
 מהו המכרז האופטימלי: המכרז כמשחק

 מאת

 עומר דקל

 המאמר מציג בפני הקורא המשפטן את הכתיבה העדכנית בתחום תורת המשחקים בנושא
 המכרז האופטימלי, ומנסה לגזור ממנו מסקנות כלכליות ומשפטיות. אחת ממטרותיו
 המוצהרות של המכרז הציבורי הינה השגת יעילות כלכלית בהתקשרויותיה העיסקיות של
 הרשות המינהלית. אולם, המצב הנורמטיבי הקיים איננו שם דגש על מטרה זו, אלא
 מדגיש טוב יותר מטרות אחרות של המכרז, כגון מתן שוויון הזדמניויות. לעומת זאת,
 עיון בספרות הכלכלית שבתחום תורת המשחקים מגלה עיסוק רב היקף בסוגיית המכרז
 האופטימלי; היינו, בעיצוב המכרז כך שייתן את מירב התמורה עבור עורך המכרז.
 מהעיון במחקרים אלה ניתן, לדעתי, לגזור כמה מסקנות כלכליות רבות משקל, שהחשובה
 שבהן היא עדיפותו הלכאורית של מנגנץ המכירה הפומבית על פני יתר סוגי המכרזים.
 ממסקנה כלכלית זו ראוי, לדעתי, לגזור כלל משפטי־נודמטיבי המחייב את הרשות
 המינהליח להעדיף בחלק גדול מהתקשרויותיה העיסקיות את מנגנון המכירה הפומבית
 על פני מנגנוני התקשרות אחרים, ובעיקר על פני המכרז הרגיל. מסקנה זו טרם מצאה

 ביטוי נורמטיבי ב*רך, ואף לא במדינות אחרות בעולם.

 א. מבוא. ב. סוגי המכרזים; 1. מכרז רגיל; 2. מכרז הולנדי; 3. מכירה פומבית: 4. מכרז
 מחיר שני. ג. היחס בין סוגי המכרזים; 1. מכרז רגיל - מכרז הולנדי; 2. מכירה פומבית
- מכרז מחיר שני. ר. מונחי יסוד: 1. בעיית אי־הוודאות: 2. הנחות היסוד: 3. הערכת
 הממכר על־ידי המציעים: 4. יחסם של המציעים לסיכון; 5. הסימטריה בין המציעים. ה.
 המכת האופטימלי; 1. המודל הבסיסי; 2. מציעים שאינם סימטריים: 3.מציעים שונאי
ה תלויה או כ ר ע ה . W i n n e r ' s Curse); 5  סיכון: 4. הערכה משותפת ר׳קללת המנצח״ (
 מקושרת: 6. מכרז הכולל הצעה בשיעור קבוע בצירוף תמלוגים הנגזרים מההכנסות
ת מחיר שני הוא כה נדידז ו. סוגיות כ ת למכירת פריטים רבים:8. מדוע מ כ  בפועל:7. מ
 משלימות; 1. היחס האופטימלי למידע: 2. קביעת מחיר מינימום: 3. הפליה במחיר: האם
 מתן העדפה לסקטור מסוים יכולה להיות יעילה: 4.סביבה של ביקוש גמיש:
 5. התמודדות עם חשש לקנוניה בץ המציעים. ז. האם תודת המשחקים ישימה כעולם
. המכרז למכירת T e s t Case); 2  המעשה? 1. ניתוח מכרז של מנהל מקרקעי ישראל (
 רשיונות לשימוש בתדרי שידור אלקטרו* מגנטיים בארצות־הברית. ח. מסקנות;

 1 . מסקנות כלכליות:2 . מסקנות נורמטיביות.

 * המאמר מבוסם על פרק בעבודת דוקטורט שלי, שעניינה חובת המכרז של גופים מנהליים.
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 עומר דקל משפטים ל תש״ס

