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Αβστραχτ
Υσινγ αν οριγιναλ δατασετ οφ στανδαρδισεδ µεδιχαλ δεϖιχεσ πυρχηασεδ βψ Ιταλ−
ιαν λοχαλ Πυβλιχ Βυψερσ (ΠΒσ), ωε ινϖεστιγατεδ τηε αβιλιτψ οφ εαχη ΠΒ ιν ρυννινγ
τηε ρελατεδ προχυρεµεντ προχεσσ. Φορ εαχη πυρχηασε, τηε δι⁄ερενχε βετωεεν
εαχη ιτεµσ πριχε ανδ ιτσ µαργιναλ χοστ ωασ µεασυρεδ. Ωε δε νε ΠΒσ αβιλιτψ
ασ τηε ΠΒσ ξεδ ε⁄εχτ ον συχη δι⁄ερενχε.
Ωε σηοω τηατ: αϖεραγε πριχεσ ϖαρψ συβσταντιαλλψ αµονγ ΠΒσ; τηισ ϖαριατιον
ισ λαργελψ χαπτυρεδ βψ τηε ΠΒσ ξεδ ε⁄εχτ; τηε ΠΒσ αβιλιτψ δεπενδσ ον ινστι−
τυτιοναλ χηαραχτεριστιχσ ανδ σιζε; µανδατορψ ρεφερενχε πριχεσ δετερµινε ηιγηερ
αϖεραγε πυρχηασινγ πριχεσ φορ ηιγη−αβιλιτψ ΠΒσ ανδ λοωερ πριχεσ φορ λοω−αβιλιτψ
ΠΒσ.
ϑΕΛ Χλασσι χατιον: ∆44; ∆73; Η57; Ι18.
Κεψωορδσ: Πυβλιχ Προχυρεµεντ; Μεδιχαλ ∆εϖιχεσ; Βυψερσ Αβιλιτψ; Ρεφερ−
ενχε Πριχε.
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Ιντροδυχτιον

Τηε Ευροπεαν Υνιον µαρκετ φορ µεδιχαλ δεϖιχεσ ισ τηε σεχονδ λαργεστ µαρκετ οφ
µεδιχαλ δεϖιχεσ ιν τηε ωορλδ, αφτερ τηε Υνιτεδ Στατεσ.1 Ηοωεϖερ, χοµπαρεδ το τηε
Υνιτεδ Στατεσ, ωηερε εξπενδιτυρεσ αρε µαινλψ µαναγεδ βψ τηε πριϖατε ηεαλτη σεχτορ,
ιν τηε Ευροπεαν Υνιον αππροξιµατελψ 79% οφ ηεαλτηχαρε χοστσ αρε παιδ φορ βψ νατιοναλ
γοϖερνµεντσ (ΟΕΧ∆−ΕΥ, 2016).2 Συχη ρελεϖαντ δι⁄ερενχεσ βετωεεν τηε ΕΥ ανδ ΥΣ
ηεαλτη σψστεµσ αλσο ινχλυδε τηε πυρχηασινγ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ. Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ,
τηισ πυρχηασινγ υσυαλλψ ρελιεσ ον διρεχτ τραδε βετωεεν πριϖατε ηοσπιταλσ ανδ συππλιερσ,
χηαραχτερισεδ βψ στρατεγιχ δισχρετιον ανδ εξιβιλιτψ. Ηοωεϖερ, ιν ΕΥ χουντριεσ, συχη
αχτιϖιτψ ισ ηεαϖιλψ ρεγυλατεδ ανδ τηε πυβλιχ ο′χιαλσ δισχρετιοναλ χηοιχε ρεγαρδινγ τηε
αωαρδινγ µεχηανισµσ ανδ τηε χοντραχτσ µαναγεµεντ ισ λαργελψ ρεστριχτεδ βψ λαω
(Λιαν ανδ Λαινγ, 2004; Σπαγνολο, 2012). Τηυσ, ιν τηε πριϖατε ηεαλτη σεχτορ, τηε
µαναγερσ βαργαινινγ αβιλιτψ ιν βυψινγ µεδιχαλ δεϖιχεσ ισ εξπρεσσεδ ιν βυσινεσσ−το−
βυσινεσσσ διρεχτ νεγοτιατιονσ ωιτη συππλιερσ (Γρενναν, 2013 ανδ 2014). Ιν χοντραστ,
ιν τηε πυβλιχ ηεαλτη σεχτορ, τηε πυβλιχ βυψερσ αβιλιτψ µυστ χοπε ωιτη βυσινεσσ−το−
γοϖερνµεντσ ρεγυλατεδ προχεδυρεσ, οφτεν ρελψινγ ον οπεν αυχτιον µεχηανισµσ.
Ιν Ιταλψ  ασ ιν µανψ οτηερ νατιοναλ ηεαλτη σψστεµσ ιν Ευροπε  τηε πυρχηασινγ οφ
µεδιχαλ δεϖιχεσ ισ µαναγεδ ατ α λοχαλ λεϖελ. Ρεχεντλψ, τηε νατιοναλ πρεσσ ηιγηλιγητεδ
τηατ, φορ τηε σαµε στανδαρδ ιτεµ (ι.ε., α σιµπλε σψρινγε), δι⁄ερεντ πυβλιχ ηοσπιταλσ
ανδ λοχαλ ηεαλτη υνιτσ οφτεν παψ ϖερψ δι⁄ερεντ πριχεσ.3 Ιν α περιοδ οφ τιγητ πυβλιχ
βυδγετσ, τηισ εϖιδενχε ηασ φυελεδ αν εξτενσιϖε πυβλιχ δεβατε.
Τηε οβϕεχτιϖεσ οφ τηισ παπερ, βψ εξπλοιτινγ αν οριγιναλ Ιταλιαν δατασετ, αρε ρστλψ
το εµπιριχαλλψ ινϖεστιγατε τηε αβιλιτψ οφ πυβλιχ βυψερσ (ΠΒσ, ι.ε., λοχαλ πυβλιχ ηοσπιταλ
ανδ ηεαλτη υνιτσ) ασ α δετερµιναντ οφ πριχε δι⁄ερενχεσ ιν τηε προχυρεµεντ οφ στανδαρδ
µεδιχαλ δεϖιχεσ. Σεχονδλψ, το ασσεσσ τηε ιµπαχτ οφ ∀ρεφερενχε πριχεσ∀, ασ α πολιχψ
ωηιχη ηασ ιµποσεδ α χαπ ον τηε πριχε οφ εαχη προχυρεδ µεδιχαλ δεϖιχε ανδ ηασ βεεν
αδοπτεδ ιν τηε αιµ οφ ρεδυχινγ πυβλιχ προχυρεµεντ εξπενδιτυρε.4 Φορ εαχη πυρχηασε
ωε µεασυρε τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε ιτεµσ πριχε  ρεσυλτινγ φροµ τηε προχυρεµεντ
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Ιν 2015 τηε ΕΥ µαρκετ φορ µεδιχαλ δεϖιχεσ ωασ ωορτη 110βν ευροσ, ορ αβουτ 7.9% οφ τοταλ ηεαλτη
εξπενδιτυρεσ ιν τηε σαµε ψεαρ (ΟΕΧ∆−ΕΥ, 2016).
2
Πυβλιχ ηεαλτη ισ α ρελεϖαντ γοαλ πυρσυεδ ιν τηε Ευροπε 2020 στρατεγψ. Τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον
στατεδ τηατ ∀Προµοτινγ γοοδ ηεαλτη ισ αν ιντεγραλ παρτ οφ τηε σµαρτ ανδ ινχλυσιϖε γροωτη οβϕεχτιϖεσ
φορ Ευροπε 2020. Κεεπινγ πεοπλε ηεαλτηψ φορ λονγερ ηασ α ποσιτιϖε ιµπαχτ ον προδυχτιϖιτψ ανδ
χοµπετιτιϖενεσσ∀ (Χοµµυνιχατιον δατεδ 29 ϑυνε 2011 Α βυδγετ φορ Ευροπε 2020).
3
Σεε, αµονγ µανψ αρτιχλεσ, Π. Ρυσσο ∀Γαρζε ε σιρινγηε δορο: λε σπεσε παζζε δελλε ΑΣΛ∀ (Βανδαγεσ
ανδ γολδ σψρινγεσ: τηε χραζψ εξπενδιτυρεσ οφ Ιταλιαν λοχαλ ηεαλτη αγενχιεσ) ιν Λα Σταµπα, ϑυλψ 3ρδ
2012, ανδ Ε. ςενδραµινι ∀Ι χοστι στανδαρδ σονο γιυστι? ∆ιπενδε∀ (Αρε ρεφερενχε πριχεσ φαιρ? Ιτ
δεπενδσ) ιν Ιλ Σολε 24 Ορε, Οχτοβερ 30τη 2015.
4
Ιν 2011, τηε Ιταλιαν Αυτηοριτψ φορ Πυβλιχ Χοντραχτσ  ι.ε., τηε νατιοναλ ρεγυλατορ φορ πυβλιχ
προχυρεµεντ ατ τηε τιµε ουρ δατασετ ρεφερσ το  ωασ τασκεδ το σετ α ∀ρεφερενχε πριχε∀ φορ εαχη οφ
τηε σεϖεραλ χλασσεσ οφ φυνχτιοναλλψ εθυιϖαλεντ µεδιχαλ δεϖιχεσ ιν τηε αιµ το λοωερ τηε πριχεσ παιδ βψ
πυβλιχ βυψερσ ιν πυρχηασινγ συχη ιτεµσ. Τηεσε ρεφερενχε πριχεσ, αχτιϖε φροµ ϑυλψ 2012 το Μαψ 2013,
ωορκεδ ασ α χαπ το υνιταρψ πριχεσ ιν προχυρεµεντ αυχτιονσ φορ µεδιχαλ δεϖιχεσ.
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προχεδυρε  ανδ ιτσ µαργιναλ προδυχτιον χοστ ωε ηαϖε στρυχτυραλλψ εστιµατεδ. Ωε
δε νε τηε ΠΒσ αβιλιτψ ασ τηε ΠΒ ξεδ ε⁄εχτ ον (τηε οπποσιτε σιγν οφ) συχη δι⁄ερενχε
φορ εαχη ιτεµ προχυρεδ. Ωε ραν ουρ εµπιριχαλ αναλψσισ ον αν οριγιναλ δατασετ ινχλυδινγ
75 χλασσεσ οφ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ σολδ το 135 Ιταλιαν λοχαλ ΠΒσ ιν τηε περιοδ
ϑανυαρψ−∆εχεµβερ 2013.
Ουρ εµπιριχαλ αππροαχη ισ γυιδεδ βψ τωο ιµπορταντ φεατυρεσ. Τηε µεδιχαλ δεϖιχεσ
ωε ινϖεστιγατε αρε στανδαρδισεδ ανδ ρελατιϖελψ χηεαπ (ινδεεδ, ρενεγοτιατιον ραρελψ
οχχυρσ), ανδ τηεψ χαν βε γρουπεδ ιντο χλασσεσ οφ φυνχτιοναλλψ ηοµογενεουσ προδυχτσ
(ι.ε., ιν εαχη χλασσ, θυαλιτψ δι⁄ερεντιατιον ωουλδ νοτ βε αν ισσυε). Ον τηεσε γρουνδσ,
ωε ρστ εστιµατε υνοβσερϖεδ µαργιναλ χοστ φορ εαχη προχυρεδ µεδιχαλ δεϖιχε. Τηεν,
υσινγ αν ο′χιαλ χλασσι χατιον προϖιδεδ βψ τηε Ιταλιαν τεχηνιχαλ αδϖισορ φορ ηεαλτη
πολιχιεσ, ωε γρουπ φυνχτιοναλλψ ηοµογενεουσ µεδιχαλ δεϖιχεσ ιν χλασσεσ; ανδ φορ εαχη
χλασσ, ωε σετ α βενχηµαρκ µαργιναλ χοστ. Τηυσ, ωε χοµπυτε τηε δι⁄ερενχε βετωεεν
τηε οβσερϖεδ πριχε φορ εαχη µεδιχαλ δεϖιχε ανδ ιτσ βενχηµαρκ µαργιναλ χοστ. Φροµ
τηερε, ωε ινφερ α προξψ φορ τηε ΠΒσ αβιλιτψ ιν ρυννινγ εαχη πυρχηασε. Ωε φυρτηερ
ινϖεστιγατε τηε δετερµιναντσ οφ συχη ΠΒσ αβιλιτψ βψ εξπλοιτινγ ινφορµατιον φροµ λοχαλ
πυβλιχ ηοσπιταλσ ανδ ηεαλτη υνιτσ βαλανχε σηεετ οπεν δατα. Φιναλλψ, ωε ασσεσσ τηε
ιµπαχτ οφ τηε ∀ρεφερενχε πριχεσ∀ πολιχψ ανδ ιτσ εξογενουσ τερµινατιον ον τηε ΠΒσ
αβιλιτψ.
Βασεδ ον ρεαλ µαρκετ δατα, ουρ αναλψσισ ισ α κεψ στεπ τοωαρδ βριδγινγ ρεαλ προ−
χυρεµεντ ουτχοµεσ ωιτη εαχη πυβλιχ βυψερσ φεατυρεσ ανδ χηοιχεσ οφ προχυρεµεντ
προχεδυρεσ. Ουρ µαιν νδινγσ χαν βε συµµαρισεδ ασ φολλοωσ. Φιρστλψ, τηε αϖεραγε
πριχεσ οφ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ παιδ βψ δι⁄ερεντ Ιταλιαν ΠΒσ ϖαρψ συβσταντιαλλψ.
Σεχονδλψ, τηε δι⁄ερενχεσ αχροσσ τηε ΠΒσ πυρχηασινγ πριχεσ αρε εξπλαινεδ βψ ΠΒ ξεδ
ε⁄εχτσ, ωηιχη ιν τυρν ρελατε το τηε ΠΒσ ινστιτυτιοναλ χηαραχτεριστιχσ ανδ σιζε. Ιν
παρτιχυλαρ, τηε ΠΒσ σιζε (µεασυρεδ ειτηερ βψ οϖεραλλ περσοννελ χοστσ ορ βψ οϖεραλλ
ηεαλτη−ρελατεδ χοστσ) ηασ α γενεραλ ποσιτιϖε ανδ σιγνι χαντ ε⁄εχτ ον τηε αβιλιτψ το ρυν
τηε προχυρεµεντ προχεσσ. Φυρτηερµορε, ωε νδ τηατ ιτ ισ τηε ρατιο οφ νον−ηεαλτη οϖερ
τοταλ περσοννελ χοστ τηατ δριϖεσ τηε οϖεραλλ ποσιτιϖε ανδ σιγνι χαντ ε⁄εχτ οφ σιζε ον
τηε ΠΒσ αβιλιτψ. Ιν χοντραστ, ονχε ηαϖινγ χοντρολλεδ φορ σιζε, οϖεραλλ προχυρεµεντ
εξπενσεσ φορ ηεαλτη−ρελατεδ γοοδσ πυση αβιλιτψ δοων, ωηιχη ισ χονσιστεντ ωιτη τηε
αδοπτεδ δε νιτιον οφ ΠΒσ αβιλιτψ. Ουρ ρεσυλτσ αλσο ηιγηλιγητ σιγνι χαντ δι⁄ερενχεσ
ιν τηε αβιλιτψ το προχυρε βετωεεν ΠΒσ οφ δι⁄ερεντ οργανισατιοναλ στρυχτυρεσ. Λοχαλ
πυβλιχ ηεαλτη υνιτσ ρεχορδ ηιγηερ πριχεσ ιν πυρχηασινγ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ οϖερ
πυβλιχ ηοσπιταλσ  τηε λαττερ ηαϖε α µορε χεντραλισεδ προχυρεµεντ µαναγεµεντ τηαν
τηε φορµερ  ανδ τηεψ αρε αλσο µορε χλοσελψ ρελατεδ το ρεγιοναλ ο′χεσ ωηερε τηε ηεαλτη
πολιχψ ισ δεχιδεδ.
Ρεγαρδινγ τηε αδοπτιον οφ α ρεφερενχε πριχε ασ α χαπ το µεδιχαλ δεϖιχεσ πριχεσ, ωε
φουνδ τηατ τηισ πολιχψ ηασ α νον−λινεαρ ε⁄εχτ ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ. Ιτ ηασ α σιγνι χαντλψ
νεγατιϖε ε⁄εχτ ον ηιγη−αβιλιτψ ΠΒσ (ι.ε., ιτ ινχρεασεσ αϖεραγε πριχεσ) ανδ α ποσιτιϖε
ε⁄εχτ ον λοω−αβιλιτψ ΠΒσ. Οϖεραλλ, ιν τηε πρεσενχε οφ ρεφερενχε πριχεσ, τηε δισπερσιον
οφ ΠΒσ αβιλιτψ ισ ρεδυχεδ ανδ οβσερϖατιονσ αρε µορε χονχεντρατεδ τοωαρδ αν αϖεραγε
3

ϖαλυε. Ιν φαχτ, ωηεν ρεφερενχε πριχεσ ωερε ιν φορχε, αλλ οφ τηε µαιν δετερµιναντσ οφ
ΠΒσ αβιλιτψ δεχρεασε τηειρ µαγνιτυδε ορ λοσε οϖεραλλ σιγνι χανχε.
Ουρ παπερ µαινλψ χοντριβυτεσ το τηρεε στρανδσ οφ εχονοµιχ λιτερατυρε ον προχυρε−
µεντ. Τηε ρστ ισ ον τηε προχυρεµεντ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ. Γρενναν (2013, 2014)
ινϖεστιγατεσ συχη πυρχηασινγ ον α δεταιλεδ ΥΣ δαταβασε οφ χοροναρψ στεντσ. Ηε εµπιρ−
ιχαλλψ στυδιεσ τηε νεγοτιατιον προχεσσ βετωεεν πριϖατε ηοσπιταλσ ανδ πριϖατε συππλιερσ,
ανδ τηε ρεσυλτινγ πριχε δισχριµινατιον (Γρενναν, 2013). Ηισ φοχυσ ον τηε πριϖατε ηοσ−
πιταλσ βαργαινινγ αβιλιτψ σηοωσ τηατ τηισ αβιλιτψ ηασ α λαργε πριϖατε−ηοσπιταλ σπεχι χ
χοµπονεντ τηατ εξπλαινσ 79% οφ πριχε ϖαριατιονσ ιν πυρχηασινγ (Γρενναν, 2014). Φο−
χυσινγ ον Ευροπε, Σορενσον ανδ Καναϖοσ (2011) πρεσεντ ανδ δισχυσσ µεδιχαλ δεϖιχε
προχυρεµεντ πολιχιεσ ανδ πραχτιχεσ ιν σεϖεραλ Ευροπεαν χουντριεσ, ηιγηλιγητινγ λαργε
ηετερογενειτψ ιν προχεδυρεσ τηερειν αδοπτεδ ανδ λιττλε ιν τηε ωαψ οφ αναλψσισ ον τηειρ
ε⁄εχτσ. Λαινγ ανδ Λιαν (2004) χοµπαρε πυβλιχ ανδ πριϖατε ηεαλτη προχυρεµεντ ιν τηε
ΥΚ, σηοωινγ συβοπτιµαλ ουτχοµεσ ιν τηε φορµερ. Καστανιοτι ετ αλ. (2013) δισχυσσ
προχυρεµεντ πραχτιχεσ ανδ πολιχιεσ ρεχεντλψ σετ φορτη ιν τηε Γρεεκ προχυρεµεντ οφ
ηεαλτη τεχηνολογιεσ, παρτιχυλαρλψ ρεγαρδινγ ρεφερενχε πριχε σεττινγ ανδ χεντραλισεδ τεν−
δερσ, ανδ δισχυσσ τηε ρστ µεασυραβλε ουτχοµεσ (ιν τερµσ οφ χοστ σαϖινγσ) ρεσυλτινγ
φροµ τηεσε πολιχιεσ. Ωε χοντριβυτε το τηισ λιτερατυρε βψ προϖιδινγ εµπιριχαλ ρεσυλτσ
φορ τηε Ιταλιαν προχυρεµεντ οφ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ, ωιτη α φοχυσ ον τηε δετερ−
µιναντσ οφ τηε πυβλιχ βυψερσ αβιλιτψ ιν µαναγινγ α ϖερψ ρεγυλατεδ προχεσσ ανδ ον
ουτχοµεσ φροµ τηε αδοπτιον οφ α ρεφερενχε πριχε ρεγιµε.
Τηε σεχονδ στρανδ οφ λιτερατυρε ωε χοντριβυτε το ισ ον τηε ρολε πλαψεδ βψ πυβλιχ
βυψερσ ιν προχυρινγ γοοδσ ορ σερϖιχεσ, ανδ ον τηε λινκεδ πολιχιεσ. Χονσιδερινγ προ−
χυρεµεντ περφορµανχε ασ ρελατεδ το χοµπετενχε οφ πυβλιχ ωορκφορχε, α ρεχεντ παπερ
βψ ∆εχαρολισ ετ αλ. (2018) εµπιριχαλλψ ασσεσσεσ συχη χαυσαλ ε⁄εχτ ον ΥΣ βυρεαυσ. Υσ−
ινγ αν ινστρυµενταλ ϖαριαβλε στρατεγψ ανδ χοµβινινγ δατα ον ο′χε−λεϖελ χοµπετενχιεσ
ανδ ον προχυρεµεντ περφορµανχε (ι.ε., χοστ ανδ τιµε οϖερρυνσ), τηε αυτηορσ νδ τηατ
χοοπερατιον ωιτηιν τηε ο′χε µαττερσ τηε µοστ το ιµπροϖε τηε βυρεαυσ ουτχοµε.
Χονσιδερινγ τηε πριχε παιδ φορ στανδαρδισεδ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ βψ δι⁄ερεντ χλασσεσ
οφ Ιταλιαν πυβλιχ βυψερσ, Βανδιερα, Πρατ ανδ ςαλλεττι (2009) φουνδ τηατ εξπενδιτυρε
ωουλδ ρεδυχε βψ 21% − χορρεσπονδινγ το α σαϖινγ ιν βετωεεν 1.6 ανδ 2.1% οφ τηε
Ιταλιαν Γ∆Π − ιφ αλλ τηε πυβλιχ βυψερσ ωερε το παψ τηε σαµε πριχεσ ασ τηε ονε ατ
τηε τεντη περχεντιλε. Τηεσε αυτηορσ αλσο φουνδ τηατ ατ λεαστ 82% οφ συχη εστιµατεδ
ωαστε ωασ το βε ρελατεδ το βυροχρατιχ ινε′εχιενχψ. Ον α λαργε δατασετ ον Ρυσσιαν
προχυρεµεντ ιν 2011−2015, Βεστ ετ αλ. (2018) εστιµατε τηατ 60% οφ ωιτηιν−προδυχτ
πυρχηασε−πριχε ϖαριατιον αχροσσ 16 µιλλιον πυρχηασεσ ισ δυε το τηε βυρεαυχρατσ ανδ
οργανισατιονσ αδµινιστερινγ προχυρεµεντ. Μορεοϖερ, ινϖεστιγατινγ α σπεχι χ προχυρε−
µεντ πολιχψ  ι.ε., βιδ πρεφερενχεσ φορ δοµεστιχ ρµσ  τηεψ σηοω τηατ τηε δεσιγν
οφ συχη οπτιµαλ προχυρεµεντ πολιχψ δεπενδσ ον τηε ε⁄εχτιϖενεσσ οφ τηε προχυρερσ ατ
ιµπλεµεντινγ τηε πολιχψ ιτσελφ. Το τηεσε παπερσ, ωε αδδ α νοϖελ αππροαχη το µεασυρε
τηε πυβλιχ βυψερσ αβιλιτψ ιν µαναγινγ προχυρεµεντ πυρχηασεσ ανδ ιτσ δετερµιναντσ.
Μορεοϖερ, ∆ι Τελλα ανδ Σχηαργροδσκψ (2003) ινϖεστιγατε τηε µεδιχαλ προχυρεµεντ
4

