστ σατισφψ τηε αβοϖε χονδιτιον
χονσιδερεδ, το βε αχχεπτεδ.
Ωε σολϖε τηε �ρστ χασε, α1 = α2, ανδ ωε οβταιν ωηατ ισ, ατ λεαστ, α λοχαλ µαξιµυµ

(ωε χονσιδερ αλσο τηε δετερµιναντ οφ τηε Ηεσσιαν µατριξ):

α1 = α2 =
3

4�
(33)

Τηε υτιλιτψ ιν τηισ χασε ασσυµεσ ϖαλυε Υ
�
3
4�
; 3
4�

�
= 3

16�
:Ωε τηεν προϖε τηατ, ιφ α1 > α2,

ιτ εξιστσ ονλψ ονε σολυτιον ωηερε βοτη τηε �ρστ ορδερ χονδιτιονσ αρε εθυαλ το 0 (α
νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ α λοχαλ µαξιµυµ το εξιστσ). Ηοωεϖερ, λοοκινγ ατ τηε Ηεσσιαν
µατριξ, ιτ ρεσυλτσ τηατ τηισ ποιντ ισ α σαδδλε ποιντ. Φιναλλψ ιφ α1 < α2 ιτ δοεσ νοτ εξιστσ
ανψ ποιντ συχη τηατ βοτη ΦΟΧσ αρε εθυαλ το ζερο.
Το προϖε τηατ τηε υνιθυε λοχαλ µαξιµυµ ωε φουνδ ισ α γλοβαλ µαξιµυµ ωε ηαϖε

το προϖε τηατ τηε φυνχτιον ισ χοντινυουσ ανδ ωε ηαϖε το λοοκ ατ ωηατ ηαππενσ ωηεν
αι = 0 ανδ ωηεν αι ! +1 (βουνδαρψ ϖαλυεσ).

� Το προϖε τηατ τηε φυνχτιον ισ χοντινυουσ. Ιτ ισ φορ ανψ ϖαλυεσ οφ α1 ανδ α2,
βεχαυσε ιν αλλ τηε τηρεε χασεσ, ιφ α1 = α2, τηεν Υ =

1
2
α� 1

3
α2�

� Χηεχκ τηε υτιλιτψ ιφ αι = 0. Ιφ α1 = α2 = 0 τηεν Υ(0; 0) = 0. Ιφ α1 = 0 τηεν
τηε µαξιµυµ ϖαλυε Υ χαν ασσυµε ισ εθυαλ το Υ

�
2
3�
; 0
�
= 1

6�
< 3

16�
. Ινστεαδ, ιφ

α2 = 0 τηεν τηε µαξιµυµ ϖαλυε Υ χαν ασσυµε ισ γιϖεν βψ Υ
�
0; 2

3�

�
= 1

12�
< 3

16�

8Χαλχυλατεδ ωιτη µατηεµατιχα
9Αλλ χοµπυτατιονσ αρε ιν τηε ονλινε αππενδιξ.
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� Χηεχκ τηε υτιλιτψ ιφ αι ! +1. Ιφ α1 = α2 ! +1 τηεν Υ ! �1. Ιφ α1 ! +1
τηεν Υ ! �1 φορ ανψ ϖαλυε οφ α2. Ιφ α2 ! +1 τηεν Υ ! �1 φορ ανψ ϖαλυε
οφ α1.

Ηενχε ωε χαν χονχλυδε τηατ, ωιτηουτ φαϖοριτισµ, ιτ εξιστσ αν υνιθυε χουπλε α1 =
α2 =

3
4�
συχη τηατ τηε φυνχτιον ισ µαξιµιζεδ, ανδ τηισ ισ α γλοβαλ µαξιµυµ.

7.3 Φαϖοριτισµ

Ωε νοω ιντροδυχε φαϖοριτισµ. Τηε φυνχτιον τηε βυψερ µαξιµιζεσ βεχοµεσ:

µαξΥ = Η (α1; α2) + φ � Πρ
(α ωιν)

(α1; α2) (34)

ωηερε Η (α1; α2) ισ τηε χοντινυουσ φυνχτιον στυδιεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον. Ιτ ηασ
α σινγλε µαξιµυµ ποιντ, ωηερε α1 = α2 =

3
4�
. Ωε δε�νε τηισ γλοβαλ µαξιµυµ ασ

(α1; α2) : Χονσιδερ αλσο τηατ:

λιµ
α1!1
α2�!1

Η (α1; α2) = �1 (35)

λιµ
α1!1

Η (α1; α2) = �1

λιµ
α2!1

Η (α1; α2) = �1

Ανδ,

≅εα1 : Η (εα1; 0) > Η (α1; α2) (36)