 א. מבוא

 מדי שנה עורכת המדינה, על רשויותיה וזרועותיה השונות, עסקאות הנאמדות בעשרות
 מיליארדי דולרים. לא יהיה מי שיטיל ספק בכך שהמדינה היא מנהל העסקים הגדול
 במשק, בכל משק שהוא, וכי לאופן שבו היא מנהלת את עסקיה יש השפעה על כל מגזרי
 המשק. לא זו אף זו: העובדה שהרשות המנהלית איננה אלא נאמן הציבור, ואת כל
 עסקיה אין היא מנהלת עבור עצמה אלא עבור הציבור ובשמו של הציבור, מהווה
 לכאורה הצדקה להסדרה ולהתערבות של הציבור באופן שבו היא בוחרת לעצמה את
 שותפיה לעסקים. בשנת 1992 חוקק חוק חובת המכרזים, התשנ״ב-1992, ומזה כמה
 שנים ניתן לצפות בגידול עקבי בהיקף ובמידה של השימוש במנגנון המכרז כהליך
 ההתקשרות העיקרי שנוקטת הרשות המנהלית על זרועותיה השונות1. חשוב לציין
 בהקשר זה, כי גם היקף תחולתו של החוק הורחב פעמיים במהלך השנים האחרונות;

 פעם אחת הוחל החוק על קופות החולים ופעם שנייה על המועצות הדתיות2.
 המאמר עוסק בסוגיה אחת מבין מכלול הסוגיות הרלבנטיות לדיון במכרז הציבורי,
 והיא קיומו של מכרז אופטימלי, הממקסם את התועלת הכלכלית שתצמח לבעל המכרז
 או לציבור בכללותו מההתקשרות. אם אכן קיים מכרז כזה, האם ראוי לגזור מכך כללים
 משפטיים מחייבים ? מטרת המאמר היא להציג בפני הקורא המשפטן את תמצית הניתוח
, ולבחון את האפשרות  הכלכלי של המכרז, כפי שהוא מוצא ביטוי בתורת המשחקים3
 ואת ההצדקה לגזור כללים משפטיים מחייבים מניתוח זה, דבר שעד כה לא נעשה

 במסגרת אקדמית.
 אם אכן ניתן לגזור מסקנות מעשיות מהדיון הכלכלי אודות המכרז האופטימלי
 והאסטרטגיה האופטימלית של בעל המכרז, הרי שיש למסקנות אלה חשיבות עצומה לא
 רק במישור הכלכלי אלא גם במישור המשפטי. אם יתברר כי בסיטואציה נתונה וניתנת
 להגדרה קיים מנגנון התקשורת, שנותן תוצאה יעילה יותר ממנגנון התקשרות אחר,
 לכאורה מצדיק הדבר להטיל על הרשות המנהלית חובה נורמטיבית להעדיף את המנגנון
 היעיל יותר. על כן, ייתכן כי המסקנה המתבקשת מהניתוח הכלכלי של תורת המכרזים
 תהיה שקיימת הצדקה לשנות את הגישה הנורמטיבית לחובת המכת, במובן זה שחובת

 1 מידע זה מתבסס על מחקר שטח שערכתי במסגרת עבודת הדוקטורט שלי. המחקר נעשה בחסות
 משרד המשפטים.

 2 ראו סעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב־1992.
 3 תורת המשחקים בכלל, והניתוח הכלכלי של המכרז בפרט, מאופיינים בשימוש בכלים מתמטיים
 לחשיבה ולניתוח, כלים שהקורא המשפטץ איננו אמוץ עליהם בדרך כלל. מכיווץ שמאמר זה מכוון אל
 הקורא המשפטץ, הלא־כלכלץ והלא־מתמטיקאי, השתדלתי להסביר את כל הטעון הסבר במלים

 בלבד, ללא הסתייעות בנוסחאות, בגרפים או בהוכחות מתמטיות.
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 משפטים ל תש״ס מהו המכרז האופטימלי: המכרז כמשחק

 המכרז תהפוך ברמה הנררמטיבית לשתי חובות: חרבה ראשית לערוך במצב נתרן מכרז,
.  וחובה משנית לערוך במצב זה מכרז מסוג מסוים דווקא ולא מסוג אחר4