πριχεσ οφ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ φολλοωινγ τηε ιντροδυχτιον οφ α στριχτ µονιτορινγ
πολιχψ ον Βυενοσ Αιρεσ ηοσπιταλσ πυρχηασινγ. Τηεψ εστιµατε α 10% ρεδυχτιον ον
αϖεραγε πριχεσ παιδ βψ ηοσπιταλσ βεχαυσε οφ τηε χραχκδοωνσ.5 Σιµιλαρ το ∆ι Τελλα
ανδ Σχηαργροδσκψ (2003), ωε ινϖεστιγατε τηε ε⁄εχτ οφ α πολιχψ το ρεδυχε τηε πυβλιχ
προχυρεµεντ εξπενδιτυρε οφ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ. Ηοωεϖερ, τηισ δι⁄ερσ φροµ
τηοσε αυτηορσ ασ ωε σπεχι χαλλψ µεασυρε τηε ιµπαχτ οφ τηε ρεφερενχε πριχε πολιχψ ον τηε
ΠΒσ αβιλιτψ ιν τηε πυρχηασε οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ ανδ ιτσ ε⁄εχτ ον πυβλιχ εξπενδιτυρεσ.
Φιναλλψ, ωε χοντριβυτε το τηε εµπιριχαλ αυχτιονσ λιτερατυρε βψ εξτενδινγ τηε απ−
πλιχατιον οφ τηε σεµιναλ παπερ βψ Γυερρε ετ αλ., (2000). Τηε ιννοϖατιϖε φεατυρεσ οφ
ουρ αναλψσισ αρε νεχεσσαρψ το ινϖεστιγατε α δατασετ οφ ηετερογενεουσ γοοδσ αωαρδεδ ιν
προχυρεµεντ σεαλεδ βιδ αυχτιονσ. Ιν σο δοινγ, ωε προϖιδε αν οριγιναλ δεϖελοπµεντ το
εµπιριχαλλψ ινϖεστιγατε ρεαλ προχυρεµεντ αυχτιονσ ωιτη συχη χηαραχτεριστιχσ (ι.ε., αυχ−
τιονσ φορ τηε αωαρδινγ οφ δι⁄ερεντ στανδαρδ γοοδσ, ιν α προχυρεµεντ σεττινγ ωηερε α
σεαλεδ βιδ µεχηανισµ ισ αδοπτεδ.).
Τηε ρεµαινδερ οφ τηε παπερ ισ οργανισεδ ασ φολλοωσ: Σεχτιον 2 δεσχριβεσ τηε ιν−
στιτυτιοναλ σεττινγ (2.1), ουρ δατασετ (2.2) ανδ πρεσεντσ σοµε τψπιχαλ ρεδυχεδ−φορµ
εστιµατεσ (2.3). Σεχτιον 3 δεσχριβεσ τηε στρυχτυραλ τηεορετιχαλ φραµεωορκ, ρστλψ ιν−
τροδυχινγ τηε δε νιτιον οφ ΠΒσ αβιλιτψ (3.1) ανδ τηεν σηοωινγ τηε µαργιναλ χοστ
εστιµατε φορ τηε µεδιχαλ δεϖιχεσ ινχλυδεδ ιν ουρ δατασετ (3.2). Σεχτιον 4 δεριϖεσ τηε
ΠΒσ αβιλιτψ (4.1) ανδ εστιµατεσ ιτσ δετερµιναντσ (4.2). Σεχτιον 5 ρεπλιχατεσ τηε σαµε
αναλψσισ εξπλοιτινγ τηε εϖεντ οφ ρεφερενχε πριχε τερµινατιον ασ α θυασι−νατυραλ εξπερ−
ιµεντ. Τηερεφορε, τηε ΠΒσ αβιλιτψ (5.1) ανδ ιτσ δετερµιναντσ (5.2) αρε χοµπαρεδ
βεφορε ανδ αφτερ τηισ εϖεντ. Φιναλλψ, Σεχτιον 6 χονχλυδεσ βψ συµµαρισινγ ουρ νδινγσ
ανδ προϖιδινγ πολιχψ ιµπλιχατιονσ. Ιν τηε Αππενδιξ, ωε ρεπορτ φυρτηερ δεταιλσ ον τηε
εστιµατιονσ ανδ σοµε ροβυστνεσσ χηεχκσ.

2

Ενϖιρονµεντ

2.1

Ινστιτυτιοναλ Σεττινγ

Τηε Ιταλιαν ηεαλτηχαρε σψστεµ ισ α ρεγιοναλλψ βασεδ νατιοναλ ηεαλτη σερϖιχε τηατ προ−
ϖιδεσ υνιϖερσαλ χοϖεραγε λαργελψ φρεε οφ χηαργε. Τηε µαιν σουρχεσ οφ ιτσ νανχινγ αρε
νατιοναλ ανδ ρεγιοναλ ταξεσ τηατ αρε συππλεµεντεδ βψ χο−παψµεντσ φορ πηαρµαχευ−
τιχαλσ ανδ ουτπατιεντ χαρε. Τηε σψστεµ χονσιστσ οφ τηρεε λεϖελσ οφ αχτιον: νατιοναλ,
ρεγιοναλ ανδ λοχαλ. Τηε ηιγηεστ λεϖελ ισ ρεσπονσιβλε φορ ενσυρινγ τηε γενεραλ γοαλσ
ανδ φυνδαµενταλ πρινχιπλεσ οφ τηε νατιοναλ ηεαλτη σψστεµ. Ρεγιοναλ γοϖερνµεντσ αρε
ρεσπονσιβλε φορ ενσυρινγ τηε δελιϖερψ οφ σερϖιχεσ τηρουγη α νετωορκ οφ ποπυλατιον−
βασεδ λοχαλ πυβλιχ ηεαλτη υνιτσ (∀Αζιενδε Σανιταριε Λοχαλι∀, ΑΣΛ) ανδ λοχαλ πυβλιχ
5

Τηεψ αλσο νδ α σιγνι χαντ (ανδ νεγατιϖε) ε⁄εχτ οφ πυβλιχ µαναγερσ ωαγεσ ον τηε πριχεσ παιδ βψ
ηοσπιταλσ, α ρεσυλτ χονσιστεντ ωιτη τηε τηεορψ οφ χορρυπτιον βψ Βεχκερ ανδ Στιγλερ (1974), ι.ε., βεττερ
παιδ µαναγερσ ωιλλ βε λεσσ τεµπτεδ το ενγαγε ιν χορρυπτεδ προχεσσεσ.

5

ηοσπιταλσ.6
Προχυρεµεντ φορ στανδαρδισεδ µεδιχαλ δεϖιχεσ ιν Ιταλψ ισ δεχεντραλισεδ ατ τηε λοχαλ
λεϖελ. Ιν 2013, τηε ψεαρ χοϖερεδ ιν ουρ δατασετ, αππροξιµατελψ 350 λοχαλ πυβλιχ βυψερσ
(ΠΒσ, λοχαλ πυβλιχ ηοσπιταλσ ανδ ηεαλτη υνιτσ) ηαδ προχυρεµεντ ρεσπονσιβιλιτιεσ.7 Αχ−
χορδινγ το τηε Ιταλιαν πυβλιχ προχυρεµεντ λαω, γοοδσ ανδ σερϖιχεσ σηουλδ βε αωαρδεδ
τηρουγη πυβλιχ τενδερσ ανδ διρεχτ νεγοτιατιον χαν βε υσεδ υνδερ σοµε πρεχισε χιρχυµ−
στανχεσ.8 Ασ φορ µεδιχαλ δεϖιχεσ, ιν 2013 σχορινγ−ρυλε αυχτιονσ ωερε οφτεν εµπλοψεδ
φορ χοµπλεξ σερϖιχεσ ωηιλε ρστ−πριχε αυχτιονσ, τογετηερ ωιτη διρεχτ νεγοτιατιον, ωερε
αλµοστ αλωαψσ αδοπτεδ φορ σιµπλερ ανδ µορε στανδαρδ γοοδσ.
Το εντερ α πυβλιχ προχυρεµεντ αυχτιον φορ µεδιχαλ δεϖιχεσ, ποτεντιαλ συππλιερσ
µυστ σατισφψ α µινιµυµ σετ οφ χοµµον ρεθυιρεµεντσ (ι.ε., το πρεσεντ στανδαρδ τενδερ
δοχυµεντσ ανδ ηαϖε τηε νανχιαλ ανδ τεχηνιχαλ θυαλι χατιονσ ρεθυιρεδ). Μορεοϖερ,
ιν τηισ ρεσπεχτ, εαχη ΠΒ ηασ σοµε δισχρετιον ιν ρεθυιρινγ αδδιτιοναλ θυαλι χατιονσ ανδ
προχεδυρεσ. Ασ α ρεσυλτ, εαχη ΠΒ ιν χηαργε οφ προχυρεµεντ φορ µεδιχαλ δεϖιχεσ χαν
πλαψ α ρολε ιν ∀βυρδενινγ∀ τηε συππλιερσ εντρψ ιν τηε αωαρδινγ προχεδυρε ωιτη χοστλψ
ρεθυιρεµεντσ ανδ, ωιτηιν τηε νιτε σετ οφ µεχηανισµσ δε νεδ βψ λαω, ιν χηοοσινγ τηε
αωαρδινγ µεχηανισµ το αδοπτ.
Ιν 2012, τηε Ιταλιαν Αυτηοριτψ φορ Πυβλιχ Χοντραχτσ (ΑςΧΠ)9 ωασ ασσιγνεδ τηε
τασκ οφ σεττινγ ρεφερενχε πριχεσ φορ χλασσεσ οφ φυνχτιοναλλψ εθυιϖαλεντ µεδιχαλ δεϖιχεσ
πυρχηασεδ βψ λοχαλ πυβλιχ ηοσπιταλσ ανδ ηεαλτη υνιτσ. Τηε αιµ οφ τηισ πολιχψ ωασ το
ηελπ στανδαρδισινγ πριχεσ παιδ φορ τηε σαµε ιτεµ βψ δι⁄ερεντ ΠΒσ. Εαχη ρεφερενχε
πριχε χονσιστσ οφ α χαπ ον υνιταρψ πριχεσ φορ α χλασσ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ.10 Τηε πολιχψ
ον ρεφερενχε πριχεσ αλσο ινχλυδεσ α σαφεγυαρδ χλαυσε. Ιφ τηε αυχτιον ωιτη τηε ρεφερενχε
πριχεσ αππλιχατιον ισ αννυλλεδ, τηε ΠΒ χουλδ τηεν προχεεδ ωιτη α νεω αυχτιον ωηερε
τηε ρεφερενχε πριχεσ αρε νο λονγερ αππλιεδ. Ρεφερενχε πριχεσ ωερε µανδατοριλψ αππλιεδ
ον τηε πυβλιχ πυρχηασινγ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ φροµ ϑυλψ 1στ 2012 το Μαψ 2νδ 2013. Ον
τηε λαττερ δατε, τηε Αδµινιστρατιϖε Τριβυναλ οφ Ροµε (ΤΑΡ) ρεπλψινγ το τηε αππεαλ
ϕοιντλψ συβµιττεδ βψ σοµε συππλιερσ χανχελλεδ ουτ τηε ρεφερενχε πριχεσ, α δεχισιον
µοτιϖατεδ βψ τηε φαχτ τηατ τηε λιστεδ δεϖιχεσ ιν σοµε χλασσεσ ωερε βοτη φυνχτιοναλλψ
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Το χοϖερ λοχαλ δεµανδ, ιν σοµε ρεγιοναλ αρεασ, τηερε αρε αλσο πριϖατε ηοσπιταλσ αχχρεδιτεδ ωιτη
προϖιδινγ ηεαλτη σερϖιχεσ ωιτη τηε σαµε χηαραχτεριστιχσ ασ τηε πυβλιχ ονεσ.
7
Σουρχε: ηττπ://ωωω.σαλυτε.γοϖ.ιτ/πορταλε/δοχυµενταζιονε/π6_2_8_1_1.ϕσπ?ιδ=13.
8
Τηε Ιταλιαν Χοδε οφ Προχυρεµεντ  Ιταλιαν Λεγισλατιϖε ∆εχρεε νο. 163/2006, αρτ. 125, ιν φορχε
ατ τηε τιµε ουρ δατασετ ρεφερσ το  στατεσ τηατ διρεχτ νεγοτιατιονσ χουλδ βε υσεδ ονλψ φορ γοοδσ ανδ
σερϖιχεσ ωιτη α ρεσερϖε πριχε βελοω 211.000ε ανδ ονλψ φορ υργεντ νεεδσ αρισινγ βεχαυσε (ι) οφ αν
υνεξπεχτεδ εαρλψ τερµινατιον οφ α πρεϖιουσλψ εξιστινγ χοντραχτ, (ιι) τηε περιοδ ισ βετωεεν τηε ενδ
οφ τηε πρεϖιουσ χοντραχτ ανδ τηε αωαρδινγ οφ τηε φολλοωινγ τενδερ, (ιιι) τηε πρεϖιουσ χοντραχτ ηασ
εξπιρεδ ανδ ανψ παρτιχιπαντσ σηοωεδ υπ ιν τηε φολλοωινγ τενδερ, ορ (ιϖ) υνπρεδιχταβλε εϖεντσ.
9
Ιν 2014, τηε χοµπετενχεσ οφ τηε Ιταλιαν Αυτηοριτψ φορ Πυβλιχ Χοντραχτσ (ΑςΧΠ) ωερε τρανσφερρεδ
το τηε Αντιχορρυπτιον Αυτηοριτψ (ΑΝΑΧ).
10
Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε τηατ α χλασσ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ χουλδ ρεφερ το χοµπλεξ προδυχτσ, συχη
ασ στεντσ ανδ προστηεσεσ, ορ φορ µυχη σιµπλερ ονεσ, συχη ασ σψρινγεσ ανδ νεεδλεσ. Ουρ εµπιριχαλ
ινϖεστιγατιον ισ περφορµεδ ον α δατασετ ινχλυδινγ ονλψ τηε λαττερ µεδιχαλ δεϖιχεσ, ι.ε., τηε στανδαρδ
ονεσ.
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ανδ τεχηνιχαλλψ τοο ηετερογενεουσ το ρεφερ το τηε σαµε πριχε. Ονε χοντριβυτιον οφ ουρ
αναλψσισ ισ το εµπιριχαλλψ εξπλοιτ τηε δισχοντινυιτψ οριγινατεδ βψ τηε ρεφερενχε πριχεσ
αδοπτιον ανδ ελιµινατιον το τεστ τηε ιµπαχτ οφ συχη εξογενουσ πολιχψ χηανγε ον τηε
ΠΒσ αβιλιτψ.