≅εα2 : Η (0;εα2) > Η (α1; α2)
Η (0; 0) < Η (α1; α2)

Η (α1; α2) ισ τωιχε δι⁄ερεντιαβλε.
Πρ(α ωιν) ισ α χοντινυουσ φυνχτιον γλοβαλλψ ινχρεασινγ ιν α1 ανδ γλοβαλλψ δεχρεασινγ

ιν α2, ασ χαν βε σεεν φροµ �ρστ ορδερ χονδιτιονσ: ≅ Πρ(αωιν)
≅α1

> 0 ανδ ≅ Πρ(αωιν)
≅α2

< 0.
Μορεοϖερ Πρ(α ωιν) 2 [0; 1] ανδ φ ισ α ποσιτιϖε νυµβερ.

7.3.1 Α µαξιµυµ εξιστσ:

Χονσιδερ τηατ, ατ λεαστ φορ �νιτε ϖαλυεσ οφ φ , α µαξιµυµ εξιστσ. Ιν φαχτ Υ (α1; α2) ηασ
αν υππερ βουνδ βεχαυσε:

Υ (α1; α2) � Η (α1; α2) + φ (37)

σινχε µαξΗ (α1; α2) = Η (α1; α2) ανδµαξΠρ (α1; α2) = 1. Μορεοϖερ χονσιδερ τηατ:

λιµ
α1!1

Η (α1; α2) + φ � Πρ (α1; α2) = �1 (38)

λιµ
α2!1

Η (α1; α2) + φ � Πρ (α1; α2) = �1

Ηενχε τηε φυνχτιον ηασ ατ λεαστ ονε µαξιµυµ ανδ τηισ µαξιµυµ ισ �νιτε.
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7.3.2 ∆οµαιν οφ τηε οπτιµαλ ωειγητσ οφ τηε σχορινγ φυνχτιον

∆ε�νε ωιτη (α�1; α
�
2) τηε ωειγητσ οφ τηε σχορινγ φυνχτιον τηατ µαξιµιζεσ τηε βυψερ�σ

υτιλιτψ γιϖεν α λεϖελ οφ φαϖοριτισµ φ � 0. Τηεν α�1 = α�2 ιφ φ = 0. Ωε προϖε τηατ
α�1 > α

�
2 ιφ φ > 0. Μορεοϖερ, ωε προϖε τηατ α

�
1 2

�
2
3�
;βα1
�
ωηερε βα1 ισ α �νιτε ϖαλυε συχη

τηατ βα1 > 3
4�
ανδ α�2 2

�
0; 3

4�

�
. Ωε σπλιτ τηε προοφ ιν τωο παρτσ.

Φιρστ:

ιφ φ > 0! ≅ (εα1;εα2) : (εα1 < εα2 [ Υ (εα1;εα2) > Υ (α1; α2)) (39)

Χονσιδερ �ρστ τηατ Η (εα1;εα2) < Η (α1; α2) : Τηεν χονσιδερ τηατ, ιφ εα1 < εα2, τηεν
Πρ(α ωιν) (α1; α2) =

1
2

α21
α22
< 1

2
ωηιλε Πρ(α ωιν) (α1; α2) =

1
2
. Ιτ φολλοωσ τηατ Υ (εα1;εα2) <

Υ (α1; α2). Τηισ χονχλυδεσ τηε προοφ.

Σεχονδ:

ιφ φ > 0! ≅ (εα1;εα2) : (εα1 = εα2 [ Υ (εα1;εα2) > Υ (α1; α2)) (40)

Χονσιδερ �ρστ τηατ Η (εα1;εα2) < Η (α1; α2). Τηεν χονσιδερ τηατ, ιφ εα1 = εα2, τηεν
φ � Πρ(α ωιν) (εα1;εα2) = φ � Πρ(α ωιν) (α1; α2) = 1

2

α21
α22
π = π

2
. Ιτ φολλοωσ τηατ Υ (εα1;εα2) <

Υ (α1; α2). Τηισ χονχλυδεσ τηε προοφ.