 השיח המשפטי בסוגיית המכרזים עוסק בשאלה האם, ומתי, קיימת הצדקה להטיל
 על גורם פלוני חובת מכרז, ומתי אין לכך הצדקה. מעבר לשאלה זו אין בעולם המשפט
ת מתאים לסיטואציה פלונית. כך, למשל, חוק כ  דיון או הכרעה בשאלה איזה סוג של מ
 חובת המכרזים מטיל על רשויות מנהליות חובת מכרז בסיטואציות מסוימות, כאשר
 ההבחנות היחידות שניתן למצוא בו ובתקנות שהותקנו מכוחו הן ההבחנות שבין מכרז
 רגיל, מכרז סגור5 ומכת הכולל שלב של משא ומתן6 - שהם, למעשה, שלוש גרסאות
. לעומת זאת, השיח הכלכלי בנושא המכרז הלך צעד גדול קדימה,  של המכרז הרגיל7
 שכן מעבר לדיון בשאלת עצם הטלת חובת המכת ניתן למצוא בו דיון רחב בשאלה אמה
 מכרז. ואכן, קיימת בתחום הכלכלה כתיבה ענפה בשאלה איזה סוג של מכרז מתאים
 לסיטואציה פלונית, האת בהתבסס על הסברה שסוגים שונים של מכרזים עשויים להניב
 תוצאות שונות באותה מערכת של נסיבות. ההנחה היא כי ההכרעה אם בנסיבות נתונות
 ייערך מכרז מסוג מסוים או מכרז מסוג אחר עשויה להשפיע הן על מיהות הזוכה במכרז

 והן על התמורה שתתקבל מהמכת.
 הדיון הכלכלי בסוגיית המכרזים הוא פרק בתורת המשחקים. דיון זה מתרכז בשני
 מישורים עיקריים: מישור התייחסות אחד הוא נקודת המבט של המציע, ובמסגרת זו
 נשאלת השאלה מהי האסטרטגיה האופטימלית של המציע במסגרת מכת. שכלליו
. מישור ההתייחסות האחר, המעסיק את עולם 8  נתונים ונקבעו מראש על־ידי בעל המכת
 הכלכלה וקשור ישירות לנושא המאמר, מתמקד בשאלה מהי האסטרטגיה האופטימלית
 של בעל המכת במסגרת עיצוב המכרז וקביעת כללי המשחק שלוי במסגרת שאלה זו
 מנסים מלומדי תורת המשחקים לבחון מהו המכת האופטימלי בסיטואציה מסוימת,

 4 החלוקה בין חובה ראשית לחובה משנית תובא בהמשך. חלוקה זו אינה קיימת כיום בספרות
 המשפטית או הכלכלית.

 5 ראו תקנות 4,1 ו־16 לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג-1993 (להלן: תקנות המכרזים).
 6 שיטת מכרז זו מעוגנת בתקנה 7 לתקנות המכרזים, והיא זכתה בפסיקה לכינוי ״מעין מכרז״. בעניין זה
 ראו ע״א 6926/93 מספנות ישראל נ׳ חברת החשמל, פ״ד מח(3) 749, הסוקר בהרחבה ״סוג״ זה של
Competitive) מכרז. יצוין, כי בארצות־הברית מכונה ״סוג״ זה של מכרז ״משא ומתן תחרותי״ 
R. לתיאור ולניתוח מפורט של הליך ההתקשרות באמצעות משא ומתן תחרותי ראו .(negotiation 
Nash & J. Cibinic Competitive Negotiation, The Source Selection Process (Whashington 

.D.C., 1993) 
 7 כפי שיפורט בהמשך, המכת ה״רגיל״ הוא רק אחד מבין ארבעה סוגי מכרדם שבהם עוסקת

 התיאוריה הכלכלית.
 8 שאלה זו איננה רלבנטית לנושא המאמר ולפיכך לא תידון להלן.
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 עומר דקל משפטים ל תש״ס

 כאשר המדד העיקרי למכרז אופטימלי הוא היותו מכרז הממקםם את התמורה הצפויה
. עם זאת. הכתיבה ה״משחקית״ איננה מתעלמת גם ממדד אחר לבחינת  לעורך המכרז9

. 1 0  יעילות כלכלית, והוא יעילות ההקצאה מנקודת המבט של כלל המשק
 כאמור, הניתוח של סוגיית המכרז האופטימלי הוא פרק בתורת המשחקים,
. מצד אחד עומד בעל המכרז, 1  ובמסגרתו נבחן המכרז כמשחק בין כמה שחקנים1
.1  שמכתיב את כללי המשחק, ומצד שני עומדים הרוכשים או המוכרים הפוטנציאליים2
 הסביבה שבה מתקיים המכרז מאופיינת כסביבה של חוסר ודאות, סביבה של מידע לא
. מלומדי הכלכלה ותורת המשחקים נוהגים להתגבר על הקשיים שמציבה 1 3  מושלם
 סביבה כזו באמצעות יצירת מערכת של הנחות, הקובעת הסתברות מסוימת להתקיימותו
 של מצב עובדתי מסוים. מערכת הנחות זו היא המפתח להבנת תורת המכרזים ולניתוח
 הסוגיה של המכרז האופטימלי. עם זאת, ייאמר כבר עתה כי מערכת הנחות זו היא,
 לדעתי, גם נקודת התורפה של הניחוח הכלכלי של המכרז. הסברה כי ניתן להגיע
 למסקנות אמינות על סמך מערכת של הנחות עקביות, וכי הנחות אלה אכן משקפות את