2.2

∆ατα

Ωε ασσεµβλεδ φουρ σουρχεσ οφ δατα το οβταιν ουρ ναλ δατασετ. Τηε ρστ σουρχε ισ αν
υνεξπλοιτεδ δατασετ χονσιστινγ οφ τηε τρανσχριπτσ οφ χοµπετιτιϖε αυχτιονσ φορ στανδαρδ
µεδιχαλ δεϖιχεσ χονδυχτεδ βψ Ιταλιαν ΠΒσ, φροµ ϑανυαρψ 1στ το ∆εχεµβερ 31στ, 2013.
Τηεσε τρανσχριπτσ ηαϖε βεεν προϖιδεδ βψ τηε Ιταλιαν Αυτηοριτψ φορ Πυβλιχ Χοντραχτσ.
Φορ εαχη αυχτιον ωε ηαϖε ινφορµατιον ρεγαρδινγ τηε Ι∆ οφ τηε ΠΒ οργανισινγ τηε
αωαρδινγ προχεδυρε ανδ τηε µεχηανισµ αδοπτεδ (ι.ε., ρστ−πριχε αυχτιον, σχορινγ−ρυλε
αυχτιον, ορ διρεχτ νεγοτιατιον); τηε µεδιχαλ δεϖιχε πυρχηασεδ (ι.ε., χλασσ οφ δεϖιχε ανδ
χοδε), ιτσ θυαντιτψ, τηε υνιταρψ πριχε παιδ ανδ τηε νυµβερ οφ βιδδερσ ιν εαχη αυχτιον11 .
Ιν τηεσε τρανσχριπτσ, ιτ ισ αλσο ρεχορδεδ ιφ τηε ΠΒ ηασ δισχρετιοναλλψ σετ α ρεστριχτιον το
βιδδερσ ρεγαρδινγ εντρψ ιντο τηε αυχτιον ιν τηε φορµ οφ (ι) α πρε−θυαλι χατιον πηασε
τηατ ηασ το βε πασσεδ βψ βιδδερσ βεφορε τακινγ παρτ ιν τηε αυχτιον, ορ ιν τηε φορµ
οφ (ιι) α πρε−σελεχτιον πηασε τηατ πρεχισελψ ινδιχατεσ ωηιχη βιδδερσ αρε αλλοωεδ το
παρτιχιπατε. Φιναλλψ, ιν ουρ δατασετ, ωε κνοω ιφ τηε αωαρδινγ αυχτιον ινχλυδεσ λοτσ
οφ τωο ορ µορε δι⁄ερεντ µεδιχαλ δεϖιχεσ, ανδ ιφ τηε ΠΒ χαρριεσ α ϕοιντ τενδερ φορ α
νυµβερ οφ οτηερ ΠΒσ. Ιν τηε λαττερ, ωε οβσερϖε τηε ιδεντιτψ οφ τηε λεαδινγ ΠΒ ωηιχη ισ
ισ τηε ονε ρεσπονσιβλε φορ τηε προχυρεµεντ προχεσσ, ασ ωελλ ασ αλλ τηε αβοϖε ινφορµατιον
ρεγαρδινγ τηε αυχτιον, νυµβερ οφ βιδδερσ, ωιννινγ πριχε ανδ θυαντιτψ πυρχηασεδ.
Ιν ουρ δατασετ, τηε αωαρδεδ χοντραχτσ βψ εαχη ΠΒ, η = 1; : : : ; Η, ηαϖε αν αϖεραγε
ϖαλυε οφ 126,425ε ωιτη αν αϖεραγε υνιταρψ πριχε οφ 1.37ε. Τηε αϖεραγε νυµβερ οφ
βιδδερσ, σ = 1; : : : ; Σ, ισ 4. Ωιτηιν εαχη χλασσ οφ φυνχτιοναλ ηοµογενεουσ µεδιχαλ
δεϖιχεσ, δ = 1; : : : ; ∆, ωε οβσερϖεδ πριχε ϖαριατιονσ αχροσσ τηε ΠΒσ πυρχηασεσ. Φορ
εξαµπλε, τηε χλασσ δε νεδ ασ ∀σψρινγεσ ωιτη τηρεε−πιεχε εχχεντριχ χονε, λυερ τψπε;
χαπαχιτψ 20 µλ, γραδυατε, ωιτη α τριπλε−σηαρπενεδ νεεδλε, µουντεδ γαυγε Γ 19Γ 23
ανδ α λενγτη οφ 40 µµ∀ σηοωσ υνιταρψ πριχεσ ρανγινγ βετωεεν 0.05 ανδ 0.17ε.
Σεχονδλψ, ωε χολλεχτεδ ινφορµατιον φροµ εαχη ΠΒσ νανχιαλ στατεµεντ12 ον τηε
τοταλ ϖαλυε οφ τηε προδυχτιον, τοταλ χοστσ, χοστσ φορ τηε περσοννελ σπλιτ ιν ηεαλτη−
ρελατεδ περσοννελ (ι.ε. δοχτορσ, νυρσεσ ανδ ηεαλτηχαρε ασσισταντσ), νον−ηεαλτη ρελατεδ
περσοννελ (ι.ε. χλερκσ) ανδ χοστσ φορ τηε προχυρεµεντ οφ ηεαλτη−ρελατεδ γοοδσ ανδ
σερϖιχεσ. Βαλανχε σηεετσ χαπτυρε ΠΒσ ηετερογενειτψ ανδ ινφορµατιον ινχλυδεδ ι.ε.
δατα ον χοστσ ανδ ουτχοµεσ χουλδ βε υσεδ το µεασυρε τηε ΠΒσ ε′χιενχψ. Συµµαρψ
11

∆ατα ον τηε νυµβερ οφ βιδδερσ ιν εαχη αυχτιον αρε µισσινγ φορ 564 οβσερϖατιονσ.
Αχχορδινγ το Ιταλιαν λαω, εαχη λοχαλ ΠΒσ νανχιαλ στατεµεντ, ωηιχη ινχλυδεσ τηε βαλανχε σηεετ
ανδ προ τ ανδ λοσσ αχχουντ, ηασ το βε δισχλοσεδ ανδ φολλοω α στανδαρδ φορµατ ϕοιντλψ σετ βψ τηε Μιν−
ιστρψ οφ Ηεαλτη ανδ τηε Μινιστρψ οφ Εχονοµψ ανδ Φινανχεσ. Φινανχιαλ στατεµεντσ ωερε δοωνλοαδεδ
φροµ ο′χιαλ ωεβσιτεσ.
12
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στατιστιχσ αβουτ ΠΒσ νανχιαλ στατεµεντσ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 1. Ωε αλσο οβσερϖε τηε
ρεγιον ιν ωηιχη τηε ΠΒσ αρε πλαχεδ ανδ ιφ τηεψ αρε λοχατεδ ιν α ρυραλ ορ α µετροπολιταν
αρεα.
Ταβλε 1: ΠΒσ συµµαρψ στατιστιχσ. ∆ατα ιν µιλλιον ευροσ.
Οβσ. Μεαν σ.δ. Μιν Μαξ
Τοταλ ϖαλυε προδυχτιον
131 538
455 41
2706
Χοστσ: τοταλ
129 506
399 41
2533
Χοστσ: περσοννελ (Τοταλ)
130 124
97 3
689
Χοστσ: περσοννελ (ηεαλτη)
126 101
78 1
543
Χοστσ: προχυρεµεντ (ηεαλτη) 131 74
101 1
788
Τηιρδλψ, ασ α ρεσυλτ οφ τηε δεχεντραλισεδ νατυρε οφ τηε Ιταλιαν ηεαλτη σψστεµ, δι⁄ερ−
εντ πολιτιχαλ δεχισιονσ ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ µαψ ηαϖε αν ιµπαχτ ον ΠΒσ αβιλιτψ. Το τηισ
ενδ, ωε χολλεχτ ινφορµατιον ον τηε τοταλ ρεγιοναλ σπενδινγ δεϖοτεδ το ηεαλτη ανδ ον
τηε ρεγιοναλ ποπυλατιον. Τηε ρατιο βετωεεν τηεσε τωο ϖαριαβλεσ, τηε περ−χαπιτα ηεαλτη
εξπενδιτυρε, ισ α διµενσιοναλλψ ινϖαριαντ µεασυρε οφ τηε αµουντ οφ ρεσουρχεσ εαχη
ρεγιον δεχιδεσ το δεϖοτε το ηεαλτη. Ον αϖεραγε, τηε περ−χαπιτα ηεαλτη εξπενδιτυρε ισ
εθυαλ το 1,891ε .13
Φιναλλψ, Ιταλιαν ΠΒσ εξπεριενχε ϖερψ λαργε δελαψσ ιν τηειρ παψµεντσ (Γυγλιερι ανδ
Χαρβονε, 2015). Χλεαρλψ, δελαψσ ηαϖε αν ιµπαχτ ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ το οβταιν α
∀βεττερ δεαλ∀ βεχαυσε συππλιερσ µαψ δισχουντ αν εξπεχτεδ λατε παψµεντ βψ ινιτιαλλψ
ασκινγ α ηιγηερ πριχε. Ωε χολλεχτεδ δατα φορ αϖεραγε δαψσ παψαβλε ουτστανδινγ ατ τηε
ΠΒ λεϖελ.14 ∆ελαψσ ϖαρψ εξτενσιϖελψ, ωιτη µινιµυµ ανδ µαξιµυµ ϖαλυεσ οφ 55 ανδ
1,603 δαψσ ρεσπεχτιϖελψ, ανδ α µεδιαν ϖαλυε οφ 160 δαψσ. Ωηεν στυδψινγ τηε ιµπαχτ
ον ΠΒσ αβιλιτψ, δελαψσ ον τηε σαµε ψεαρ µαψ πρεσεντ α σιµυλτανειτψ προβλεµ. Το
αδδρεσσ τηισ ισσυε, ωε υσε δελαψσ ιν 2012 το στυδψ ΠΒσ αβιλιτψ ιν 2013.
2.2.1

∆ατα χλεανινγ

Τηε υνιτ οφ οβσερϖατιον ιν ουρ δατασετ ισ τηε πριχε παιδ βψ εαχη ΠΒσ ιν προχυρινγ
εαχη µεδιχαλ δεϖιχε. Σταρτινγ φροµ τηε λαργερ ΑςΧΠ οριγιναλ δατασετ ωηιχη ινχλυδεσ
2,149 οβσερϖατιονσ ιν τηε περιοδ ϑανυαρψ∆εχεµβερ 2013, ωε χονσιδερ ονλψ χλασσεσ
οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ  δε νεδ φολλοωινγ ΑΓΕΝΑΣ15  φορ ωηιχη ωε ηαϖε ατ λεαστ τεν
13

Το χηεχκ ιφ ρεγιοναλ περ−χαπιτα ηεαλτη εξπενδιτυρε ισ δριϖεν βψ εχονοµιεσ οφ σχαλε, ωε χοµ−
παρε περ−χαπιτα ηεαλτη εξπενδιτυρε φορ ρεγιονσ αβοϖε ανδ βελοω τηε µεδιαν ποπυλατιον υσινγ α
Κολµογοροϖ−Σµιρνοϖ τεστ. Ωε νδ νο σιγνι χαντ δι⁄ερενχε.
14
Ωε ηαϖε µισσινγ ινφορµατιον ον 12% οφ ουρ οβσερϖατιονσ. Ιν τηισ χασε, ωε υσε τηε ρεγιοναλ
αϖεραγε ασ α προξψ. Ρεγιοναλ αϖεραγε δελαψ ισ ηιγηλψ χορρελατεδ ωιτη λοχαλ δελαψσ (χορρελατιον 0.73).
∆ατα ωερε προϖιδεδ βψ Ασσοβιοµεδιχα, τηε Ιταλιαν ασσοχιατιον οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ προδυχερσ.
15
ΑΓΕΝΑΣ, τηε Ιταλιαν Νατιοναλ Αγενχψ φορ Ρεγιοναλ Ηεαλτη Σερϖιχεσ τηατ προϖιδεσ τεχηνιχαλ
συππορτ φορ ρεγιοναλ ηεαλτη δεπαρτµεντσ ιν Ιταλψ προδυχεδ τωο λιστσ φορ χλασσεσ οφ ηοµογενουσ προδ−
υχτσ. Τηε ρστ ονε, πυβλισηεδ ιν 2009, ωασ υσεδ το σετ τηε ρεφερενχε πριχεσ τηατ λατερ ον ωερε ρυλεδ
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οβσερϖατιονσ, τηυσ ρεδυχινγ ουρ δατασετ το α τοταλ οφ 1,776 οβσερϖατιονσ.
Ιν µαναγινγ τηε προχυρεµεντ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ, τηε ΠΒσ χαν χηοοσε, ωιτηιν
τηε λιµιτσ δεσχριβεδ ιν τηε Ιταλιαν λαω, τηε αωαρδινγ µεχηανισµ ιν τηε φορµ οφ ρστ
πριχε αυχτιονσ, διρεχτ νεγοτιατιονσ ανδ σχορινγ ρυλεσ. Τηυσ, ουρ δαταβασε ινχλυδεσ
αλλ τηεσε προχεδυρεσ. Ηοωεϖερ, σχορινγ ρυλε αυχτιονσ (µακινγ συππλιερσ χοµπετε αλσο
ον θυαλιτψ ελεµεντσ) µαψ ιντροδυχε α σουρχε οφ ωιτηιν−χατεγορψ δεϖιχε−ηετερογενειτψ.
Ασ α ρεσυλτ, ωε εξχλυδεδ φροµ ουρ δαταβασε οβσερϖατιονσ βελονγινγ το σχορινγ ρυλε
αυχτιονσ, ενδινγ υπ ωιτη 1,549 οβσερϖατιονσ.
Χονσιδερινγ τηε αωαρδινγ µεχηανισµσ αδοπτεδ το προχυρε µεδιχαλ δεϖιχεσ, τηε
ναλ 1,549 οβσερϖατιονσ ιν ουρ δατασετ βελονγ το α τοταλ οφ 808 ρστ πριχε αυχτιονσ
(ΦΠΑσ) ανδ 741 διρεχτ νεγοτιατιονσ. Φορ βοτη τηεσε µεχηανισµσ, τηε ΠΒσ χαν α⁄εχτ
τηε βιδδερσ εντρψ βψ ιµποσινγ ρεθυιρεµεντσ ανδ θυαλι χατιονσ το παρτιχιπατε ιν τηε
αυχτιον ανδ/ορ βψ ιµπλεµεντινγ α λαργερ ορ σµαλλερ λεϖελ οφ αδϖερτισινγ ρεγαρδινγ τηε
αωαρδεδ προχεδυρε.16 Νοτε τηατ ωε ενδ υπ ωιτη α λαργερ νυµβερ οφ πριχεσ φορ µεδιχαλ
δεϖιχεσ τηαν τηε νυµβερ οφ αωαρδινγ αυχτιονσ. Τηισ ισ δυε το σοµε αυχτιονσ ινχλυδινγ
τηε αωαρδινγ οφ µορε τηαν ονε µεδιχαλ δεϖιχε. Αλλ ιν αλλ, ιν ουρ δατασετ ωε ρεχορδεδ
τηε πυρχηασεσ οφ 133 δι⁄ερεντ ΠΒσ φροµ 89 συππλιερσ ανδ φορ 76 χλασσεσ οφ µεδιχαλ
δεϖιχεσ.

2.3

Πρελιµιναρψ εϖιδενχε

Τηισ συβ−σεχτιον σερϖεσ τωο τασκσ ον τηε υνδερστανδινγ οφ ουρ υνιτ οφ οβσερϖατιον,
ι.ε. υνιταρψ πριχε. Φιρστλψ, ιτ χηεχκσ ιφ πριχεσ ϖαρψ σεπαρατελψ ωιτη τηε µεδιχαλ δεϖιχε,
ωιτη τηε ΠΒ ανδ ωιτη τηε ιδεντιτψ οφ τηε συππλιερ. Σεχονδλψ, ιτ αιµσ το χοµπαρε σοµε
χοµµονλψ ρεδυχεδ−φορµ εστιµατεσ ανδ δετεχτ τηε µοστ αππροπριατε ονε το δεσχριβε
υνιταρψ πριχεσ.
Ον τηε ρστ τασκ, ωε ραν α σετ οφ ονε−ωαψ αναλψσισ οφ ϖαριανχε (ΑΝΟςΑ) τεστσ το σεε
ιφ υνιταρψ πριχεσ ον αϖεραγε χηανγε ωιτη τηε µεδιχαλ δεϖιχε, ωιτη τηε ΠΒ ανδ ωιτη τηε
συππλιερ (ονε διµενσιον περ τιµε). Τηε τηρεε τεστσ αρε ρεπορτεδ ιν Χολυµν (1) οφ Ταβλε
2 ωιτη π−ϖαλυεσ ωιτηιν σθυαρεδ παρεντηεσεσ ανδ τηεψ αλωαψσ ρεϕεχτ τηε νυλλ ηψποτηεσισ
ινδιχατινγ τηατ πριχεσ ινδεεδ ϖαρψ ωιτη αλλ τηε τηρεε διµενσιονσ, εσπεχιαλλψ ωιτη τηε
δεϖιχε χατεγοριεσ (ασ ιµπλιεδ βψ τηε ηιγηερ ϖαλυε οφ τηε τεστ). Ωε τηεν χηεχκεδ ιφ
υνιταρψ πριχεσ χηανγε ωιτη εαχη διµενσιον, εϖεν αφτερ χοντρολλινγ φορ τηε οτηερ τωο.
Φορ τηισ πυρποσε ωε αδοπτεδ τηε σαµε τεστ ασ βεφορε, ωηερε πριχεσ αρε νοω χλεανεδ
φροµ τηειρ αϖεραγε βψ τωο διµενσιονσ. Φορ ινστανχε, ιν ονε χασε ωε χονσιδερεδ τηε
δι⁄ερενχε βετωεεν πριχεσ ανδ αϖεραγε πριχεσ βψ ΠΒ πλυσ αϖεραγε πριχεσ βψ συππλιερ,
ουτ βψ τηε Λαζιο Ρεγιοναλ Αδµινιστρατιϖε Τριβυναλ (ΤΑΡ). Τηε σεχονδ ονε, πυβλισηεδ ιν 2013, ισ
α µορε δεταιλεδ λιστ χρεατεδ το αδδρεσσ τηε τριβυναλσ χονχερνσ αβουτ εξχεσσιϖε ιντρα−χλασσ προδυχτ
ηετερογενειτψ. Ιν ουρ εµπιριχαλ αναλψσισ, ωε αδοπτ τηε λαττερ ΑΓΕΝΑΣ λιστ φορ τηε χλασσεσ οφ µεδιχαλ
δεϖιχεσ.
16
Σεε Κελµαν (1990) ανδ Βανδιερα, Πρατ ανδ ςαλλεττι (2009) φορ δισχυσσιον αβουτ τηε ΠΒσ δισχρε−
τιον ον αυχτιονσ εντρψ ρεθυιρεµεντ. Φορ τηε ε⁄εχτ οφ αδϖερτισινγ ον προχυρεµεντσ αυχτιον ουτχοµεσ
σεε Χοϖιελλο ανδ Μαρινιελλο (2014).
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ανδ ωε τεστεδ ιφ τηισ δι⁄ερενχε χηανγεσ ωιτη τηε µεδιχαλ δεϖιχε. Τηισ ωαψ ωε στυδψ ιφ,
αφτερ ρεµοϖινγ ΠΒ− ανδ συππλιερ− σπεχι χ λινεαρ ξεδ ε⁄εχτσ, τηερε ισ στιλλ σοµετηινγ
τηατ ϖαριεσ ωιτη τηε δεϖιχεσ. Χολυµν (2) οφ Ταβλε 2 ρεπορτσ τηατ τηε τεστσ αλωαψσ
ρεϕεχτ τηε νυλλ ηψποτηεσισ, ινδιχατινγ τηατ πριχεσ στιλλ ϖαρψ ωιτη εαχη διµενσιον, ονχε
ωε ρεµοϖε ξεδ ε⁄εχτ οφ τηε οτηερ τωο. Ιν ανοτηερ χασε ρεπορτεδ ιν Χολυµν (3), ωε
ρεπεατεδ τηε ΑΝΟςΑ εξερχισε υσινγ τηε ρατιο, ινστεαδ οφ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν πριχε
ανδ αϖεραγε πριχε παιδ. Τηε πυρποσε ωασ το σεε ιφ, φορ ινστανχε, αφτερ ρεµοϖινγ ΠΒσ
ανδ συππλιερσ σπεχι χ µυλτιπλιχατιϖε ξεδ ε⁄εχτσ, τηερε ισ στιλλ σοµετηινγ τηατ ϖαριεσ
ωιτη τηε δεϖιχεσ. Αλλ ιν αλλ, τηισ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ πριχεσ αρε δετερµινεδ βψ αλλ
τηε τηρεε διµενσιονσ, ανδ ιτ ισ ποσσιβλε το ισολατε τηε χοντριβυτιον οφ εαχη. Ουρ ρεσυλτσ
αρε χον ρµεδ υσινγ α νον−παραµετριχ Κρυσκαλ−Ωαλλισ τεστ ιν πλαχε οφ τηε ΑΝΟςΑ τεστ
(ουτπυτ αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ).
Ταβλε 2: Ονε−ωαψ ΑΝΟςΑ τεστσ
(1)
Πριχε

(2)
Πριχε − αϖγ. πριχε

(3)
Πριχε / αϖγ. πριχε

∆εϖιχε

9.66
6.73
7.48
[0.000]
[0.000]
[0.000]
ΠΒ
2.32
1.60
1.60
[0.000]
[0.000]
[0.000]
Συππλιερ
3.83
2.31
1.31
[0.000]
[0.000]
[0.033]
Νοτε. ∀Πριχε − αϖγ. πριχε∀ ανδ ∀Πριχε / αϖγ. πριχε∀ συβτραχτ ανδ διϖιδε το τηε πριχε ιτσ
αϖεραγε βψ τηε τωο ρεµαινινγ διµενσιονσ (ε.γ., τηε αϖεραγε βψ ΠΒ ανδ τηε αϖεραγε βψ
συππλιερ ωηεν ρυννινγ τηε τεστ ον τηε δεϖιχε διµενσιον); π−ϖαλυεσ ιν σθυαρεδ παρεντηεσεσ.