Ηενχε Τηε χουπλε (α�1; α
�
2) τηατ µαξιµιζε Υ (α1; α2) ιν χασε φ > 0 µυστ βε

χονστρυχτεδ συχη τηατ α�1 > α�2 : Φιναλλψ, χονσιδερ τηατ νεχεσσαρψ χονδιτιον φορ α
µαξιµυµ (ωηιχη, ωε κνοω, ιτ εξιστσ) ισ τηατ τηε ποιντ τηατ µαξιµιζεσ Υ ωιλλ βε τηε
ονε συχη τηατ

ρΥ (α1; α2) = 0 (41)
� ≅Υ
≅α1
≅Υ
≅α2

�
=

� ≅Η
≅α1
≅Η
≅α2

�
+ φ

�≅ Πρ(α ωιν)(α1;α2)
≅α1

≅ Πρ(α ωιν)(α1;α2)

≅α2

�
= 0

ρΗ (α1; α2) = �φ � ρ Πρ
(α ωιν)

(α1; α2) (42)

� ≅Η
≅α1
≅Η
≅α2

�
= �φ

�≅ Πρ(α ωιν)(α1;α2)
≅α1

≅ Πρ(α ωιν)(α1;α2)

≅α2

�

Τηατ, ωιτη σοµε µανιπυλατιονσ, χαν βε εξπρεσσεδ ασ:

≅Η

≅α2

�
≅ Πρ(α ωιν) (α1; α2)

≅α2

��1
=
≅Η

≅α1

�
≅ Πρ(α ωιν) (α1; α2)

≅α1

��1
(43)

Το δε�νε τηε δοµαιν οφ α1, τηε αβοϖε χονδιτιον χαν βε εξπρεσσεδ ιν τερµσ οφ α1 ανδ
τηε ρατιο ∀α =

α2
α1
ωηιχη, ωε κνοω, µυστ βε συχη τηατ ∀α 2 [0; 1].Ωε σηοω ιν τηε ονλινε
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αππενδιξ τηατ ιτ εξιστσ α λοωερ ανδ υππερ βουνδ οφ α1 συχη τηατ ιφ α1 δοεσ νοτ βελονγ
το τηισ ιντερϖαλ, τηεν εθυατιον (43) ηασ νο σολυτιον. Σιµιλαρλψ, εθυατιον (43) χαν βε
εξπρεσσεδ ιν τερµσ οφ α2 ανδ τηε ρατιο ∀α =

α2
α1
; ιτ ηασ σολυτιονσ ονλψ ιφ α�2 2

�
0; 3

4�

�
.

7.3.3 Ιν�νιτε φαϖοριτισµ

Συπποσε φ !1. Χονσιδερ τηε βυψερ�σ µαξιµιζατιον προβλεµ:

µαξΥ = Η (α1; α2) + φ � Πρ
(α ωιν)

(α1; α2) (44)

Ιτ�σ οπτιµαλ το χηοοσε α2 = 0. Ιν τηισ χασε ιν φαχτ Πρ(α ωιν) (α1; α2) = 1 8α110. Βυψερ
τηεν ωιλλ χηοοσε α1 συχη τηατ το µαξιµιζε τηε ρεσιδυαλ παρτ οφ ηερ υτιλιτψ φυνχτιον:
Η (α1; α2). Τηε προβλεµ βεχοµεσ:

µαξ Η (α1; 0) (45)

µαξ
1

2
α1 �

3�

8
α21 (46)

Σολυτιον ισ: α1 =
2
3�
. Σινχε α1 <

3�
4
τηεν θυαλιτψ προϖισιον ωιλλ βε βελοω τηε χασε

ωιτηουτ φαϖοριτισµ. Αλσο τηε πριχε ισ λοωερ. Ιν φαχτ ιν τηισ χασε τηε βυψερ ισ χονχερνεδ
ονλψ το µακε τηε πρεφερρεδ βιδδερ ωινσ τηε αυχτιον. Το δο σο, ηε µυστ γιϖε α ϖερψ
ηιγη µαρκετ ποωερ το τηε ινχυµβεντ ανδ, ασ α ρεσυλτ, θυαλιτψ 1 βεχοµεσ ϖερψ χοστλψ
ανδ νοτ σο ιµπορταντ φορ τηε βυψερ.

7.3.4 Προοφ οφ τηε Τηεορεµ ιν Σεχτιον 2

∆ε�νε ωιτη (α�1; α
�
2) τηε ωειγητσ οφ τηε σχορινγ φυνχτιον τηατ µαξιµιζε τηε βυψερ�σ

υτιλιτψ γιϖεν α λεϖελ οφ φαϖοριτισµ φ � 0. Υσινγ αλλ ρεσυλτσ δεριϖεδ αβοϖε, ωε αρε νοω
γοινγ το προϖε τηατ τηερε εξιστ τωο τρεσηολδσ ιν τηε λεϖελ οφ φαϖοριτισµ φ − ωηιχη ωε

δε�νε ασ φ ανδ φ ωιτη φ > φ , συχη τηατ:

� ιφ φ = 0: τηισ ισ τηε βενχηµαρκ χασε ωιτη (α�1; α
�
2) =

�
3
4�
; 3
4�

�
αλρεαδψ προϖεδ

βεφορε.