R. Caims "The Optimal Auction - A Mechanism for Optimal Third-Degree Price 9 
Econ. Behav/. 20" D (להלן: ״קיירנם״). i s c r i m i n a t i o n . . (£< ( & 1 9 9 3 ) 2 1 3 

 10 בדרך כלל קיים מתאם בין האינטרס הישיר של עורך המכרז במקסום רווחיו מהעיםקה לבין האינטרס
 הכללי של המשק, בכך שהמשאב המוצא למכירה יוקצה למעריך הגבוה ביותר שלו. זאת, לאור
 ההנחה המוצדקת שהמעריך הגבוה ביותר יהיה מוכן לשלם את הסכום הגבוה ביותר עבור הממכר.
 אולם, במציאות עלול להתרחש כשל שוק (למשל, כתוצאה מחוסר במידע מספיק), שבו בעל ההצעה
 הגבוהה ביותר לא יהיה המעריך הגבוה ביותר. במצב מעין זה חשוב לקבוע מהו הקריטריון העדיף
 להקצאה - מקסום רווחיו של עורך המכרז או מקסום התועלת לכלל המשק. לדעתי, כאשר בעל
 המכרז הוא רשות מנהלית, להבדיל מגורם פרטי, הקריטריון של מקסום התועלת לכלל המשק איננו
 נופל בחשיבותו מהקריטריון של מקסום התמורה הכספית לעורך המכת, ואולי אף עולה עליו. כדי
 להקיף באופן ממצה סוגיה מעניינת זו נדרש דיון נפרד, החורג מעניינו של מאמר זה, ועל כן עלינו

 להותירו לעת מצוא.
D. Baird, R. Gertner & 11 לכתיבה כללית בנושא תורת המשחקים בכלל והמכרז כמשחק בפרט ראו 
R. ;(להלן: ״בירד״) R. Picker Game Theory and the L a w (Cambridge, London, 1994) 

 Gardner Games for Business and Economics (New York, 1995) 300-319 (להלן: ״גרתר״).
 12 רוב הכתיבה הכלכלית מתייחסת לבעל המכת כאל המוכר. אליבא דכל הכותבים אין לכך כל השפעה
 מהותית על תוצאות הדיון. משמע, כל המסקנות נכונות בשינויים המחויבים גם לגבי המצב ההפוך.
 ראו לדוגמא B. Hillier The Economics of Asymétrie Information (New York, 1997) 153. לשם
 נוחות הדיק נתייחס אף אנו לבעל המכרז כאל המוכר, למרות שמטבע הדברים עיקר העסקאות

 שעורכת הרשות המנהלית הן עסקאות רכש.
Euro41 " 1 3 .J. Laffont "Game Theory and Empirical Economics: The Case of Auction Data 

 Econ. Rev. (1997) 1 (להלן: ״לאפונט, 1997״). כן דאו להלן, פרק ד.1, לגבי סביבת המכירה.

640 



 משפטים ל תשייט מהו המכרז האופטימלי: המכרז כמשחק

 המציאות במידת אמינות סבירה, איננה מובנת מאליה. על כן מייחסת תיאוריית המכרזים
 חשיבות רבה גם למחקר האמפירי, ולא ניתן, לדעתי, להסתפק בכתיבה התיאורטית

. 1  בלבד כבסים למסקנות מעשיות4
 יצוין, כי יחסית לסוגים אחרים של עסקאות כלכליות, המאופיינים אף הם במצב של
 חוסר־ ודאות (כמו, למשל, המשא ומתן החופשי), סוגיית המכרז היא אטרקטיבית
 במיוחד למחקר תיאורטי ואמפירי. זאת, משום שהמכרז הוא משחק בעל כללים ברורים
 ומוגדרים מראש ומשום שתוצאותיו הן פומביות ונגישות לציבור, ובכך הן יכולות להוות
 כר נרחב למחקר האמפירי. אפיונים מיוחדים אלה מסבירים את הכתיבה הכלכלית