Ον τηε σεχονδ τασκ, α στανδαρδ αππροξιµατιον ρεθυιρεσ υνιταρψ πριχεσ το βε εξ−
πλαινεδ βψ χοστσ, θυαντιτψ πυρχηασεδ ανδ µεασυρεσ οφ µαρκετ ποωερ. Σινχε ωε ρυν ουρ
αναλψσισ ον µεδιχαλ δεϖιχεσ γρουπεδ ιντο χλασσεσ οφ φυνχτιοναλλψ ηοµογενεουσ προδ−
υχτσ, α ϖεχτορ οφ δεϖιχε δυµµιεσ ισ α γοοδ προξψ φορ τηειρ χοστσ. Θυαντιτψ πυρχηασεδ
ισ υσεδ το χοντρολ φορ τηε πρεσενχε οφ εχονοµιεσ οφ σχαλε. Το αχχουντ φορ µαρκετ ποωερ
ωε χονσιδερ τωο ϖαριαβλεσ, τηε νυµβερ οφ δι⁄ερεντ συππλιερσ ρεχορδεδ ιν ουρ δατασετ
φορ εαχη χατεγορψ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ (το αχχουντ φορ ποτεντιαλ χοµπετιτιον) ανδ τηε
νυµβερ οφ βιδδερσ (το αχχουντ φορ ε⁄εχτιϖε χοµπετιτιον ιν τηε τενδερ).
Υσινγ α λινεαρ ρεγρεσσιον µοδελ οφ πριχεσ ον δεϖιχε δυµµιεσ, νυµβερ οφ συππλιερσ
ανδ νυµβερ οφ βιδδερσ, ωε νδ τηατ 71% οφ τηε µεδιχαλ δεϖιχε δυµµιεσ αρε σιγνι χαντ
ατ τηε 5% σιγνι χανχε λεϖελ, ωιτη Ρ2 = 0:31. Υσινγ α λογ−λογ µοδελ, τηε τ ινχρεασεσ
το Ρ2 = 0:89, ωιτη 89% οφ τηε µεδιχαλ δεϖιχε δυµµιεσ βεινγ σιγνι χαντ (σεε Χολυµνσ
(1)−(2) οφ Ταβλε 3). Τηισ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηε λογ−τρανσφορµατιον ισ βεττερ συιτεδ
το δεσχριβε πριχεσ. Μορεοϖερ, α ϕοιντ Φ−τεστ στρονγλψ ρεϕεχτσ τηε ηψποτηεσισ τηατ αλλ
δεϖιχε−δυµµψ χοε′χιεντσ αρε εθυαλ. Α διστριβυτιον οφ τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ ισ
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ρεπορτεδ ιν Αππενδιξ Φιγυρε Α.2. Μοϖινγ φροµ α ξεδ−ε⁄εχτ (ΦΕ) το α ρανδοµ−ε⁄εχτ
(ΡΕ) µοδελ ηασ νο ρελεϖαντ ιµπαχτ ον τηεσε ρεσυλτσ. Τηυσ, ιν ωηατ φολλοωσ ωε στιχκ
το ΦΕ ρεγρεσσιονσ ωιτη λογ−πριχεσ ασ α δεπενδεντ ϖαριαβλε.
Ασ α ϖαριαντ οφ τηε σπεχι χατιον, ιν Χολυµν (3) ωε ρεπλαχε τηε ϖαριαβλε ον τηε
νυµβερ οφ βιδδερσ ωιτη τηε ιντεραχτιον βετωεεν νυµβερ οφ βιδδερσ ανδ α δυµµψ φορ
ρστ πριχε αυχτιον (ΦΠΑ). Τηε ρεασον ισ τηατ ιν διρεχτ νεγοτιατιονσ, τηε οτηερ τψπε
οφ αωαρδινγ µεχηανισµ αδοπτεδ, τηε µεδιαν νυµβερ οφ βιδδερσ ισ ϕυστ 1 (ανδ τηε
αϖεραγε ισ 1.5). Ασ ιν τηε οτηερ χασεσ, ουρ µεασυρεσ οφ µαρκετ ποωερ αρε σιγνι χαντ
ανδ νεγατιϖε.
Ωηεν ινχλυδινγ ΠΒ ξεδ ε⁄εχτσ ιν αδδιτιον το µεδιχαλ δεϖιχε ξεδ ε⁄εχτσ (Χολ−
υµν (4)), ωε οβσερϖε τηατ 76% οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ ανδ 56% οφ τηε ΠΒσ δυµµιεσ αρε
σιγνι χαντ ατ τηε 5% σιγνι χανχε λεϖελ. Μορεοϖερ, α ϕοιντ Φ−τεστ στρονγλψ ρεϕεχτσ τηε
νυλλ ηψποτηεσισ τηατ αλλ ΠΒ−δυµµψ χοε′χιεντσ αρε εθυαλ. Α διστριβυτιον οφ τηε εστι−
µατεδ ΠΒ−δυµµψ χοε′χιεντσ ισ ρεπορτεδ ιν Αππενδιξ Φιγυρε Α.3. Τηε ρεγρεσσιον ισ
εστιµατεδ ον τηε εντιρε δατασετ, βψ ρεµοϖινγ φροµ τηε σπεχι χατιον τηε (λογ) νυµβερ
οφ βιδδερσ.
Φιναλλψ, ωε αλλοω δεϖιχε δυµµιεσ το ιντεραχτ ωιτη θυαντιτιεσ πυρχηασεδ το χοντρολ
φορ ποτεντιαλ εχονοµιεσ οφ σχαλε. Ωε υσε α λογ−λογ µοδελ οφ πριχεσ ον θυαντιτιεσ,
δεϖιχε δυµµιεσ ανδ δεϖιχε−θυαντιτψ ιντεραχτιονσ17 . Ωε νδ αλµοστ νο ϖαριατιον ιν
τηε τ οφ ουρ µοδελ (Ρ2 = 0:90) ωιτη ρεσπεχτ το τηε σαµε σπεχι χατιον βυτ ωιτη
θυαντιτψ ανδ θυαντιτψ−δεϖιχε ιντεραχτιονσ ρεµοϖεδ (Ρ2 = 0:89). Φυρτηερµορε, 91%
οφ τηε λογ−θυαντιτψ ανδ δεϖιχε δυµµψ ιντεραχτιονσ αρε νοτ σιγνι χαντ ατ τηε 5%
σιγνι χανχε λεϖελ. Ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν Χολυµν (5). Ωε οβταιν σιµιλαρ ρεσυλτσ
υσινγ α λινεαρ ρεγρεσσιον µοδελ. Ιν χονχλυσιον, ουρ αναλψσισ συγγεστσ τηατ, ιν ουρ
δατασετ, νο εχονοµιεσ οφ σχαλε αρε πρεσεντ ιν τηε λεϖελσ οφ θυαντιτψ πυρχηασεδ βψ ουρ
ΠΒσ.
17

Γιϖεν τηατ προδυχτσ αρε δι⁄ερεντ, ωε δο νοτ χονσιδερ ιτ ισ αππροπριατε το υσε α σινγλε µεασυρε
οφ θυαντιτψ.
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Ταβλε 3: Σελεχτεδ πρελιµιναρψ ρεγρεσσιονσ
(1)
Πριχε
Συππλιερσ
Βιδδερσ

(2)
λν(Πριχε)

(3)
λν(Πριχε)

(4)
λν(Πριχε)

−6.018∗∗∗
(0.598)
−0.067∗∗
(0.026)

−6.074∗∗∗
(0.596)

−4.669∗∗∗
(1.007)

−0.080∗∗∗
(0.027)
0.042
(0.044)

0.027
(0.048)

−0.268∗∗∗
(0.083)
0.017
(0.036)

λν(Συππλιερσ)
λν(Βιδδερσ)
λν(Βιδδερσ)  ΦΠΑ
Ρεφερενχε πριχε

−0.215
(0.225)

0.043
(0.044)

λογ(Θυαντιτψ)
Χονσταντ
∆εϖιχε ξεδ ε⁄εχτσ
ΠΒ ξεδ ε⁄εχτσ
λογ(θτψ) ∆εϖιχε ΦΕ

(5)
λν(Πριχε)

2.245∗∗∗
(0.663)
ΨΕΣ
ΝΟ
ΝΟ

9.296∗∗∗
(1.102)
ΨΕΣ
ΝΟ
ΝΟ

9.391∗∗∗
(1.100)
ΨΕΣ
ΝΟ
ΝΟ

7.007∗∗∗
(2.029)
ΨΕΣ
ΨΕΣ
ΝΟ

0.0224
(0.089)
−0.547
(0.579)
ΨΕΣ
ΝΟ
ΨΕΣ

Ρ2

0.307
0.889
0.889
0.922
0.898
Οβσερϖατιονσ
992
992
992
1549
1549
Νοτε. Ροβυστ στανδαρδ ερρορσ, εξχεπτ Χολυµν (5): χλυστερεδ στανδαρδ ερρορσ υσινγ ΠΒ Ι∆;
∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05, ∗ π<0.1.

3
3.1

Τηεορετιχαλ φραµεωορκ
∆ε νιτιον οφ τηε ΠΒσ αβιλιτψ

Χονσιδερ α µαρκετ ιν ωηιχη τηερε ισ α ΠΒ η 2 φ1; Ηγ ιν χηαργε οφ µαναγινγ ρεθυεστσ
το πυρχηασε µεδιχαλ δεϖιχεσ βελονγινγ το χλασσ δ 2 φ1; ∆γ, συχη ασ ηψποδερµιχ νεεδλεσ
φορ σψρινγεσ ωιτη γιϖεν χηαραχτεριστιχσ.18 Τηε ΠΒσ γοαλ ισ το πυρχηασε τηε ρεθυιρεδ
θυαντιτψ θδη οφ τηε στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχε ατ τηε λοωεστ πριχε. Ον τηε συππλψ σιδε,
τηερε αρε Σ συππλιερσ, ανδ εαχη συππλιερ σ 2 φ1; Σγ ισ ωιλλινγ το σελλ τηε ρεθυεστεδ
18

Αχχορδινγ το Ιταλιαν λαω, ρεθυεστσ το προχυρε µεδιχαλ δεϖιχεσ χαννοτ ρεφερ το α σπεχι χ βρανδ
εξιστινγ ιν τηε µαρκετ, βυτ τηεψ σηουλδ δεσχριβε τηε ρεθυιρεδ µεδιχαλ δεϖιχε ιν α ϖερψ δεταιλεδ ανδ
τεχηνιχαλ ωαψ, σο ασ νοτ το φαϖουρ α σπεχι χ συππλιερ.
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µεδιχαλ δεϖιχε. Ωε ασσυµε τηατ, φορ α µεδιχαλ δεϖιχε οφ τψπε δ, εαχη συππλιερσ προ τ
φυνχτιον,  δσ , ωιτη χονσταντ ρετυρν το σχαλε ισ γιϖεν βψ
 δσ = θδη  (π

χδ (σ ))

ωηερε π ισ τηε µεδιχαλ δεϖιχεσ αωαρδινγ
πριχε, χδ () ισ τηε χοστ φυνχτιον το προδυχε

τηε µεδιχαλ δεϖιχε δ, ανδ σ 2 ;  ισ τηε συππλιερ τψπε, κνοων ονλψ βψ τηε συππλιερ.
Ωε ασσυµε τηατ σ ισ διστριβυτεδ αχχορδινγ το α χυµυλατιϖε διστριβυτιον φυνχτιον
Φ (), ωηιχη ισ χοµµον κνοωλεδγε αµονγ συππλιερσ ανδ νοτ οβσερϖεδ βψ τηε εχονο−
µετριχιαν. Ασσυµινγ α χοστ φυνχτιον ωιτη υνιδιµενσιοναλ πριϖατε ινφορµατιον σ ανδ
νο εχονοµιεσ οφ σχαλε, µακεσ ιτ ποσσιβλε το υσε υνιταρψ πριχεσ ιν τηε πρεσενχε οφ λοτσ.
Ιν οτηερ ωορδσ, νο χροσσ−συβσιδισατιον βετωεεν δι⁄ερεντ µεδιχαλ δεϖιχεσ ιν τηε σαµε
λοτ ισ αδµιττεδ. Φιναλλψ, σοµε συππλιερσ µαψ νοτ βε αχτιϖε φορ α σπεχι χ τενδερ. Ωε
δε νε Νδη  Σ ασ τηε νυµβερ οφ αχτιϖε συππλιερσ ιν α σπεχι χ τενδερ ρυν βψ α λοχαλ
ΠΒ η, φορ χλασσ δ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ.
Τηε οβσερϖεδ υνιταρψ πριχε παιδ, πδησ ; χαν βε ωριττεν ασ τηε συµ οφ τηε συππλιερσ
µαργιναλ χοστ χδσ = χδ (σ ) πλυσ α µαρκ−υπ δησ , ασ φολλοωσ:
πδησ = χδσ + δησ :

(1)

ΙΝ
ΙΝ
Υνδερ φυλλ ινφορµατιον, τηε ΠΒσ υτιλιτψ ισ µαξιµισεδ ιφ πδησ = χΜ
, ωηερε χΜ
δ
δ
ισ τηε µαργιναλ χοστ οφ τηε µοστ ε′χιεντ συππλιερ. Το µαξιµισε ιτσ υτιλιτψ, α ΠΒ ηασ
βοτη το αωαρδ τηε χοντραχτ το τηε µοστ ε′χιεντ συππλιερ (ι.ε., τηε ονε ωιτη τηε λοωεστ
µαργιναλ χοστ) ανδ οβταιν α πριχε ασ χλοσε ασ ποσσιβλε το συχη συππλιερσ µαργιναλ χοστ.
Ηοωεϖερ, ιν α ρεαλιστιχ φραµεωορκ, σεϖεραλ ελεµεντσ µιγητ πρεϖεντ α ΠΒ οβταινινγ συχη
α πριχε. Ινδεεδ, τηε ΠΒ χαν ηαϖε λιµιτεδ ινφορµατιον ον τηε συππλιερσ χοστ στρυχτυρε,
ορ τηε ΠΒ χαν βε αβλε το αττραχτ α σµαλλ νυµβερ οφ χοµπετιτορσ ιν τηε αωαρδεδ
µεχηανισµ χηοσεν, ετχ. Σοµε οφ τηεσε ελεµεντσ αρε εξογενουσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε
ΠΒσ χηοιχεσ, ωηιλε οτηερσ χαν βε τοταλλψ ορ παρτιαλλψ χοντρολλεδ βψ τηε ΠΒ.
Ιν ορδερ το ινϖεστιγατε τηε ΠΒσ αβιλιτψ ιν τηε πυρχηασινγ οφ δι⁄ερεντ χλασσεσ οφ
µεδιχαλ δεϖιχεσ, ωε νεεδ το σετ α βενχηµαρκ συππλιερ σ = 0 ωιτη µαργιναλ χοστσ
χδ0 = χδ (0 ). ∆ε νινγ δησ = δησ + (χδσ χδ0 ), τηεν Εθυατιον (1) χαν βε ρεωριττεν
ασ:

πδησ = χδ0 +

δησ :

(2)

Ωε δε νε τηε ΠΒσ αβιλιτψ ασ α περσιστεντ ε⁄εχτ ον δησ ρεχορδεδ αχροσσ αλλ τηε
τενδερσ (ι.ε. ΦΠΑσ ανδ διρεχτ νεγοτιατιονσ) το προχυρε µεδιχαλ δεϖιχεσ. Συχη ε⁄εχτ
ρεφερσ το τηε ΠΒσ χηοιχε οφ τηε αωαρδινγ µεχηανισµ, τηε δε νιτιον οφ τηε ρεσερϖε
πριχε, τηε προµοτιον οφ τηε συππλιερσ παρτιχιπατιον το τηε τενδερ, ετχ. Τηε ηιγηερ τηε
ΠΒσ περσιστεντ ε⁄εχτ, τηε ηιγηερ τηε πριχε παιδ ον αϖεραγε βψ τηατ ΠΒ, (τηε λοωερ τηε
ΠΒσ υτιλιτψ) ανδ τηε λοωερ τηε ΠΒσ αβιλιτψ ιν µαναγινγ τηε προχυρεµεντ προχεσσ.
Το εστιµατε τηισ ε⁄εχτ, ωε ασσυµε τηατ δησ χαν βε βροκεν δοων ιντο α ΠΒ σπεχι χ
ε⁄εχτ η ανδ α ρεσιδυαλ χοµπονεντ δσ . Τηε πρελιµιναρψ αναλψσισ οφ Συβ−σεχτιον 2.3
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δισχυσσεσ τηισ ασσυµπτιον. Ασσυµινγ λινεαρ σεπαραβιλιτψ (ι.ε., δησ = η + δσ ), ιµπλιεσ
τηατ η χαν βε εστιµατεδ χονσιστεντλψ φροµ Εθυατιον (2) υσινγ α ρεγρεσσιον οφ πριχεσ ον
µεδιχαλ δεϖιχεσ ανδ ΠΒ δυµµιεσ. Ιν τηισ χασε, τηε χηοιχε οφ τηε βενχηµαρκ συππλιερ
ισ ιρρελεϖαντ, βεινγ ιτσ ε⁄εχτ χαπτυρεδ βψ τηε µεδιχαλ δεϖιχεσ χατεγορψ ξεδ ε⁄εχτ.
Ηοωεϖερ, ουρ πρελιµιναρψ αναλψσισ ιν Συβ−σεχτιον 2.3 συγγεστσ τηατ α λογ−λογ στρυχ−
τυρε ανδ ηενχε α µυλτιπλιχατιϖε σεπαραβιλιτψ (ι.ε., δησ = η  δσ ), βεττερ τσ ουρ δατα.
Αχχορδινγλψ, Εθυατιον (2) χαν βε ρεωριττεν ασ:
λν (

δησ )

= λν (πδησ

χδ0 ) = λν (

η)

+ λν (

δσ )

(3)

τηυσ ρεθυιρινγ α στρυχτυραλ εστιµατιον οφ µαργιναλ χοστσ ανδ α χαρεφυλ χηοιχε οφ χδ0 .
Ιν Συβ−σεχτιον 3.2, ωε φοχυσ ον ηοω το δεριϖε τηε βενχηµαρκ µαργιναλ χοστ φορ
εαχη χλασσ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ ανδ ιν Σεχτιον 4, ωε εστιµατε εαχη ΠΒσ ξεδ ε⁄εχτ η ,
αλσο εξπλορινγ τηε χορρελατιον βετωεεν τηε ΠΒσ αβιλιτψ ανδ τηε ΠΒσ βαλανχε σηεετ
δατα.