� ιφ φ 2
�
0; φ
�
τηεν πΙ (α

�
1; α

�
2) > πΙ

�
3
4�
; 3
4�

�
ανδ θυαλιτψ προϖισιον ισ αβοϖε τηε

χασε ωιτηουτ φαϖοριτισµ: θ1Ι (α
�
1; α

�
2) > θ1Ι

�
3
4�
; 3
4�

�
. Ιφ φ > φ τηεν θ1Ι (α

�
1; α

�
2) <

θ1Ι
�
3
4�
; 3
4�

�
.

� ιφ φ 2
η
0; φ
ι
τηεν πΙ (α

�
1; α

�
2) > πΙ

�
3
4�
; 3
4�

�
: Ιφ φ > φ τηεν πΙ (α

�
1; α

�
2) < πΙ

�
3
4�
; 3
4�

�
.

10Ρεχαλλ Πρ(α ωιν) (α1; α2) = 1� 1
2
α
2

2

α
2

1
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Σολυτιον οφ τηε βυψερ�σ µαξιµιζατιον προβλεµ ∆ε�νε ωιτη (α�1; α
�
2) τηε ωειγητσ

οφ τηε σχορινγ φυνχτιον τηατ µαξιµιζε τηε βυψερ�σ υτιλιτψ γιϖεν α λεϖελ οφ φαϖοριτισµ φ �
0. ∆ε�νε ∀α =

α2
α1
ωιτη ∀α 2 [0; 1]. Αναλψτιχαλ σολυτιονσ οφ τηε βυψερ�σ µαξιµιζατιον

προβλεµ ωιτη φαϖοριτισµ χαν βε στατεδ ασ:

α1 =
1

�

24 + 6 (∀3α � ∀2α)
11∀4α � 15∀2α + 36

(47)

φ =
1

�

3 (4 + ∀2α (∀α � 1)) (∀α (108 + ∀α (11∀3α � 30∀α � 73))� 12)
4 (11∀4α � 15∀2α + 36)2

Πλοττινγ τηε σολυτιον φορ φ ωιτη ρεσπεχτ το ∀α ωε οβταιν:
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(Γραπη 1)

Ιτ ιµµεδιατελψ φολλοωσ τηατ ιτ εξιστσ α λεϖελ οφ φ , ωηιχη ωε δενοτε ασ φ , συχη τηατ

ιφ φ > φ τηεν νο ιντερναλ σολυτιον ισ ποσσιβλε. Ιν τηισ χασε τηε οπτιµαλ βουνδαρψ
σολυτιον ισ φορ (α�1; α

�
2) =

�
2
3�
; 0
�
. Ιν φαχτ τηε οπτιµαλ ωειγητσ ηαϖε το βε ωιτηιν

δοµαιν οφ (α�1; α
�
2) δεριϖεδ αβοϖε ανδ, οφ αλλ τηε βουνδαρψ σολυτιονσ οφ τηατ δοµαιν,

τηισ ισ τηε υτιλιτψ−µαξιµιζινγ ονε. Ωε οβταιν τηατ φ � 0:05911.
Μορεοϖερ, ιτ φολλοωσ τηατ φορ φ < φ; τωο λοχαλ µαξιµυµ (α�1; α

�
2) εξιστσ φορ εαχη

λεϖελ οφ φαϖοριτισµ. Φορ ∀νορµαλ∀ ϖαλυεσ οφ �, ι.ε. λεσσ τηαν 5, τηε γλοβαλ µαξιµυµ
ισ γιϖεν βψ τηε ηιγηεστ οφ τηε τωο σολυτιονσ φορ ∀α φορ ανψ λεϖελ οφ φαϖοριτισµ

12. Τηε
δοµαιν οφ τηε γλοβαλ−υτιλιτψ−µαξιµιζινγ ρατιο ∀�α =

α�2
α�1
χαν βε δεριϖεδ υσινγ νυµεριχαλ

τεχηνιθυεσ. Ιτ ρεσυλτσ το βε εθυαλ το ∀�α 2
�
0:625
�
; 1
�
.