 הענפה בנושא המכרז, שחלק לא מבוטל ממנה יידון בהמשך.
. כאמור, נושא זה 1  להלן יובא תיאור של הכתיבה העיקרית בנושא תורת המכרזים5
 מהווה פרק בתורת המשחקים, תורה המנסה לתאר מצבים מהמציאות בעזרת כלים
. בהתחשב באופיו המשפטי 3 6  מתמטיים, ולהסיק מכך מסקנות הניתנות ליישום מעשי
 של מאמר זה, אינני רואה טעם בציטוט הנוסחאות וההוכחות המתמטיות לטענות
 השונות. כאשר מסקנות מסוימות ניתנות להבנה אינטואיטיבית יובא, כמובן, ההסבר
 האינטואיטיבי; וכאשר נדרשת הוכחה מתמטית לטענה מסוימת תצוין ההפניה למאמר
 הרלבנטי, המוכיח את הטענה. עם זאת, כדי להבין את הטיעונים השונים, אין מנוס
 מהבנת הביטויים הרלבנטיים לתחום זה. בעיקר חשוב הדבר כדי להבין את הנחות
 העבודה שעל בסיסן נבנו התיאוריות השונות. על כן, במקום שהדבר נחוץ יצוינו

 ההגדרות של ביטויים אלה.
 עוד ראוי לציין, כי מעבר לשאלה הבסיסית והעיקרית - מהו סוג המכרז האופטימלי
 בסיטואציה נתונה - מתעוררות במסגרת עיצוב המכרז שאלות רבות נוספות ומסובכות
 המחייבות הכרעה. כך, למשל, ניתן לשאול האם יעיל לקבוע מחיר מינימום במכרז? אם
 כן, מהו השיעור האופטימלי של מחיר המינימום? האם יעיל להסתיר את העובדה
 שנקבע במכת מחיר מינימום או לא? אם לא, האם יעיל להסתיר את שיעורו של מחיר
 המינימום או לא? האם יעיל לקבוע דמי השתתפות במכרזי אם כן, מהו שיעור דמי

R. Hansen "Empirical Testing of :14 לסקירת ניתוחים אמפיריים של מכרזים מסוגים שונים ראו 
" 75 AEA Papers and proceedings (1985) 156K. Hendricks & H. Paarsch ;Auction Theory 
28 Can. J. E c o n . (1995) 403";"A Survey of Recent Empirical Work Concerning Auctions 

A. Schoter "Bad and Good News About the Sealed-Bid Mechanism: Some Experimental 
. A E A Papers and Proceedings80 " ) 1990 (Results220 

 15 הביטוי הכלכלי הוא: Auction Theory, כאשר המלה Auction מבטאת הן ״מכירה פומבית״ והן
. p 1 9 9 8  ״מכת״. הסקירה שתובא להלן נכונה לחודש מ

 16 למבוא כללי לתורת המשחקים ולהגדרת מונחי יסוד בתורת המשחקים ראו אומן, זמיר, טאומן תורת
 המשחקים, יחידות 3,2,1 (האוניברסיטה הפתוחה, 1981) (להלן: ״האוניברסיטה הפתוחה״).
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 ההשתתפות האופטימליים? האם כדאי לבעל המכת לגלות מידע שיש לו לגבי הנכס
 העומד למכירה? אם כן, מהי מדיניות הגילוי האופטימלית? גילוי מלא, גילוי חלקי,
 גילוי המהווה סיכום, גילוי הכולל גם מידע לא נכון? האם יעיל לערוך מכרז הכולל
 הצעה קבועה בלבד, או שמא עדיף מכרז הכולל הצעה קבועה בתוספת תמלוגים לבעל
 המכת? כיצד, והאם בכלל ניתן, להתמודד עם החשש לקנוניה(קרטל) בין המתמודדים
 במכרז? רוב השאלות שהוצגו לעיל יטופלו בהמשך: אולם ברוד, כי במסגרת מאמר זה
 לא ניתן לטפל ולהתייחם לכל הסוגיות העשויות להתעורר תוך כדי עריכת מכרז. לפיכך
 נתמקד בסוגיות המרכזיות ובסוגיות שבהן ניתן להצביע על מסקנות מעשיות, ולו באופן
 חלקי. נתחיל את הדיון בהצגת הטיפוסים העיקריים של המכרזים שבהם עוסקת הכתיבה

 הכלכלית.