3.2

Μαργιναλ Χοστ Εστιµατε

Το εστιµατε τηε µαργιναλ χοστ φορ εαχη χλασσ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ αωαρδεδ, ωε ονλψ υσε
οβσερϖατιονσ ον ρστ−πριχε αυχτιονσ (ΦΠΑ). Ιν σο δοινγ, ωε φολλοω τηε µετηοδολογψ
προποσεδ ιν τηε σεµιναλ παπερ βψ Γυερρε ετ αλ., (2000; ηενχεφορτη ΓΠς). Σπεχι χαλλψ,
το χονσιδερ τηε φεατυρεσ οφ τηε σεττινγ ωε αρε ινϖεστιγατινγ, ωε προχεεδ βψ ιµπλεµεντ−
ινγ τηε ΓΠς µετηοδολογψ ωιτη σοµε χηανγεσ. Τηε ρστ χηανγε ωε ιµπλεµεντ ισ
ρελατεδ το τηε φαχτ τηατ ωε οβσερϖε τηε αωαρδινγ οφ δι⁄ερεντ µεδιχαλ δεϖιχεσ. Τηυσ,
αλλ ο⁄ερσ ιν ουρ δατασετ αρε τρανσφορµεδ το τηε ονεσ εαχη συππλιερ ωουλδ ηαϖε συβµιτ−
τεδ ιν α ΦΠΑ φορ τηε προϖισιον οφ α χοµµον (στανδαρδισεδ) µεδιχαλ δεϖιχε. Ανοτηερ
δι⁄ερενχε φροµ ΓΠς ωηερε τηε ηιγηεστ πριχε ωινσ τηε αυχτιον, ισ τηατ ιν ουρ δατασετ
ωε οβσερϖεδ πριχεσ οφ προχυρεµεντ αυχτιονσ, αχχορδινγ το ωηιχη τηε λοωεστ πριχε ωινσ
τηε αυχτιον. Φιναλλψ, ιν τηε σεαλεδ βιδ αυχτιονσ χολλεχτεδ ιν ουρ δατασετ, εαχη βιδδερ ισ
ρεθυιρεδ το συβµιτ ιτσ ο⁄ερ ιν α χλοσεδ ενϖελοπε ωιτηιν α δεαδλινε. Τηυσ, βιδδερσ δο
νοτ διρεχτλψ οβσερϖε ωηο ισ συβµιττινγ τηε ο⁄ερ ιν τηατ σπεχι χ αυχτιον, ι.ε. βιδδερσ
µαψ ρεχειϖε α νοισψ σιγναλ ον τηε λεϖελ οφ χοµπετιτιον τηεψ ωιλλ φαχε.
Ωε πρεσεντ τηε φορµερ τωο χηανγεσ ιν Συβ−σεχτιονσ 3.2.1 ανδ 3.2.2 βελοω ανδ τηε
λαττερ χηανγε ιν Αππενδιξ Α.1.
3.2.1

∆εϖιχε ηετερογενειτψ

Μεδιχαλ δεϖιχεσ αρε νοτ ιδεντιχαλ γοοδσ ανδ δι⁄ερ ιν τηειρ οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ,
τηερεφορε αλλοωινγ φορ χατεγορισινγ βψ χλασσ. Ιτ ισ ρεασοναβλε το εξπεχτ τηατ τηε πριχε
διστριβυτιον σηιφτσ ινσιδε εαχη χλασσ οφ µεδιχαλ δεϖιχε. Υνφορτυνατελψ, τηε νυµβερ
οφ οβσερϖατιονσ ιν ουρ δατασετ ισ τοο σµαλλ το χοµπυτε τηε χονδιτιοναλ διστριβυτιον
οφ βιδσ φορ εαχη χλασσ δ. Το ταχκλε τηισ ισσυε, ωε ασσυµε τηατ τηε βιδδερσ πριϖατε
ϖαλυατιον (ι.ε. τηειρ µαργιναλ χοστ) ισ µυλτιπλιχατιϖε σεπαραβλε ιν τηε συππλιερσ τψπε
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σ ανδ ιν α τεχηνολογιχαλ παραµετερ δ σπεχι χ φορ εαχη χλασσ οφ µεδιχαλ δεϖιχε. Τηισ
σεπαραβιλιτψ ισ πρεσερϖεδ βψ εθυιλιβριυµ βιδδινγ (Ηαιλε ετ αλ., 2003). Φορ εξαµπλε,
συπποσε τηε µαργιναλ χοστ οφ α µεδιχαλ δεϖιχε οφ χλασσ δ ισ τωιχε τηε µαργιναλ χοστ
οφ α µεδιχαλ δεϖιχε οφ χλασσ δ0 . Ωιτη τηισ ασσυµπτιον, τηε σαµε ρατιο βετωεεν τηε
µαργιναλ χοστσ οφ δ ανδ δ0 αππλιεσ το αλλ συππλιερσ. Ιν τηισ χασε, αλσο ιν εθυιλιβριυµ
ανδ φορ εαχη συππλιερ, τηε πριχε οφ δ ωιλλ βε τωο τιµεσ τηε πριχε οφ δ0 .
Αχχορδινγλψ, ωε ασσυµε τηατ ιν αν αυχτιον φορ µεδιχαλ δεϖιχε δ, µαργιναλ χοστσ
(ι.ε. τηε βιδδερσ πριϖατε ϖαλυεσ) αρε γιϖεν βψ:
χδ (σ ) =

 σ

δ

(4)

ωιτη τηε βιδδερ−σπεχι χ πριϖατε ινφορµατιον σ ινδεπενδεντ φροµ τηε δεϖιχε−χατεγορψ
παραµετερ δ . Τηε ασσυµπτιον οφ µυλτιπλιχατιϖε σεπαραβιλιτψ ιν τηε χοστ φυνχτιον ηασ
αλρεαδψ βεεν υσεδ ιν τηε λιτερατυρε (ε.γ. το µοδελ αδαπτατιον χοστσ ιν Βαϕαρι ετ αλ.,
2014) ανδ ιτ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε πρελιµιναρψ ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν Συβ−σεχτιον 2.3.
Λετ α χατεγορψ δ = 0 βε συχη τηατ δ = 1. Τηεν, εθυιλιβριυµ πριχε µανταινσ τηε
σαµε σεπαραβλε στρυχτυρε ασ µαργιναλ χοστσ:
πδ (

δ ;  σ ; Νδη )

=

δ

 π0 (σ ; Νδη )

ωηερε πδ () ισ τηε εθυιλιβριυµ βιδδινγ φυνχτιον φορ δεϖιχε δ. Γιϖεν τηισ φυνχτιοναλ
φορµ, τηε τεχηνολογιχαλ παραµετερ δ χαν βε οβταινεδ υσινγ α ρεγρεσσιον οφ οβσερϖεδ
λογ−βιδσ ον τηε µεδιχαλ δεϖιχεσ ξεδ ε⁄εχτσ (τηε δυµµψ ϖαριαβλε ∆δ ) ανδ ον τηε
νυµβερ οφ βιδδερσ ιν εαχη ΦΠΑ (Νδη ), ασ φολλοωσ (ουτπυτ αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ):
λν (πδησ ) =

∆
Ξ

(λν (

δ)

 ∆δ +

δη

 λν (Νδη )) + ∀δη :

δ=1

Αλλ οβσερϖεδ υνιταρψ πριχεσ πδησ παιδ βψ ΠΒσ, τηατ ισ, τηε ωιννινγ βιδσ, αρε τηεν
νορµαλισεδ διϖιδινγ βψ δ . Ωε δε νε ηοµογενεουσ πριχε π0ησ ασ φολλοωσ:
π0ησ =

πδησ

:

(5)

δ

Τηισ πριχε π0ησ ισ υσεδ φροµ νοω ον το µακε αλλ οβσερϖατιονσ οφ ουρ δατασετ χοµ−
παραβλε ανδ γετ α χονσιστεντ εστιµατε οφ τηε βιδ εαχη συππλιερ ωουλδ ηαϖε συβµιττεδ
ιν α ΦΠΑ φορ τηε προϖισιον οφ α µεδιχαλ δεϖιχε οφ χλασσ 0; ωιτη 0 = 1 ανδ ωιτη τηε
λεϖελ οφ χοµπετιτιον Ν0η . Τηε διστριβυτιον οφ π0ησ ισ πρεσεντεδ ιν Φιγυρε 1.
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Φιγυρε 1: ∆ιστριβυτιον οφ ηοµογενεουσ πριχεσ

3.2.2

Προχυρεµεντ ρυλε ανδ ωιννινγ πριχε

Ιν α προχυρεµεντ φραµεωορκ, τηε λοωεστ βιδ ωινσ. Τηε ρεσυλτινγ Ναση εθυιλιβριυµ
βιδ π (ι ) οφ τηε ι−τη βιδδερ οφ τψπε ι ισ γιϖεν βψ τηε φολλοωινγ:

π (ι ) = ι +

Ζ 

1
1

ι

Φ (ψ)
Φ ()

ν

1

δψ:

(6)

Σιµιλαρ το ΓΠς, Εθυατιον (6) χαν βε ινϖερτεδ το εξπρεσσ τηε υνοβσερϖεδ µαργιναλ
χοστ ι ασ α φυνχτιον οφ τηε οβσερϖεδ πριχεσ ανδ οβσερϖεδ τηρουγη κερνελ εστιµατε πριχε
διστριβυτιον.
Ηοωεϖερ, ιν ουρ δατασετ, φορ εαχη αυχτιον ωε δο νοτ οβσερϖε αλλ βιδσ. Ωε ονλψ
οβσερϖε τηε ωιννινγ πριχεσ. Φορ στανδαρδ ΦΠΑσ, Ατηεψ ανδ Ηαιλε (2002) προποσε
υσινγ τηε ωιννινγ πριχεσ οφ µυλτιπλε αυχτιονσ το ιδεντιφψ πριϖατε ϖαλυεσ, βεχαυσε τηε
ωιννινγ πριχε ισ τηε µαξιµυµ ορδερ στατιστιχ οφ τηε βιδσ διστριβυτιον φορ α γιϖεν λεϖελ
οφ παρτιχιπατιον. Ιν α προχυρεµεντ φραµεωορκ, ωιννινγ πριχεσ χαν βε χονσιδερεδ ασ
τηε ρστ (ι.ε. µινιµυµ) ορδερ στατιστιχ οφ τηε βιδσ διστριβυτιον.
Τηε στρυχτυραλ εθυατιον τηατ στατεσ υνοβσερϖεδ µαργιναλ χοστσ ασ α νον−παραµετριχ
φυνχτιον οφ οβσερϖεδ ωιννινγ πριχεσ, ωιννινγ πριχεσ διστριβυτιον, ανδ λεϖελ οφ χοµπε−
τιτιον ισ τηε φολλοωινγ:
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σ = π0ησ

1

Ν0η
1

Ν0η

Γ(1) (π0ησ ϕΝ0η )
γ(1) (π0ησ ϕΝ0η )

(7)

ωηερε Ν0η = φ3; 8γ ισ τηε νοισψ σιγναλ αβουτ τηε λεϖελ οφ χοµπετιτιον βιδδερσ ρε−
χειϖε φορ τηε αυχτιον χονσιδερεδ, Γ(1) (π0ησ ϕΝ0η ) ισ τηε χυµυλατιϖε δενσιτψ φυνχτιον
οφ αλλ τρανσαχτιον πριχεσ, χονδιτιοναλ ον Ν0η , εϖαλυατεδ ατ π0ησ , ανδ γ(1) (π0ησ ϕΝ0η ) ισ
ιτσ ρελατιϖε προβαβιλιτψ δενσιτψ φυνχτιον. ∆εριϖατιον οφ Εθυατιον (7) ισ πρεσεντεδ ιν
Αππενδιξ Α.3.
Τηε ρεσυλτινγ διστριβυτιον οφ σ ισ πλοττεδ ιν Φιγυρε 2.
Φιγυρε 2: ∆ιστριβυτιον οφ τηε πριϖατε ϖαλυε

Σινχε ωε ιµποσε νο χονστραιντ το Εθυατιον (7), ιτ ισ αππαρεντ τηατ σοµε εστιµατεσ
οφ τηε µαργιναλ χοστ σ αρε νεγατιϖε. Ηοωεϖερ, τηισ ισ νοτ α προβλεµ φορ ουρ συβσεθυεντ
αναλψσισ ασ ωε χονχεντρατε ον α χεντραλ ϖαλυε οφ τηε διστριβυτιον. Ινδεεδ, ουρ αναλψσισ
ρεθυιρεσ χηοοσινγ α βενχηµαρκ συππλιερ, εθυαλ αχροσσ αλλ µεδιχαλ δεϖιχεσ. Τηεν πριχεσ
παιδ βψ δι⁄ερεντ ΠΒσ αρε χοµπαρεδ ωιτη µαργιναλ χοστσ οφ τηατ συππλιερ. Ωε δεχιδεδ
το υσε τηε µεδιαν ϖαλυε 0 οφ σ το δε νε συχη συππλιερ ανδ, αχχορδινγλψ, ωε υσε
Εθυατιον (4) το οβταιν τηε βενχηµαρκ µαργιναλ χοστ χδ0 φορ εαχη χλασσ δ, ασ φολλοωσ:
χδ0 =

δ

 0 :

Ωε χονσιδερ τηε µεδιαν µαργιναλ χοστ φορ τωο ρεασονσ: (ι) δεϖιατιονσ φροµ α µεδιαν
ϖαλυε προϖιδεσ αν εασψ ιντερπρετατιον οφ τηε πριχε−χοστ δι⁄ερενχεσ (πδησ χδ0 ) υσεδ το
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δεριϖε ΠΒσ αβιλιτψ, ασ ιτ µεασυρεσ ηοω µυχη τηε ωιννινγ συππλιερ δι⁄ερσ φροµ α µε−
διαν ονε; (ιι) τηε µεδιαν ϖαλυε ισ α ∀σαφερ∀ χηοιχε σινχε τηε διστριβυτιον οφ τηε µαργιναλ
χοστσ ισ στρυχτυραλλψ εστιµατεδ ανδ νοτ διρεχτλψ οβσερϖεδ βψ τηε εχονοµετριχιαν.
Τηε χηοιχε οφ τηε βενχηµαρκ µαργιναλ χοστ ηασ χονσεθυενχεσ ον Εθυατιον (3) ανδ
ιν παρτιχυλαρ ον τηε ΠΒ σπεχι χ ε⁄εχτ η , τηατ τηισ ωαψ µεασυρεσ τηε ε⁄εχτ ρελατιϖε
το τηε βενχηµαρκ συππλιερ. Ιν ουρ χασε, η δεσχριβεσ τηε ΠΒ ε⁄εχτ ρελατιϖε το τηε
µεδιαν συππλιερ. Χηανγινγ βενχηµαρκ µαργιναλ χοστσ δοεσ νοτ αλτερ ουρ συβσεθυεντ
αναλψσισ; σινχε ιτ ισ χονσταντ ωιτη ρεσπεχτ το τηε ΠΒ, τηε ΠΒ σπεχι χ ε⁄εχτ η µαψ
χηανγε ιν σιζε βυτ πρεσερϖεσ τηε σαµε ρανκινγ.19
Το ινϖεστιγατε τηε ΠΒσ αβιλιτψ αχροσσ τηε µαρκετσ οφ δι⁄ερεντ µεδιχαλ δεϖιχεσ, ωε
χονσιδερ χδ0 αλονγ ωιτη τηε πριχε παιδ βψ τηε ΠΒ. Ιν ουρ δατασετ, βενχηµαρκ µαργιναλ
χοστσ αρε αλωαψσ αβοϖε ζερο ανδ εξχλυδινγ 5% οφ ουρ οβσερϖατιονσ, βελοω τηε αχτυαλ
πριχεσ παιδ βψ πυβλιχ βυψερσ.

4
4.1

Πυβλιχ Βυψερσ αβιλιτψ
Εστιµατιον

Ωε νοω ινϖεστιγατε εαχη ΠΒσ σπεχι χ ξεδ ε⁄εχτ το ρυν προχυρεµεντ προχεδυρεσ.
Χονσιδερινγ τηε πριχε παιδ φορ εαχη µεδιχαλ δεϖιχε ανδ ηαϖινγ εστιµατεδ εαχη µεδιχαλ
δεϖιχεσ βενχηµαρκ µαργιναλ χοστ χδ0 , ωε χαν γετ δησ = πδησ χδ0 . Ωε τηεν προχεεδ
βψ εστιµατινγ τηε ΠΒ σπεχι χ χοµπονεντ η υσινγ τηε φολλοωινγ ΟΛΣ ρεγρεσσιον:
λν (

δησ )

= λν (πδησ

χδ0 ) =

Η
Ξ

(εη  Αη + η  Αη  Ρ) + δησ :

(8)

η=1

Τηε σπεχι χατιον ιν Εθυατιον (8) ινχλυδεσ τηε ΠΒ δυµµιεσ Αη , ανδ τηε δυµµψ
ϖαριαβλε Ρ εθυαλ το 1 ωηεν τηε ρεφερενχε πριχε ρεγυλατιον ωασ ιν φορχε ανδ 0 οτηερωισε.
Τηισ ϖαριαβλε ιντεραχτσ ωιτη τηε ΠΒ δυµµιεσ το χαπτυρε ανψ χηανγε ιν τηε ΠΒ ξεδ
ε⁄εχτ αττριβυταβλε το τηε ρεφερενχε πριχε.
Ωε εξχλυδε φροµ τηισ εστιµατιον τηοσε ΠΒσ φορ ωηιχη ωε ηαϖε φεωερ τηαν 10
οβσερϖατιονσ, τηατ ισ, τηοσε ΠΒσ τηατ ηαϖε µαναγεδ λεσσ τηαν 10 δι⁄ερεντ αυχτιονσ ιν
τηε περιοδ χονσιδερεδ. Ωε ενδ υπ ωιτη 60 ΠΒσ ανδ 1,257 οβσερϖατιονσ ον αωαρδεδ
µεδιχαλ δεϖιχεσ. Ιν τηε αναλψσισ ωε υσε στανδαρδ ερρορσ χλυστερεδ ατ τηε λεϖελ οφ
µεδιχαλ δεϖιχεσ, το χοντρολ φορ ποτεντιαλ σεριαλ χορρελατιον.
Ουρ υλτιµατε γοαλ ισ το προϖιδε αν εστιµατε φορ τηε ΠΒσ παραµετερσ εη = λν ( η ),
ωηερε η ισ τηε ΠΒσ σπεχι χ ξεδ ε⁄εχτ ιν µαναγινγ τηε προχυρεµεντ προχεσσ ασ
δε νεδ ιν Εθυατιον (3). Τηε ηιγηερ τηε χοε′χιεντ, τηε λοωερ τηε αβιλιτψ οφ τηε ΠΒ.
Ιν τηε ρεγρεσσιον, αλµοστ αλλ τηε δυµµιεσ αρε σιγνι χαντ, συγγεστινγ τηατ εαχη ΠΒ ισ
19

Ωε τριεδ ωιτη τηε 33−τη ανδ 67−τη περχεντιλεσ οφ τηε διστριβυτιον οφ πριϖατε ϖαλυεσ. Ουρ ρεσυλτσ,
αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ, αρε θυαλιτατιϖελψ χον ρµεδ.

18

ενδορσεδ ωιτη ιτσ οων σπεχι χ αβιλιτψ ιν µαναγινγ τηε προχυρεµεντ προχεσσ. Εστιµατεσ
αρε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ. Αππενδιξ Φιγυρε Α.4 σηοωσ α µαπ ωιτη τηε αϖεραγε ϖαλυε
οφ εη βψ Ιταλιαν ρεγιον.

4.2

∆ετερµιναντσ

Το στυδψ τηε χορρελατιον οφ τηε ΠΒσ αβιλιτψ ωιτη τηε ΠΒσ κνοων χηαραχτεριστιχσ ανδ
ωιτη τηε αυχτιονσ µεχηανισµσ, ωε ρυν ρεγρεσσιονσ οφ τηε προξψ φορ εαχη ΠΒ ξεδ
ε⁄εχτ εστιµατεδ ιν Εθυατιον (8) ον α σετ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ, ασ φολλοωσ:
εη =

0

+

1

 Μη +

2

 Ηη +

3

 Πη +

4

 Χη + η :

(9)

Ιν τηεσε ρεγρεσσιονσ τηε υνιτ οφ αναλψσισ ισ τηε σινγλε ΠΒ. Ωε χονσιδερ ωειγητεδ
ρεγρεσσιονσ, ωηερε τηε ωειγητ ισ τηε νυµβερ οφ αυχτιονσ τηε ΠΒ µαναγεδ ιν ουρ σαµπλε
περιοδ. Τηισ ωαψ ωε αττριβυτε µορε ιµπορτανχε το οβσερϖατιονσ ρεφερρινγ το τηε ΠΒσ
τηατ µορε φρεθυεντλψ οργανισεδ τενδερσ το αωαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ.20
Τηε σπεχι χατιον ινχλυδεσ φουρ γρουπσ οφ ϖαριαβλεσ: Μη ρεφερσ το τηε αδοπτεδ
αυχτιον µεχηανισµ (τηε φραχτιον οφ διρεχτ νεγοτιατιονσ), Ηη ρεφερσ το ποτεντιαλ σχαλε
εχονοµιεσ ιν πυρχηασινγ (τηε λογαριτηµ οφ τηε ηεαλτη περσοννελ χοστ ορ τηε λογαριτηµ
οφ ηεαλτη µατεριαλ πυρχηασεσ), Πη ρεφερσ το τηε διστριβυτιον οφ χοστσ (τηε φραχτιον οφ
νον−ηεαλτη περσοννελ οϖερ τοταλ περσοννελ χοστσ ανδ τηε φραχτιον οφ ηεαλτη µατεριαλ
πυρχηασεσ οϖερ τοταλ ηεαλτη χοστσ) ανδ τηε αϖεραγε νυµβερ οφ δαψσ τηε ΠΒ τακεσ το
παψ ιτσ συππλιερσ (τηε λογαριτηµ οφ τηε δαψσ παψαβλε ουτστανδινγ ασ οφ 2012),21 ανδ
Χη ρεφερσ το χοντρολ ϖαριαβλεσ ον τηε νατυρε οφ τηε ΠΒ (τηε δυµµψ ΑΣΛ, ιδεντιφψινγ
µεδιυµ−σµαλλ ηεαλτη υνιτσ, δι⁄ερεντ φροµ ηοσπιταλσ), ιτσ λοχατιον ιν α µετροπολι−
ταν/ρυραλ αρεα, ιν τηε Νορτη/Χεντερ−Σουτη οφ τηε χουντρψ, ασ ωελλ ασ τηε περ−χαπιτα
ηεαλτη εξπενδιτυρεσ ιν τηε ρεγιον τηε ΠΒ βελονγσ το. Τηισ λαστ ϖαριαβλε ισ ιντεραχτεδ
ωιτη τηε δυµµψ φορ Χεντερ−Σουτη βεχαυσε ωε οβσερϖεδ χουντρψ−ωιδε δισπαριτψ, ωιτη
Νορτηερν ρεγιονσ σπενδινγ µορε τηαν Σουτηερν ονεσ.
Νοτε τηατ ιν Εθυατιον (9) ωε ινϖερτεδ τηε σιγν οφ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε το φαχιλ−
ιτατε ιτσ ιντερπρετατιον. Ιν σο δοινγ, ηιγηερ χοε′χιεντσ ινδιχατε τηε αβιλιτψ το ρυν τηε
προχυρεµεντ προχεδυρε. Ασ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ αν εστιµατε ιτσελφ, ωε µακε υσε
οφ βοοτστραππεδ στανδαρδ ερρορσ βασεδ ον 1,000 ιτερατιονσ.
Ταβλε 4 ρεπορτσ τηε ουτπυτ οφ ουρ ρεγρεσσιονσ, ωηερε τηε σπεχι χατιον τακεσ τωο
ϖαριαντσ δεπενδινγ ον ωηιχη ϖαριαβλε ισ χονσιδερεδ φορ Ηη (ειτηερ ηεαλτη περσοννελ
χοστ ορ ηεαλτη µατεριαλ πυρχηασεσ). Ωε δο νοτ χονσιδερ τηε τωο ϖαριαβλεσ ιν τηε
20