11Αλλ νυµεριχαλ σολυτιονσ αρε οβταινεδ ωιτη τηε σοφτωαρε Ματηεµατιχα.
12Σεε Ονλινε Αππενδιξ.
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Θυαλιτψ προϖισιον υνδερ φαϖοριτισµ Θυαλιτψ 1 προϖισιον οφ τηε ινχυµβεντ ισ
προπορτιοναλ το α1: ιφ α1 � 3

4�
τηεν θυαλιτψ προϖισιον ωιτη φαϖοριτισµ ισ ηιγηερ, ιφ

α1 <
3
4�
ισ λοωερ ωιτη ρεσπεχτ το τηε χασε ωηερε φ = 0. Θυαλιτψ 2 προϖισιον οφ τηε

ινχυµβεντ ισ αλωαψσ εθυαλ το ζερο. Πλοττινγ τηε σολυτιον φορ α1 ιν (47) ωε οβταιν:
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(Γραπη 2)

Φροµ γραπη (2) ιτ χαν βε σεεν τηατ ιτ εξιστσ α ρατιο ∀α συχη τηατ ιφ ∀α 2 [∀α; 1] τηεν
α1 � 3

4�
. Σινχε, φορ εαχη λεϖελ οφ φαϖοριτισµ, ιτ ισ ασσοχιατεδ αν οπτιµαλ ρατιο ∀�α ωηιχη

ισ δεχρεασινγ ιν φ , τηεν ιτ εξιστσ α λεϖελ φ συχη τηατ ιφ φ 2
�
0; φ
�
τηεν ∀α 2 [∀α; 1],

τηεν α1 � 3
4�
ανδ ηενχε θυαλιτψ προϖισιον ωιτη φαϖοριτισµ ισ αβοϖε θυαλιτψ προϖισιον

ωιτηουτ.
Βψ σολϖινγ τηε ΦΟΧσ οφ τηε βυψερ�σ υτιλιτψ µαξιµιζατιον προβλεµ ιν φ ανδ α2 φορ

α�1 =
3
4�
ιτ ισ ποσσιβλε το δεριϖε τηε µαξιµυµ λεϖελ οφ φαϖοριτισµ συχη τηατ θυαλιτψ

προϖισιον ισ αβοϖε τηε χασε ωιτη φ = 0. Σολυτιονσ οφ φ αρε:

φ =

( (
3

256�
;� 1

2816�

 �
94

3
π
1314

π
6+
π
9528 992

+
3
π
1314

π
6 +

π
9528 992� 7

π
6

�2
� 183

!)
ιφ � 6= 0

Τηε �ρστ σολυτιον, φ = 3
256�

, ψιελδσ το α1 = α2 =
3
4�
ωηιχη ισ νοτ αχχεπταβλε,

γιϖεν τηε χονστραιντ α1 > α2. Τηε σεχονδ ονε ινστεαδ, ωηιχη χαν βε νυµεριχαλλψ
αππροξιµατεδ το φ = 0:050367

�
; ισ τηατ τρεσηολδ.

Πριχε υνδερ φαϖοριτισµ Ωε νοω προϖε τηατ ιτ εξιστσ α λεϖελ φ συχη τηατ, ασ λονγ

ασ φ < φ; τηεν τηε πριχε παιδ ισ ηιγηερ ωιτη ρεσπεχτ το τηε χασε ωιτηουτ φαϖοριτισµ.
Χονσιδερ �ρστ τηατ, φορ τηε πριχε ωιτη φαϖοριτισµ το βε ηιγηερ ωιτη ρεσπεχτ το τηε χασε
ωηερε φ = 0, ωε νεεδ τηε φολλοωινγ χονδιτιον το βε τρυε:

πΙ (α
�
1; α

�
2) > πΙ

�
3

4�
;
3

4�

�
(48)

36



ωηερε βοτη πριχεσ αρε γιϖεν βψ τηε πριχε εθυατιονσ δεριϖεδ ιν (23), τηε �ρστ φορ α�1 > α
�
2

ωηιλε τηε σεχονδ φορ α1 = α2. Τηεν τηε ινεθυαλιτψ χαν βε σιµπλι�εδ σεττινγ α2 = α1∀α
το οβταιν:

α1 >
1

�

σ
3
4
� 3

8
∀2α

3
2
� ∀2α + 1

6
∀4α

(49)

ωηιχη βεχοµεσ α νυµεριχαλ προβλεµ υσινγ τηε σολυτιον φορ α1 ιν (47). Φορ α σολυτιον
το βε αχχεπταβλε γιϖεν τηε χονστραιντ α�1 > α

�
2 ιτ µυστ βε τηατ ∀

�
α 2 [0; 1]. Ηοωεϖερ, ιφ

∀�α −
0:625
�
τηεν τηε σολυτιον ισ νο λονγερ α γλοβαλ µαξιµυµ. Γιϖεν τηεσε χονστρανιντσ,

τηε αππροξιµατε σολυτιον ωε φουνδ φορ τηατ ινεθυαλιτψ ισ ∀α % 0:65, ωηιχη ψιελδσ

φ � 0:058.
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