Ιν τηε δατασετ υσεδ φορ τηισ αναλψσισ (1,257 οβσερϖατιονσ), τηε νυµβερ οφ αυχτιονσ αττριβυτεδ το
α σινγλε ΠΒ ρανγεσ φροµ 10 το 95, ωιτη αν αϖεραγε οφ 20.95.
21
Ωε χονσιδερ ψεαρ 2012, ι.ε. ονε ψεαρ βεφορε ουρ σαµπλε περιοδ, το αϖοιδ ποτεντιαλ ρεϖερσε χαυσαλιτψ
ωιτη τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Τηε σουρχε φορ τηισ ινφορµατιον ισ ωωω.ασσοβιοµεδιχα.ιτ.
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σαµε σπεχι χατιον βεχαυσε τηεψ βοτη προξψ φορ τηε σιζε οφ τηε ΠΒ ανδ ινδεεδ τηεψ
αρε ηιγηλψ χορρελατεδ (τηε χορρελατιον ισ 0.79). Α ρεγρεσσιον εθυατιον υσινγ βοτη
ϖαριαβλεσ χουλδ νδ ιτ δι′χυλτ το πρεχισελψ ιδεντιφψ τηε χοντριβυτιον οφ εαχη. Σινχε
α πριορι ωε ηαϖε νο πρεφερενχε φορ ειτηερ ϖαριαβλε, ωε λοοκ ατ τηεµ ιν τωο σεπαρατε
µοδελσ. Ταβλε 4 σηοωσ τηε ουτπυτ οφ Ις ρεγρεσσιονσ ρατηερ τηαν στανδαρδ ΟΛΣ ονεσ
(σηοων ιν Αππενδιξ Ταβλε Α.3). Τηε ρεασον ισ τηατ ωε αρε χονχερνεδ τηατ τηερε µαψ
βε σιµυλτανειτψ ον τηε µεχηανισµ ϖαριαβλε Μη : τηε προχυρεµεντ µεχηανισµ ισ νοτ
ρανδοµλψ αλλοχατεδ ωιτη ρεσπεχτ το τηε ΠΒ, ανδ τηε ΠΒσ δεχισιον ον ωηιχη αυχτιον
µεχηανισµ το ιµπλεµεντ µαψ ινυενχε ανδ ατ τηε σαµε τιµε βε ινυενχεδ βψ τηε
ΠΒσ αβιλιτψ ιτσελφ. Τηισ χουλδ χρεατε ενδογενειτψ ανδ προδυχε ινχονσιστεντ εστιµατεσ.
Ιν αλλ τηε χολυµνσ ωε τηερεφορε ινστρυµεντ τηε µεχηανισµ ϖαριαβλε (φραχτιον οφ διρεχτ
νεγοτιατιονσ) ωιτη τωο ϖαριαβλεσ, τηε φραχτιον οφ µυλτι−δεϖιχε αυχτιονσ ανδ τηε αϖεραγε
θυαντιτψ οφ δεϖιχεσ αυχτιονεδ.22 Βοτη ινστρυµεντσ ινφορµ ον τηε σιζε οφ εαχη αυχτιον.
Τηισ ισ ιµπορταντ ασ σµαλλερ αυχτιονσ φαχε φεωερ λεγισλατιϖε χονστραιντσ ιν υσινγ διρεχτ
νεγοτιατιον. Τηισ σετ οφ ινστρυµεντσ ισ φουνδ το βε ρελεϖαντ ανδ εξογενουσ αχχορδινγ
το τηε στανδαρδ ρελεϖανχε ανδ εξογενειτψ τεστσ. Μορεοϖερ, τηε Ηαυσµαν−Ωυ τεστ
συγγεστσ τηατ ενδογενειτψ ισ ινδεεδ πρεσεντ, ατ λεαστ ιν Χολυµνσ (1) ανδ (2), ανδ ιτ
ισ τηερεφορε αδϖισαβλε το υσε Ις µοδελσ (σεε τηε βοττοµ οφ Ταβλε 4). Ιν ωηατ φολλοωσ
ωε χοµµεντ ονλψ ον χοε′χιεντσ τηατ αρε σιγνι χαντ ατ λεαστ ατ α 5% λεϖελ.
Ουρ βενχηµαρκ ρεγρεσσιονσ αρε σηοων ιν Χολυµνσ (1) ανδ (2). Ασ α ροβυστνεσσ
χηεχκ, Χολυµνσ (3) ανδ (4) ρεπλιχατε τηε σαµε αναλψσεσ υσινγ α προξψ φορ τηε ΠΒ ξεδ
ε⁄εχτ δε νεδ δι⁄ερεντλψ. Ρατηερ τηαν φροµ Εθυατιον (8), χοε′χιεντσ εη οριγινατε
φροµ τηε φολλοωινγ εθυατιον:
λν (πδησ ) =

Η
Ξ

(εη  Αη + η  Αη  Ρ) +

η=1

∆
Ξ

( δ  ∆δ ) + δησ :

(10)

δ=1

Εθυατιον (10) δι⁄ερσ φροµ Εθυατιον (8) ιν τωο ωαψσ. Φιρστλψ, τηε δεπενδεντ
ϖαριαβλε ισ µαδε οφ πριχεσ ονλψ ανδ τηερεφορε εξχλυδεσ µαργιναλ χοστσ. Σεχονδλψ,
τηε σπεχι χατιον νοω ινχλυδεσ µεδιχαλ δεϖιχε δυµµιεσ. Τηε πυρποσε ισ το οβταιν
εστιµατεσ οφ τηε ΠΒ ξεδ ε⁄εχτσ τηατ αρε νοτ α⁄εχτεδ βψ ουρ προχεδυρε το ινφερ
µαργιναλ χοστσ. Τηε ρεσυλτινγ εστιµατεσ οφ εη αρε γενεραλλψ σµαλλερ ιν σιζε βυτ ηιγηλψ
χορρελατεδ (0.61) ωιτη τηοσε οβταινεδ ιν ουρ βενχηµαρκ αναλψσισ. Τηε κεψ νδινγσ
φροµ Χολυµνσ (1) ανδ (2) αρε θυαλιτατιϖελψ πρεσερϖεδ ιν Χολυµνσ (3) ανδ (4).
Ουρ αναλψσισ σηοωσ τηατ διρεχτ νεγοτιατιονσ ηαϖε α νεγατιϖε ανδ σιγνι χαντ ιµπαχτ
ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ. Τηε ρεασον χουλδ βε τηατ, ιν λινε ωιτη τηε Ιταλιαν λαω ον πυβλιχ
προχυρεµεντ, διρεχτ νεγοτιατιονσ αρε υσεδ ωηεν τηε αωαρδεδ ιτεµ ισ ενδορσεδ ωιτη
σπεχι χ χηαραχτεριστιχσ τηατ τηε χοµπετιτιον ωιλλ νοτ αλλοω το αδδρεσσ. Τηισ εξπλαινσ
τηε ηιγηερ πριχεσ παιδ βψ τηε ΠΒ, ανδ τηυσ α νεγατιϖε ιµπαχτ ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ.
22
Το µακε θυαντιτιεσ οφ δι⁄ερεντ προδυχτσ χοµπαραβλε, ωε υσε δεϖιατιονσ φροµ τηε αϖεραγε οβ−
σερϖεδ θυαντιτψ φορ εαχη χατεγορψ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ.
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Ωε αλσο νδ τηατ τηε ΠΒ σιζε ε⁄εχτ, µεασυρεδ υσινγ ειτηερ ηεαλτη περσοννελ χοστ
ορ ηεαλτη πυρχηασεσ, ισ ποσιτιϖε ανδ σιγνι χαντ. Χονσιδερινγ τηε ϖαριαβλεσ ον τηε
διστριβυτιον οφ χοστσ, ωε νδ α ποσιτιϖε ανδ στρονγ σιγνι χαντ ε⁄εχτ ον τηε ρατιο οφ
νον−ηεαλτη περσοννελ οϖερ τοταλ περσοννελ χοστ. Τηερε ισ α νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ ηεαλτη
πυρχηασεσ οϖερ τοταλ ηεαλτη εξπενδιτυρεσ, ωηιχη σεεµσ το ινδιχατε τηατ τηε ΠΒσ αβιλιτψ
µαψ ινχρεασε φυρτηερ ωηεν µορε ρεσουρχεσ αρε δεϖοτεδ το ηεαλτη περσοννελ ρατηερ τηαν
ηεαλτη πυρχηασεσ, ορ εϖεν βεττερ το νον−ηεαλτη περσοννελ. Τηατ ισ, χοµπαρινγ τωο
ΠΒσ ωιτη τηε σαµε σιζε οφ εξπενδιτυρεσ, τηε ονε ρεχορδινγ λαργερ χοστσ φορ νον−ηεαλτη
περσοννελ δοεσ σηοω µορε αβιλιτψ ιν προχυρινγ µεδιχαλ δεϖιχεσ.
Τυρνινγ το τηε χοντρολ ϖαριαβλεσ, ωε σεε α νεγατιϖε οϖεραλλ ε⁄εχτ φορ σµαλλ λοχαλ
ηεαλτη υνιτσ (ασ µεασυρεδ ωιτη τηε χοε′χιεντ ον τηε ΑΣΛ δυµµψ) ανδ τηε νυµβερ οφ
ουτστανδινγ δαψσ φορ παψµεντ. Τηισ λαττερ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ ε′χιενχψ ιν µακινγ
θυιχκ παψµεντσ ισ ρελατεδ το τηε αβιλιτψ το ρεαχη πριχεσ χλοσερ το τηε µαργιναλ χοστσ.
Νο οτηερ ϖαριαβλε ιν τηε σπεχι χατιον τυρνσ ουτ το βε σιγνι χαντ.
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Ταβλε 4: ∆ετερµιναντσ οφ ΠΒσ αβιλιτψ (Ις ρεγρεσσιονσ)
(1)

(2)

Βενχηµαρκ
Φραχτιον οφ διρεχτ νεγοτιατιονσ

−1.492∗∗
(0.621)
0.379∗∗∗
(0.046)

λν(ηεαλτη περσοννελ χοστσ)
λν(ηεαλτη πυρχηασεσ)
Νον−ηεαλτη/τοταλ περσοννελ χοστ
Ηεαλτη πυρχηασεσ/τοταλ ηεαλτη εξπ.
λν(δαψσ παψαβλε ουτστανδινγ)
ΑΣΛ
Μετροπολιταν αρεα
Χεντερ−Σουτη (ΧΣ)
Ηεαλτη εξπενδιτυρε π.χ.
Ηεαλτη εξπενδιτυρε π.χ. ξ ΧΣ
Χονσταντ

6.058∗∗∗
(0.571)
−1.507∗∗∗
(0.480)
−0.687∗∗∗
(0.123)
−0.680∗∗∗
(0.136)
−0.032
(0.244)
−1.128
(1.784)
−1.103
(1.112)
1.063
(0.982)
0.654
(2.555)

Ρελεϖανχε τεστ (π−ϖαλυε)
Σαργαν τεστ (π−ϖαλυε)
Ηαυσµαν−Ωυ τεστ (π−ϖαλυε)
Οβσερϖατιονσ
Νοτε. Βοοτστραππεδ στανδαρδ ερρορσ ιν

5
5.1

−1.860∗∗
(0.740)

0.298∗∗∗
(0.049)
5.468∗∗∗
(0.633)
−2.970∗∗∗
(0.474)
−0.722∗∗∗
(0.131)
−0.696∗∗∗
(0.148)
−0.149
(0.289)
−1.355
(1.847)
−1.175
(1.162)
1.101
(1.020)
3.660
(2.452)

0.000
0.477
0.005
1,257
παρεντηεσεσ;

(3)

(4)

Ωιτηουτ χοστσ
−0.497∗∗∗
(0.189)
0.205∗∗∗
(0.019)

1.541∗∗∗
(0.170)
−0.546∗∗∗
(0.132)
−0.187∗∗∗
(0.035)
−0.256∗∗∗
(0.040)
−0.226∗∗∗
(0.074)
−0.568
(0.566)
0.922∗∗∗
(0.278)
0.554∗
(0.308)
−6.092∗∗∗
(0.664)

−0.602∗∗∗
(0.223)

0.174∗∗∗
(0.021)
1.275∗∗∗
(0.191)
−1.361∗∗∗
(0.156)
−0.202∗∗∗
(0.037)
−0.254∗∗∗
(0.042)
−0.255∗∗∗
(0.087)
−0.689
(0.595)
0.839∗∗∗
(0.292)
0.590∗
(0.323)
−4.716∗∗∗
(0.640)

0.000
0.000
0.000
0.750
0.193
0.476
0.004
0.084
0.054
1,257
1,257
1,257
∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05, ∗ π<0.1.

Ρεφερενχε Πριχεσ ανδ Πυβλιχ Βυψερσ αβιλιτψ
Εστιµατιον

Ιν τηισ σεχτιον ωε εµπιριχαλλψ ινϖεστιγατε τηε ε⁄εχτσ οφ τηε ρεφερενχε πριχε πολιχψ
φορ τηε χλασσεσ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ το χαρρψ ουτ τηε προχυρεµεντ
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προχεσσ. Ωε ρεµινδ ουρσελϖεσ ηερε τηατ ουρ δατασετ χοϖερσ τηε περιοδ φροµ ϑανυαρψ
1στ το ∆εχεµβερ 31στ 2013. Φροµ τηε βεγιννινγ το Μαψ 2νδ, τηε ΠΒσ ωερε φορχεδ βψ
λαω το αππλψ τηε ρεφερενχε πριχε δε νεδ βψ τηε Ιταλιαν Αυτηοριτψ φορ Πυβλιχ Χοντραχτσ
(ΑςΧΠ) φορ εαχη χλασσ οφ ηοµογενεουσ µεδιχαλ δεϖιχεσ τηεψ αωαρδεδ.
Φιρστλψ, ωε ρεπλιχατεδ τηε σαµε ρεγρεσσιον ασ ιν Εθυατιον (8), βυτ ονλψ ον τηε συβσετ
οφ 45 ΠΒσ τηατ µαναγεδ αωαρδινγ προχεδυρεσ βοτη βεφορε ανδ αφτερ τηε τερµινατιον οφ
τηε ρεφερενχε πριχε πολιχψ.23 Φιγυρε 3 χοµπαρεσ τηε διστριβυτιον οφ τηε ΠΒ ξεδ ε⁄εχτσ,
ασ µεασυρεδ βψ εη , ωιτη τηε ΠΒ ξεδ ε⁄εχτσ ιν τηε πρεσενχε οφ τηε ρεφερενχε πριχεσ,
γιϖεν βψ εη + η . Υνδερ τηε ρεφερενχε πριχε πολιχψ, ωε οβσερϖεδ τηατ τηε διστριβυτιον
οφ τηε ξεδ ε⁄εχτσ ισ µορε χονχεντρατεδ τοωαρδσ χεντραλ ϖαλυεσ οφ τηε διστριβυτιον.
Τηισ ισ νοτ συρπρισινγ ασ ιτ συγγεστσ τηατ τηε ρεφερενχε πριχε πολιχψ ιµποσεδ αδδιτιοναλ
ρεγυλατιον το τηε µαναγεµεντ οφ τηε αυχτιονσ, τηυσ λιµιτινγ εαχη ΠΒ το εξερτ ιτσ οων
αβιλιτψ.
Φιγυρε 3: ∆ιστριβυτιον οφ ΠΒσ ξεδ ε⁄εχτσ

Το ηελπ υνδερστανδ ωηατ ισ γοινγ ον, ωε διϖιδεδ τηε σαµπλε οφ ΠΒσ ιν τωο γρουπσ
δεπενδινγ ον ωηετηερ τηειρ αβιλιτψ ισ αβοϖε ορ βελοω τηε µεδιαν ανδ ραν τηε φολλοωινγ
ρεγρεσσιον:
λν (

δησ )

=

Η
Ξ
η=1
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εη  Αη +   Ρ + δησ :

(11)

Ιν σο δοινγ ωε ωορκ ον α δατασετ οφ 979 οβσερϖατιονσ, ι.ε., πριχεσ παιδ βψ ΠΒσ βοτη βεφορε ανδ
αφτερ τηε τερµινατιον οφ ρεφερενχε πριχε.
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Εθυατιον (11) δι⁄ερσ φροµ Εθυατιον (8) φορ τηε ινχλυσιον οφ α χοµµον ρατηερ τηαν
ΠΒ−σπεχι χ ε⁄εχτ ον τηε ρεφερενχε πριχεσ. Ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 5. Ωε οβταιν
τηατ, αλτηουγη ρεφερενχε πριχεσ σηοω νο οϖεραλλ ιµπαχτ ον τηε ναλ νετ πριχε οφ τηε
µαργιναλ χοστ, τηειρ ε⁄εχτ χηανγεσ ωιδελψ δεπενδινγ ον τηε ινιτιαλ λεϖελ οφ αβιλιτψ οφ
τηε ΠΒ. Ιν φαχτ, ρεφερενχε πριχεσ ηαϖε α στρονγ ανδ νεγατιϖε ιµπαχτ ον ΠΒσ ωιτη
λοω αβιλιτψ ανδ α στρονγ ποσιτιϖε ιµπαχτ ον ΠΒσ ωιτη ηιγη αβιλιτψ. Τηατ ισ, ωιτη
τηε ρεφερενχε πριχε τηε (λογ) διστανχε βετωεεν πριχεσ ανδ µαργιναλ χοστσ σηρινκσ φορ
λοω−αβιλιτψ ΠΒσ ανδ ινχρεασεσ φορ ηιγη−αβιλιτψ ΠΒσ. Ασ α ρεφερενχε, τηε αϖεραγε οφ τηε
δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ −1.727.

Ταβλε 5: Ιµπαχτ οφ τηε ρεφερενχε πριχε
Σαµπλε

:

Ρεφερενχε πριχε
ΠΒ ξεδ ε⁄εχτσ
Ρ2
Οβσερϖατιονσ

(1)
Αλλ

(2)
Λοω αβιλιτψ

(4)
Ηιγη αβιλιτψ

−0.151
(0.180)
ΨΕΣ

−0.751∗∗∗
(0.236)
ΨΕΣ

0.521∗∗
(0.238)
ΨΕΣ

0.523
938

0.466
474

0.571
464

Νοτε. Στανδαρδ ερρορσ χλυστερεδ βψ µεδιχαλ δεϖιχε ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05,
∗ π<0.1

Τηεσε ρεσυλτσ ηιγηλιγητ α νον−λινεαρ ε⁄εχτ οφ τηε ρεφερενχε πριχε πολιχψ ον τηε
ναλ ουτχοµε οφ τηε αωαρδινγ προχεδυρεσ ιν ουρ δατασετ. Ωε ιντερπρετ τηε ε⁄εχτ ιν
χοννεχτιον το χηανγεσ ιν τηε ρεσερϖε πριχε.
Χονσιδερινγ τηε ΠΒσ ενδορσεδ ωιτη ηιγη αβιλιτψ, ι.ε. τηοσε τηατ πυρχηασε ατ α
πριχε χλοσε το τηε µαργιναλ χοστ, τηε ρεφερενχε πριχε χουλδ ινχρεασε τηε ρεσερϖε πριχε,
χρεατινγ α φοχαλ ποιντ φορ παρτιχιπαντσ ιν τηε αωαρδινγ προχεδυρε ανδ ρεδυχινγ τηε
αβιλιτψ οφ τηε ΠΒ το εξτραχτ αλλ τηε ρεντ φροµ τηε µοστ ε′χιεντ συππλιερ. Ον τηε οτηερ
ηανδ, χονσιδερινγ τηε ΠΒσ ενδορσεδ ωιτη λοω αβιλιτψ, τηε ρεφερενχε πριχε πολιχψ χουλδ
ηαϖε α ποσιτιϖε ε⁄εχτ φορ ΠΒσ ενδορσεδ ωιτη λοω αβιλιτψ βεχαυσε ιτ ωουλδ δεχρεασε τηε
αδοπτεδ ρεσερϖε πριχε, ασ χοµπαρεδ το τηε ονε αδοπτεδ ωιτηουτ ρεφερενχε πριχε ανδ
αλλοω τηε ΠΒ το παψ α λοωερ πριχε.

5.2

∆ετερµιναντσ οφ τηε ΠΒσ αβιλιτψ υνδερ ρεφερενχε πριχεσ

Ωε χονχλυδε ουρ αναλψσισ βψ ρεπεατινγ τηε Ις ρεγρεσσιον ιν Εθυατιον (9) υσινγ ασ
δεπενδεντ ϖαριαβλε α προξψ φορ τηε ΠΒσ αβιλιτψ υνδερ τηε ρεφερενχε πριχεσ:
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(εη + η ) =

0

+

1

 Μη +

2

 Ηη +

3

 Πη +

4

 Χη + η :

(12)

Ουρ αιµ ισ το λεαρν ιφ τηε ΠΒσ αβιλιτψ χορρελατεσ ωιτη δι⁄ερεντ ϖαριαβλεσ ωηεν τηε
ρεφερενχε πριχε ισ ατ πλαψ. Ταβλε 6 σηοωσ τηε ρελεϖαντ ουτπυτσ, χοµπαρινγ εστιµατεσ
ον αβιλιτψ υνδερ τηε ρεφερενχε πριχε ( (εη + η )) ωιτη τηοσε ωιτηουτ ρεφερενχε πριχε
( εη ). Τηισ λαττερ σχεναριο στεµσ φροµ Εθυατιον (9), βυτ τηε ουτπυτ δι⁄ερσ φροµ Ταβλε
4 βεχαυσε ηερε ωε ονλψ χονσιδερ ΠΒσ φαχινγ ατ λεαστ ονε αυχτιον ωιτη α ρεφερενχε πριχε
ανδ ονε αυχτιον ωιτηουτ α ρεφερενχε πριχε ιν ουρ σαµπλε. Αππενδιξ Ταβλε Α.4 σηοωσ
τηε χορρεσπονδινγ εστιµατεσ βασεδ ον ΟΛΣ ρεγρεσσιονσ.
Φροµ τηε χοµπαρισον οφ Χολυµν (1) ωιτη Χολυµν (3), ανδ Χολυµν (2) ωιτη
Χολυµν (4), ωε νδ σψστεµατιχ εϖιδενχε τηατ υνδερ τηε ρεφερενχε πριχε πολιχψ µανψ
κεψ ε⁄εχτσ τηατ ωερε σιγνι χαντ βεχοµε νον−σιγνι χαντ (ηεαλτη πυρχηασεσ οϖερ τοταλ
ηεαλτη εξπενδιτυρεσ), ορ ρεδυχε τηειρ σιζε (τηε φραχτιον οφ διρεχτ νεγοτιατιονσ, ηεαλτη
περσοννελ χοστ, ηεαλτη πυρχηασεσ ανδ νον−ηεαλτη οϖερ τοταλ περσοννελ χοστ). Τηε
σαµε αππλιεσ το µοστ χοντρολ ϖαριαβλεσ. Ουρ εξπλανατιον ισ τηατ τηε ρεφερενχε πριχε
πολιχψ λιµιτσ τηε δισχρετιον οφ τηε ΠΒσ ιν δεσιγνινγ τηε αωαρδινγ προχεσσ, ωιτη τηε
ρεσυλτ τηατ εαχη ΠΒσ σπεχι χ αβιλιτψ (ορ ιναβιλιτψ) νο λονγερ σιγνι χαντλψ α⁄εχτσ τηε
προχυρεµεντσ ουτχοµε.
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Ταβλε 6: ∆ετερµιναντσ οφ ΠΒσ αβιλιτψ ωιτη ρεφ. πριχε (Ις ρεγρεσσιονσ)
(1)

(2)

(3)

Νο Ρεφ. πριχε
Φραχτιον οφ διρεχτ νεγοτιατιονσ
λν(ηεαλτη περσοννελ χοστ)

−3.095∗∗∗
(0.615)
0.581∗∗∗
(0.069)

λν(ηεαλτη πυρχηασεσ)
Νον−ηεαλτη/τοταλ περσοννελ χοστ
Ηεαλτη πυρχηασεσ/τοταλ ηεαλτη εξπ.
λν(δαψσ παψαβλε ουτστανδινγ)
ΑΣΛ
Μετροπολιταν αρεα
Χεντερ−Σουτη (ΧΣ)
Ηεαλτη εξπενδιτυρε π.χ.
Ηεαλτη εξπενδιτυρε π.χ. ξ ΧΣ
Χονσταντ

13.387∗∗∗
(1.734)
−3.178∗∗∗
(0.773)
0.213
(0.160)
−0.837∗∗∗
(0.161)
−0.523∗∗
(0.254)
−7.353∗∗∗
(2.272)
5.468∗∗∗
(1.710)
4.339∗∗∗
(1.251)
−19.386∗∗∗
(4.331)

Ρελεϖανχε τεστ (π−ϖαλυε)
Σαργαν τεστ (π−ϖαλυε)
Ηαυσµαν−Ωυ τεστ (π−ϖαλυε)
Οβσερϖατιονσ
Νοτε. Βοοτστραππεδ στανδαρδ ερρορσ ιν

6

−3.080∗∗∗
(0.610)

0.558∗∗∗
(0.067)
13.827∗∗∗
(1.752)
−5.697∗∗∗
(0.935)
0.215
(0.161)
−0.837∗∗∗
(0.160)
−0.507∗∗
(0.252)
−7.553∗∗∗
(2.277)
5.276∗∗∗
(1.697)
4.438∗∗∗
(1.254)
−17.331∗∗∗
(4.148)

0.000
0.204
0.000
979
παρεντηεσεσ;

(4)

Ρεφ. πριχε
−1.670∗∗∗
(0.384)
0.262∗∗∗
(0.068)

−1.693∗∗∗
(0.381)

5.184∗∗∗
(1.611)
0.235
(0.707)
0.149
(0.103)
−0.182
(0.135)
0.218
(0.202)
−7.179∗∗∗
(1.916)
0.269
(1.078)
3.172∗∗∗
(1.021)
−4.041
(2.938)

0.000
0.242
0.000
979
∗∗∗ π<0.01,

0.000
0.513
0.000
979
∗∗ π<0.05,

0.239∗∗∗
(0.066)
5.288∗∗∗
(1.650)
−0.848
(0.919)
0.153
(0.103)
−0.181
(0.135)
0.214
(0.201)
−7.339
(1.928)
0.165
(1.062)
3.244∗∗∗
(1.027)
−2.858
(2.741)
0.000
0.445
0.000
979
∗ π<0.1.

Χονχλυσιονσ

Πυβλιχ προχυρεµεντ οφ µεδιχαλ δεϖιχεσ ρεπρεσεντσ α λαργε σηαρε οφ τηε νατιοναλ πυβλιχ
βυδγετσ ιν Ευροπεαν χουντριεσ. Ιν τηισ παπερ, ωε ηαϖε εµπιριχαλλψ ινϖεστιγατεδ τηε
πριχε δι⁄ερενχεσ ιν τηε πυρχηασινγ οφ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ βψ Ιταλιαν πυβλιχ βυψερσ
(ι.ε. ΠΒσ: λοχαλ ηοσπιταλσ ανδ ηεαλτη υνιτσ), ωιτη α φοχυσ ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ ιν
26

µαναγινγ συχη προχυρεµεντ δυρινγ τηε περιοδ φροµ ϑανυαρψ 1στ το ∆εχεµβερ 31στ
2013. Φυρτηερµορε, ωε ηαϖε στυδιεδ τηε ε⁄εχτσ οφ α ρεφερενχε πριχε πολιχψ ον τηε
µεδιχαλ δεϖιχεσ ναλ πριχεσ παιδ βψ ΠΒσ, α πολιχψ αδοπτεδ το ινχρεασε ε′χιενχψ ιν
συχη πυβλιχ σπενδινγ. Ιν ουρ αναλψσισ, φορ εαχη πυρχηασε ωε µεασυρεδ τηε δι⁄ερενχε
βετωεεν τηε µεδιχαλ δεϖιχεσ πριχε (ρεσυλτινγ φροµ τηε προχυρεµεντ προχεδυρε) ανδ
ιτσ βενχηµαρκ µαργιναλ προδυχτιον χοστ (ρεσυλτινγ φροµ ουρ στρυχτυραλ εστιµατιον).
Ωε δε νεδ τηε ΠΒσ αβιλιτψ ασ τηε ΠΒσ ξεδ ε⁄εχτ ον συχη δι⁄ερενχε, φορ εαχη ιτεµ
προχυρεδ.
Ουρ ρεσυλτσ ηιγηλιγητ τηατ τηε Ιταλιαν ΠΒσ παψ συβσταντιαλλψ δι⁄ερεντ πριχεσ φορ
στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε θυαρτιλε−βασεδ χοε′χιεντ οφ ϖαριατιον
οφ τηε πριχεσ παιδ εθυαλσ 58.31% .24 Συχη δι⁄ερενχεσ αχροσσ τηε προχυρεµεντ πριχεσ
χαν βε εξπλαινεδ βψ τηε ΠΒ ξεδ ε⁄εχτσ ωηιχη ωε τηεν ινϖεστιγατεδ ασ ρελατεδ το
ινστιτυτιοναλ χηαραχτεριστιχσ, γεογραπηψ ανδ σιζε. Ωε φουνδ τηατ τηε ΠΒ σιζε (µεα−
συρεδ βψ τηε οϖεραλλ περσοννελ χοστσ, χορρεσπονδινγ το τηε συµ οφ ηεαλτη περσοννελ
ανδ νον−ηεαλτη περσοννελ χοστσ, ορ βψ τηε σιζε οφ τηειρ ηεαλτη−ρελατεδ προχυρεµεντ)
ηασ α γενεραλ ποσιτιϖε ανδ σιγνι χαντ ε⁄εχτ ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ το ρυν τηε προχυρε−
µεντ προχεσσ. Ουρ εµπιριχαλ αναλψσισ σηοωεδ τηατ ιτ ισ τηε νον−ηεαλτη περσοννελ χοστ
τηατ δριϖεσ τηε οϖεραλλ ποσιτιϖε ανδ σιγνι χαντ ε⁄εχτ ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ. Τηισ ρεσυλτ
σοµεηοω συππορτσ χεντραλισατιον οφ πυβλιχ προχυρεµεντ φορ µεδιχαλ δεϖιχεσ, ι.ε. α φεω
λαργε ΠΒσ χολλεχτινγ νον−ηεαλτη περσοννελ ανδ αδδρεσσινγ (ποσσιβλψ σκιλλεδ) ε⁄ορτσ ιν
τηε πυρχηασινγ αχτιϖιτιεσ.
Ωε τηεν οβσερϖεδ τηατ τηε αδοπτιον οφ α µανδατορψ ρεφερενχε πριχε ασ α χαπ
το µεδιχαλ δεϖιχεσ ωιννινγ πριχεσ ηασ α σιγνι χαντ νεγατιϖε ε⁄εχτ φορ ηιγη−αβιλιτψ
ΠΒσ πυρχηασινγ (ι.ε. ηιγηερ προχυρεµεντ πριχεσ αρε ρεχορδεδ ασ χοµπαρεδ το τηε
περιοδ ιν ωηιχη ρεφερενχε πριχεσ ωερε αβσεντ) ανδ α ποσιτιϖε ε⁄εχτ ον λοω−αβιλιτψ ΠΒσ
πυρχηασινγ. Αλλ ιν αλλ, αχχορδινγ το ουρ οβσερϖατιονσ, µανδατορψ ρεφερενχε πριχεσ σεεµ
το ηαϖε βεεν ινε⁄εχτιϖε ιν φοστερινγ τηε ε′χιενχψ οφ πυβλιχ προχυρεµεντ φορ στανδαρδ
µεδιχαλ δεϖιχεσ ιν Ιταλψ. Σπεχι χαλλψ, ουρ βαχκ−οφ−τηε−ενϖελοπε χαλχυλατιον σηοωσ τηατ
τηε τοταλ πριχεσ παιδ ινχρεασεδ βψ 1.2% δυε το τηε πρεσενχε οφ τηε ρεφερενχε πριχε
πολιχψ. Ηοωεϖερ, τηισ οϖεραλλ εϖιδενχε ηιδεσ τηε 59.49% πριχε δεχρεασε φορ λοω−αβιλιτψ
ΠΒσ ανδ τηε 24.22% πριχε ινχρεασε φορ ηιγη−αβιλιτψ ΠΒσ. 25
Ουρ νδινγσ συγγεστ τηατ πολιχψ µακερσ αιµεδ ατ ινχρεασινγ ε′χιενχψ (ι.ε. ϖαλυε
φορ µονεψ) ιν τηε προχυρεµεντ φορ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ σηουλδ ρστ χαρεφυλλψ
τακε ιντο χονσιδερατιον εαχη ΠΒσ αβιλιτψ ιν ρυννινγ τηε προχυρεµεντ προχεσσ. Συχη
χονσιδερατιον οφ τηε ΠΒσ αβιλιτψ ωουλδ βε εϖεν µορε ρελεϖαντ ωηεν µοϖινγ φροµ τηε
προχυρεµεντ οφ στανδαρδ το χοµπλεξ ιτεµσ. Α φυρτηερ ιµπλιχατιον φροµ ουρ οβσερϖα−
τιονσ συγγεστ πολιχψ µακερσ σηουλδ αϖοιδ τηε ιµπλεµεντατιον οφ πολιχιεσ αδδρεσσινγ
αλλ τηε ΠΒσ ιν τηε σαµε ωαψ. Ουρ νδινγσ φορ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ ιν Ιταλψ ινδι−
24

Το µακε αλλ οβσερϖατιονσ χοµπαραβλε, τηε θυαρτιλε−βασεδ χοε′χιεντ οφ ϖαριατιον ισ χοµπυτεδ
υσινγ ηοµογενουσ πριχεσ, ασ δε νεδ βψ Εθυατιον (5)  αππλιεδ το τηε εντιρε δατασετ.
25
Βασεδ ον πριχε πρεδιχτιονσ φροµ Ταβλε 4, ωιτη ορ ωιτηουτ τηε ρεφερενχε πριχε. Λοω−αβιλιτψ ανδ
ηιγη−αβιλιτψ ΠΒσ αρε δε νεδ ασ ιν Ταβλε 4.
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χατε τηατ τηε ΠΒ σιζε ανδ ινστιτυτιοναλ χηαραχτεριστιχσ δετερµινε τηε ΠΒσ αβιλιτψ ιν
πυρχηασεσ, ι.ε. ΠΒσ ωιτη λαργερ νον−ηεαλτη περσοννελ τεαµσ ανδ βεττερ χοννεχτιονσ
το δεχισιον−µακερσ σηοω ηιγηερ αβιλιτψ ιν προχυρεµεντ. Σπεχι χαλλψ ρεφερρινγ το τηε
ιµπαχτσ οφ α ρεφερενχε πριχε πολιχψ ον τηε ΠΒσ αβιλιτψ, ουρ νδινγσ συγγεστ α µοϖε
τοωαρδ α δισχριµινατορψ αππροαχη, τηατ ισ, το ιµπλεµεντ µανδατορψ ρεθυιρεµεντσ
ονλψ φορ τηε ΠΒσ ωηιχη περφορµ βελοω α δε νεδ βενχηµαρκ.
Αλλ ιν αλλ, ουρ οβσερϖατιονσ ανδ πολιχψ ιµπλιχατιονσ προϖιδε α πριµαρψ φοχυσ ον
τηε πυβλιχ προχυρεµεντ οφ στανδαρδ µεδιχαλ δεϖιχεσ, αδδρεσσινγ τηε σουρχεσ ανδ τηε
ε⁄εχτσ οφ τηε βυψερσ αβιλιτψ ιν συχη πυρχηασινγ. Γιϖεν τηε ηιγη ϖαλυε οφ Ευροπεαν
πυβλιχ προχυρεµεντ ιν τηε ηεαλτη σεχτορ ανδ τηε χορε ρελεϖανχε οφ συχη σεχτορ φορ
τηε Ευροπε 2020 στρατεγψ, νεω εµπιριχαλ ινϖεστιγατιονσ αρε εξπεχτεδ το σηεδ λιγητ ον
φυρτηερ ιµπροϖεµεντ φορ εξπενδιτυρε ε′χιενχψ ιν τηισ σεττινγ.
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Α
Α.1

Αππενδιξ
Νοισψ σιγναλ ον χοµπετιτιον ιν αυχτιονσ

Τενδερσ ιν ουρ δατασετ αρε σεαλεδ βιδ αυχτιονσ ιν ωηιχη βιδδερσ αρε συπποσεδ νοτ το
κνοω εξ−αντε ηοω µανψ χοµπετιτορσ τηεψ ωιλλ φαχε. Χονσιδερ τηε τωο εξτρεµε χασεσ.
Φιρστ, ιφ τηε λεϖελ οφ χοµπετιτιον ισ περφεχτλψ κνοων ιν αδϖανχε βψ αλλ τηε βιδδερσ,
τηεν ωηεν Ν0η = 1 τηε υνιθυε παρτιχιπαντ µυστ βιδ α πριχε Β (1:1) εθυαλ το τηε ρεσερϖε
πριχε ρ. Αχχορδινγλψ, ιφ Πρ Β (1:1) = ρ ϕ Ν0η = 1 < 1, τηεν τηε ηψποτηεσισ τηατ Ν ισ
φυλλψ οβσερϖεδ εξ−αντε χαν βε ρεϕεχτεδ. Ιν ουρ δατασετ ωε οβσερϖε τηε ρεσερϖε πριχε ιν
21% οφ ΦΠΑσ: αµονγ τηεµ, ωε ονλψ οβσερϖε τηισ φορ τηρεε οβσερϖατιονσ ωηεν Ν = 1;
ανδ ιν τωο οφ τηεµ τηερε ισ Β (1:1) < ρ . Σεχονδ, ιφ Ν0η ισ τοταλλψ υνκνοων βψ τηε
παρτιχιπαντσ, τηεν τηε διστριβυτιον οφ τηε βιδσ σηουλδ νοτ ϖαρψ ωιτη Ν0η : ρυννινγ
ιν ουρ δατασετ α Κενδαλλσ ρανκ χορρελατιον χοε′χιεντσ τεστ λεαδσ υσ το ρεϕεχτσ τηισ
ηψποτηεσισ.26
Ωε τηυσ ασσυµε τηατ, ιν ουρ σεττινγ, βιδδερσ ρεχειϖε α νοισψ σιγναλ οφ τηε λεϖελ
οφ χοµπετιτιον τηεψ ωιλλ φαχε ιν τηε αυχτιον. Υσινγ Κενδαλλσ τεστ ον αυχτιονσ ωιτη
σιµιλαρ χοµπετιτιον, ωε οβταιν τηατ τηε βιδσ διστριβυτιον ρεσυλτσ αρε δι⁄ερεντ ιν αυχ−
τιονσ, ρεσπεχτιϖελψ, ωιτη Ν0η = 1, ωιτη Ν0η 2 [2; 4] ανδ ωιτη Ν0η 2 [5; Σ] παρτιχιπαντσ:
ωιτηιν εαχη οφ τηεσε τηρεε συβσαµπλεσ, τηε βιδσ διστριβυτιον δοεσ νοτ χηανγε ωιτη
τηε νυµβερ οφ βιδδερσ, βυτ αχροσσ τηοσε συβσαµπλεσ, ιτ δοεσ.
Ιν τηε φολλοωινγ ωε σκετχη ηοω ωε δεριϖε τηε νοισψ σιγναλ ον χοµπετιτιον. ∆ε νε
ωιτη Γν;ν τηε οβσερϖεδ διστριβυτιον οφ βιδσ ωιτη α νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ ν 2 [ν; ν].
Σταρτινγ ωιτη ν = 1, φορ εαχη ν 2 [2; Ν ] ωε χοµπαρε ωηετηερ Γ1 :::Γκ :::Γν οριγινατεσ
26

Κενδαλλσ σχορε: −20757. Τεστ οφ Η0 : τηε νορµαλισεδ πριχεσ ανδ νυµβερ οφ βιδδερσ αρε ινδεπεν−
δεντ, π−ϖαλυε<0.01.
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φροµ τηε σαµε διστριβυτιον υσινγ τηε Κενδαλλσ ρανκ χορρελατιον χοε′χιεντσ τεστ. Ιφ
ωε αχχεπτ τηε ηψποτηεσισ τηατ αλλ σαµπλεσ οριγινατε φροµ τηε σαµε διστριβυτιον, τηεν
ωε χοντινυε αδδινγ Γν+1 το τηε χοµπαρισον. Ιφ ωε ρεϕεχτ τηε ηψποτηεσισ, ωε στοπ ανδ
ρεσταρτ χοµπαρινγ Γν;ν+1 . Ιν Ταβλε Α.1, τηε ρστ τωο χολυµνσ ρεπορτ τηε λοωεστ ανδ
ηιγηεστ νυµβερ οφ βιδδερσ, ρεσπεχτιϖελψ ν ανδ ν, χονσιδερεδ ιν τηε τεστ, ανδ τηε τηιρδ
χολυµν ρεπορτσ τηε Κενδαλλσ ρανκ χορρελατιον χοε′χιεντσ π−ϖαλυε.
Ταβλε Α.1: Νοισψ σιγναλ
ν ν
Κενδαλλσ π−ϖαλυε
1
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
21
22
29
30

0.00
0.29
0.16
0.03
0.89
0.23
0.96
0.85
0.87
0.88
0.57
0.70
0.55
0.65
0.87
0.82
0.94

Βεχαυσε ωε χαννοτ δεριϖε τηε εθυιλιβριυµ βιδδινγ χονδιτιον φορ Ν0η = 1, ωε
δισχαρδ τηεσε οβσερϖατιονσ. Ωε δε νε τηε συβσαµπλε φορ Ν0η 2 [2; 4] ασ τηε ονε
ωιτη λοω χοµπετιτιον, ανδ ωε υσε τηε µεδιαν ϖαλυε Ν0η = 3 ασ τηε νοισψ σιγναλ
ον τηε χοµπετιτιον ρµσ ωουλδ φαχε. Σιµιλαρλψ, ωε δο τηε σαµε φορ τηε συβσαµπλε
φορ Ν0η 2 [5; Σ] ; δε νεδ ασ α ηιγη χοµπετιτιον συβσαµπλε, υσινγ τηε µεδιαν ϖαλυε
Ν0η = 8 ασ τηε νοισψ σιγναλ.

Α.2

∆ι⁄ερεντ δε νιτιον οφ χοµπετιτιον

Μαργιναλ χοστ εστιµατε νεεδσ κνοωλεδγε οφ τηε νυµβερ οφ παρτιχιπαντσ το τηε βιδ.
Ιν Συβ−σεχτιον 3.2.1 ωε σπλιτ τηε σαµπλε ιν τωο γρουπσ, σιγναλινγ λοω παρτιχιπατιον
(βετωεεν 2 ανδ 4 παρτιχιπαντσ) ανδ ηιγη παρτιχιπατιον (5 ορ µορε παρτιχιπαντσ). Ασ
α ροβυστνεσσ χηεχκ, ωε ρεµοϖε τηε διστινχτιον ιν τωο γρουπσ ανδ χονσιδερ α υνιθυε
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σιγναλ ιν χασε οφ τωο ορ µορε παρτιχιπαντσ ιν αν αυχτιον; ιν τηατ χασε, τηε µεδιαν
ϖαλυε υσεδ το χοµπυτε εθυιλιβριυµ ισ Ν0η = 5 ωηιλε τηε συβσαµπλε ισ δε νεδ ασ 2+
χοµπετιτιον.
Αν αππλιχατιον οφ Εθυατιον (7) το τηισ αλτερνατιϖε φραµεωορκ γιϖεσ ρισε το τηε
δενσιτψ φυνχτιον οφ τηε βιδδερσ πριϖατε ϖαλυε σηοων ιν Φιγυρε Α.1:

Φιγυρε Α.1: Τηε διστριβυτιον οφ τηε πριϖατε ϖαλυε ιν τηε 2+ χοµπετιτιον συβσαµπλε

Τηε διστριβυτιον ισ ιν λινε ωιτη τηε βενχηµαρκ ονε ιν Φιγυρε 1, ασ ιτ γιϖεσ ρισε το
σιµιλαρ µαργιναλ χοστ εστιµατεσ, ανδ προϖιδεσ σιµιλαρ εστιµατεσ οφ α ΠΒσ αβιλιτψ.

Α.3

Μαργιναλ χοστ εστιµατε

Τηε ΓΠς αππροαχη το εστιµατε µαργιναλ χοστσ υσινγ οβσερϖεδ βιδσ ηασ το βε µοδι εδ,
σινχε ουρ δατα χονσιστ οφ ωιννινγ ο⁄ερσ οφ προχυρεµεντ αυχτιονσ: τηε φυνχτιοναλ φορµ
οφ τηε βιδ ισ δι⁄ερεντ. Ιν α προχυρεµεντ αυχτιον, τηε λοωεστ βιδ ωινσ, ανδ τηερεφορε
τηε προβαβιλιτψ οφ ϖιχτορψ γιϖεν α βιδ πι ισ εθυαλ το Πρ (πι  π) = (1 Φ ())ν 1 :
Φολλοωινγ Ηολτ (1980), ιν α προχυρεµεντ αυχτιον, τηε (Ναση) εθυιλιβριυµ βιδ π (ι ) οφ
τηε ι τη βιδδερ οφ τψπε ι ισ γιϖεν βψ:

π (ι ) = ι +

Ζ 

1
1

ι
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Φ (ψ)
Φ ()

ν

1

δψ:

(13)

Τηισ στρατεγψ ισ οβταινεδ σολϖινγ τηε ρστ ορδερ δι⁄ερεντιαλ εθυατιον ιν π ():
1
φ ()
(ν 1)  (π () )
(14)
0
1 Φ () π ()

ωιτη βουνδαρψ χονδιτιον π  = . Τηε εθυιλιβριυµ στρατεγψ ιν Εθυατιον (13) ισ
στριχτλψ ινχρεασινγ ιν  ανδ, ασ ιν α στανδαρδ ΦΠΑ, εξπρεσσεσ τηε εθυιλιβριυµ βιδ ασ α
φυνχτιον οφ τηε βιδδερσ τψπε .
∆ε νε ωιτη Γ (π) τηε χυµυλατιϖε διστριβυτιον φυνχτιον οφ αλλ οβσερϖεδ βιδσ π, ωιτη
γ (π) τηε δενσιτψ φυνχτιον. Ασ νοτεδ βψ ΓΠς, Γ (π) = Πρ (πι  π) = Πρ (ι  π 1 (π)) =
Φ (π 1 (π)) = Φ (). Γ (π) ισ αβσολυτελψ χοντινυουσ ανδ ηασ α δενσιτψ φυνχτιον εθυαλ
το γ (π) = πφ0()
. Τηυσ, Εθυατιον (14) χαν βε ρεωριττεν ασ:
()
1=

1 Γ (πι )
:
(ν 1)  γ (πι )

 ι = πι

(15)

Α φυρτηερ δι⁄ερενχε φροµ ΓΠς ισ τηατ ωε οβσερϖε ωιννινγ βιδσ ονλψ. Ασ ιν Ατηεψ
ανδ Ηαιλε (2002) ωιννινγ βιδσ αρε χονσιδερεδ εθυαλ το τηε µαξιµυµ ορδερ στατιστιχ οφ
Γ (π) γιϖεν τηε λεϖελ οφ χοµπετιτιον ν, ιν τηε προχυρεµεντ αυχτιον χασε τηεψ σηουλδ
βε χονσιδερεδ εθυιϖαλεντ το τηε ρστ ορδερ στατιστιχ ωιτη δενσιτψ φυνχτιον γ(1) (π) ανδ
χυµυλατιϖε διστριβυτιον φυνχτιον Γ(1) (π) εθυαλ το:
γ(1) (π) = ν  γ (π)  (1 Γ (π))ν
Γ(1) (π) = 1 (1 Γ (π))ν :
Τηυσ,
1

Γ(1) (π)
[1 Γ (π)]ν
=
γ(1) (π)
ν  γ (π)  [1 Γ (π)]ν

1

=

1

ν
ν

1

1 Γ (π)
:
(ν 1)  γ (π)

(16)

Ρεπλαχινγ Εθυατιον (16) ιντο Εθυατιον (15) ψιελδσ τηε στρυχτυραλ Εθυατιον (7):
 ι = πι

Α.4

1

ν
ν

1

Γ(1) (πι )
:
γ(1) (πι )

Αλτερνατιϖε εξπλανατιον: χορρυπτιον

Ωε νοω εξπλορε ωηετηερ αν εξπλανατιον αλτερνατιϖε το ΠΒσ αβιλιτψ µαψ δεσχριβε
τηε ϖαριαβιλιτψ ωε οβσερϖε ον τηε αβιλιτψ το µαναγε τηε προχυρεµεντ προχεσσ. Ωε
φοχυσ ον χορρυπτιον βεχαυσε µισβεηαϖιορ χαν ποτεντιαλλψ λεαδ το σιµιλαρ ε⁄εχτσ ον
τηε ναλ πριχεσ φορ προχυρεδ µεδιχαλ δεϖιχεσ. Αχχορδινγ το Βανδιερα ετ αλ. (2009),
εαχη αωαρδινγ προχεδυρε ιν πυβλιχ προχυρεµεντ χουλδ βε α⁄εχτεδ βψ τηε ΠΒσ λαχκ
οφ κνοωλεδγε ορ εξπεριενχε ιν ρυννινγ ιτ (ι.ε., πασσιϖε ωαστε), ασ ωελλ ασ βψ τηε ΠΒσ
αχτιονσ συππορτινγ χορρυπτιον ανδ φαϖοριτισµ (ι.ε., αχτιϖε ωαστε). Υνφορτυνατελψ, ιν
τηε σεττινγ ωε ινϖεστιγατε, ωε ηαϖε νο ωαψ το χλεανλψ δισεντανγλε τηεσε τωο διµενσιονσ.
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Ηοωεϖερ, ωε φολλοω Βανδιερα ετ αλ. (2009) ανδ χονσιδερ α ϖαριαντ οφ τηε ρεγρεσσιον
ιν Εθυατιον (8), ωηερε ωε ινχλυδε ιν τηε σπεχι χατιον τηε ιντεραχτιον βετωεεν ΠΒ
δυµµιεσ (Αη ; η = 1; :::; Η) ανδ προδυχερ δυµµιεσ (Σϕ ; ϕ = 1; :::; ϑ), ασ φολλοωσ:
!
Η
ϑ
∆
Ξ
Ξ
Ξ
λν ( δησ ) =
εη  Αη + η  Αη  Ρ +
ηϕ  Αη  Σϕ +
 δ  ∆δ + δη :
ϕ=1

η=1

δ=1

Ωε αλσο ινχλυδε µεδιχαλ δεϖιχε δυµµιεσ (∆δ ; δ = 1; :::; ∆) το χοντρολ φορ τηε
χηαραχτεριστιχσ οφ τηε αυχτιονεδ προδυχτσ. Τηε πυρποσε οφ τηισ ΟΛΣ ρεγρεσσιον ισ το
υνδερστανδ ιφ τηε ρεπεατεδ ρελατιον βετωεεν α σπεχι χ ΠΒ ανδ α σπεχι χ προδυχερ
(ι.ε., τηε ΠΒσ ρεπεατεδ πυρχηασινγ φροµ τηε σαµε σελλερ) ηασ α σψστεµατιχ ιµπαχτ ον
τηε ΠΒσ αβιλιτψ. Νοτε τηατ, ασ ηιγηλιγητεδ βψ τηε λιτερατυρε ον ρελατιοναλ χοντραχτινγ
(Λεϖιν, 2003; Ασανυµα, 2002), α ρεπεατεδ ρελατιονσηιπ χουλδ βε α σιγναλ οφ χορρυπτιον
ορ φαϖοριτισµ (ι.ε., ωηεν α προδυχερ βριβεσ τηε ΠΒ το αϖοιδ χοµπετιτιον ορ οβταιν
γαινσ τηρουγη τηε αυχτιον; Ροσε−Αχκερµαν, 1999), λεαδινγ το α βενε τ φορ αλλ τηε
ινϖολϖεδ παρτιεσ (ι.ε., µιτιγατε ποτεντιαλ ηολδ−υπ προβλεµσ ανδ ινχεντιϖεσ φορ εξ−ποστ
ρενεγοτιατιον αρισινγ φροµ χοντραχτυαλ ινχοµπλετενεσσ; Γιλ ανδ Μαριον, 2011). Αχ−
χορδινγλψ, ασ αν ουτχοµε φροµ ουρ ρεγρεσσιον, σιγνι χαντλψ ποσιτιϖε χοε′χιεντσ ηϕ
ωουλδ βε α σιγναλ οφ χορρυπτιον ορ φαϖοριτισµ, ωηιλε σιγνι χαντλψ νεγατιϖε χοε′χιεντσ
ηϕ ωουλδ βε α σιγναλ οφ α ϖαλυαβλε ρελατιονσηιπ.
Τηε ιντροδυχτιον οφ τηε ιντεραχτιονσ βετωεεν ΠΒσ ανδ προδυχερσ (403 παραµετερσ)
ινδυχεσ ονλψ α µοδεστ ιµπροϖεµεντ ιν τηε τ οφ τηε µοδελ, ωηοσε Ρ2 στατιστιχ ρανγεσ
φροµ 0.87 το 0.96. Τηισ ινδιχατεσ τηατ ρεπεατεδ ρελατιονσ χαν δεσχριβε νο µορε τηαν
9% (0.96−0.87) οφ α ΠΒσ αβιλιτψ. Μορεοϖερ, ουρ εστιµατεσ σηοω τηατ ϕυστ 50 ουτ οφ
τηε 403 χοε′χιεντσ αρε σιγνι χαντλψ ποσιτιϖε, ανδ ονλψ 20 αρε σιγνι χαντλψ νεγατιϖε.
Τακεν τογετηερ, τηισ εϖιδενχε λεαδσ υσ το νοτε τηατ χορρυπτιον σεεµσ ινφρεθυεντ ιν
ουρ δατα ανδ πλαψσ α µαργιναλ ρολε ιν εξπλαινινγ τηε ΠΒσ αβιλιτψ.
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Α.5

Φυρτηερ ταβλεσ ανδ γυρεσ

Φιγυρε Α.2: ∆ιστριβυτιον οφ δεϖιχε−δυµµψ χοε′χιεντσ φροµ Χολυµν (2), Ταβλε 3

Φιγυρε Α.3: ∆ιστριβυτιον οφ ΠΒ−δυµµψ χοε′χιεντσ φροµ Χολυµν (4), Ταβλε 3

35

Ταβλε Α.3: ∆ετερµιναντσ οφ ΠΒσ αβιλιτψ (ΟΛΣ ρεγρεσσιονσ)
(1)
(2)
Βενχηµαρκ
Φραχτιον οφ διρεχτ νεγοτιατιονσ
λν(ηεαλτη περσοννελ χοστ)

0.104
(0.077)
0.387∗∗∗
(0.038)

λν(ηεαλτη πυρχηασεσ)
Νον−ηεαλτη/τοταλ περσοννελ χοστ
Ηεαλτη πυρχηασεσ/τοταλ ηεαλτη εξπ.
λν(δαψσ παψαβλε ουτστανδινγ)
ΑΣΛ
Μετροπολιταν αρεα
Χεντερ−Σουτη (ΧΣ)
Ηεαλτη εξπενδιτυρε π.χ.
Ηεαλτη εξπενδιτυρε π.χ. ξ ΧΣ
Χονσταντ

6.106∗∗∗
(0.405)
−0.901∗∗
(0.381)
−0.543∗∗∗
(0.094)
−0.381∗∗∗
(0.083)
0.568∗∗∗
(0.097)
−2.454
(1.619)
−2.889∗∗∗
(0.889)
1.980∗∗
(0.875)
1.549
(2.276)

0.149∗
(0.078)

0.353∗∗∗
(0.035)
5.708∗∗∗
(0.419)
−2.465∗∗∗
(0.371)
−0.557∗∗∗
(0.095)
−0.345∗∗∗
(0.082)
0.603∗∗∗
(0.096)
−2.736∗
(1.619)
−3.203∗∗∗
(0.878)
2.116∗∗
(0.875)
3.721∗
(2.131)

(3)
(4)
Ωιτηουτ χοστσ
−0.133∗∗∗
(0.036)
0.206∗∗∗
(0.017)

1.551∗∗∗
(0.132)
−0.408∗∗∗
(0.112)
−0.155∗∗∗
(0.029)
−0.188∗∗∗
(0.030)
−0.090∗∗∗
(0.032)
−0.870∗
(0.525)
0.515∗∗
(0.237)
0.762∗∗∗
(0.285)
−5.888∗∗∗
(0.661)

−0.110∗∗∗
(0.037)

0.187∗∗∗
(0.016)
1.334∗∗∗
(0.132)
−1.237∗∗∗
(0.144)
−0.162∗∗∗
(0.030)
−0.168∗∗∗
(0.029)
−0.070∗∗
(0.031)
−1.028∗
(0.531)
0.342
(0.237)
0.839∗∗∗
(0.288)
−4.701∗∗∗
(0.609)

Ρ−σθυαρεδ
0.204
0.200
0.243
0.234
Οβσερϖατιονσ
1,257
1,257
1,257
1,257
Νοτε. Βοοτστραππεδ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05, ∗ π<0.1.
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Ταβλε Α.4: ∆ετερµιναντσ οφ ΠΒσ αβιλιτψ ωιτη ρεφ. πριχε (ΟΛΣ ρεγρεσσιονσ)
(1)

(2)

Νο Ρεφ. πριχε
Φραχτιον οφ διρεχτ νεγοτιατιονσ
λν(ηεαλτη περσοννελ χοστ)

−0.269∗∗∗
(0.075)
0.443∗∗∗
(0.041)

λν(ηεαλτη πυρχηασεσ)
Νον−ηεαλτη/τοταλ περσοννελ χοστ
Ηεαλτη πυρχηασεσ/τοταλ ηεαλτη εξπ.
λν(δαψσ παψαβλε ουτστανδινγ)
ΑΣΛ
Μετροπολιταν αρεα
Χεντερ−Σουτη (ΧΣ)
Ηεαλτη εξπενδιτυρε π.χ.
Ηεαλτη εξπενδιτυρε π.χ. ξ ΧΣ
Χονσταντ

6.974∗∗∗
(0.642)
−1.323∗∗∗
(0.399)
0.019
(0.106)
−0.125
(0.086)
0.449∗∗∗
(0.096)
−7.909∗∗∗
(1.452)
0.010
(0.907)
4.831∗∗∗
(0.777)
−7.421∗∗∗
(2.518)

−0.260∗∗∗
(0.074)

0.433∗∗∗
(0.040)
7.414∗∗∗
(0.665)
−3.290∗∗∗
(0.400)
0.021
(0.106)
−0.131
(0.087)
0.460∗∗∗
(0.096)
−8.014∗∗∗
(1.456)
−0.086
(0.911)
4.886∗∗∗
(0.779)
−6.097∗∗
(2.450)

(3)

(4)

Ρεφ. πριχε
0.968∗∗∗
(0.083)
0.132∗∗∗
(0.048)

−0.804
(0.921)
1.967∗∗∗
(0.306)
−0.032
(0.065)
0.482∗∗∗
(0.082)
1.125∗∗∗
(0.078)
−7.697∗∗∗
(1.049)
−4.827∗∗∗
(0.575)
3.631∗∗∗
(0.554)
7.130∗∗∗
(1.915)

0.973∗∗∗
(0.083)

0.121∗∗∗
(0.047)
−0.775
(0.950)
1.427∗∗∗
(0.430)
−0.031
(0.064)
0.486∗∗∗
(0.083)
1.128∗∗∗
(0.078)
−7.775∗∗∗
(1.048)
−4.904∗∗∗
(0.568)
3.668∗∗∗
(0.553)
7.761∗∗∗
(1.791)

Ρ−σθυαρεδ
0.206
0.205
0.462
0.461
Οβσερϖατιονσ
979
979
979
979
Νοτε. Βοοτστραππεδ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ; ∗∗∗ π<0.01, ∗∗ π<0.05, ∗ π<0.1.
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Φιγυρε Α.4: ΠΒ ξεδ ε⁄εχτσ αχροσσ Ιταλιαν ρεγιονσ
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