ים  כ. סוגי המכרז

. עם זאת, עיקר הדיון 1  לכאורה, ניתן להעלות על הדעת מגוון רחב של סוגי מכרזים7
 הכלכלי מתמקד בארבעה סוגי מכתים, ואף אנו נייחד את הדיון להם בלבד.

 a מברז רגיל

 המכרז הרגיל (Sealed Bid Auction) הוא המכרז המוכר לנו מהשיח המשפטי. הכוונה
 למכרז שבו כל מציע מגיש הצעה חסויה וסגורה במעטפה: כל ההצעות נפתחות ונבחנות
 בו זמנית: והמציע שהגיש את ההצעה הגבוהה ביותר או הנמוכה ביותר, לפי העניין,
 זוכה במכרז ומשלם את הסכום שנקב בהצעתו. זהו המכרז הנפק ביותר, ואליו, בדרך

 כלל, מכוון השימוש הנפק בביטוי ״מכת״.

 מעבר לארבעת הסוגים הבסיסיים, המפורטים להלן, ניתן למצוא כספרות הכלכלית התייחסות לסוגים 17
ת ובין כ מ  נוספים של מכרזים, כגון מכרז שבו כל המשתתפים משלמים את סכום הצעתם בין אם זכו ב
E. אם לאו. המקום היחיד שבו ניתן לפגוש מכרז מעץ זה במציאות הוא בכינוסי צדקה. ראו 
Wolfstetter "Auctions: An Introduction" 10 J. E c o n . Surveys (1996) 367, 377 
 (להלן: ״וולפשטטר״). מכרז נוסף הוא מכרז שבו הזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר, אך הסכום
K.שהוא משלם הוא בגובה ההצעה השלישית בגובהה(שם, 375; קיירנס (לעיל, הערה 9)). כן ראו 
McCabe, S. Rassenti & B. Smith "Designing Call Auction Institutions: Is Double Dutch the 
J. Kagel & D. Levin "Independent Private Value Auctions: ;Best?" 102 Econ. J. (1992) 9 
Bidder Behavior in First, Second, and Third־Price Auctions with Varying Numbers of 

.Bidders" 103 Econ. J. (1993) 868 
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 2. מברז הולנדי

 מכרז הולנדי (Dutch Auction) הוא מכרז שבפתיחתו מכריז הכרוז על מחיר גבוה
 מהמחיר הריאלי של הממכר, ומיד אחר כך הוא מהחיל להוריד את המחיר באופן
 הדרגתי ורציף. כך יורד המחיר עד שאחד המשתתפים מסמן לכרוז לעצור. בנקודה זו
 מסתיימת המכירה, הזוכה במכרז הוא המציע שעצר את הכרוז, והמחיר שישלם הוא
 המחיר שנקב הכרה בטרם סימן לו המציע לעצור. שמו של מכרז זה בא לו משום שזוהי
ת הולנדי גם ללא כ  שיטת ההתקשרות המקובלת בשוק הפרחים בהולנד. ניתן לערוך מ
 כרוז, כאשר אה מקומו מחליף מכשיר אלקטרוני המציג את הסכום המוצע. הסכום
 המופיע על המסך הולך ויורד, ואת פעולת המכשיר ניתן לעצור באמצעות לחיצה על

 מתג שמחזיק בידיו כל אחד מהמשתתפים.

 3. מבירה פומגימ

 מכירה פומבית - או בשמה האחר: מכרז אנגלי(English Auction) - היא מכירה שבה
 הכרוז מתחיל להכריז מסכום נמוך. סכום ההכתה עולה ככל שהמציעים מעלים אותו,
 עד שנותר מתמודד אחד בלבד, והוא הזוכה במכרז. הסכום שישלם הזוכה הוא הסכום
 האחרון שהציע, שאותו הכריז הכרוז ושבו נעצרה המכירה. בתוך מנגנון המכירה
 הפומבית ניתן לקבוע גם מנגנוני משנה. לדוגמא, יש מכירות שבהן המציעים יכולים
 לשמור על אנונימיות במהלך המכירה. במצב זה המציעים אינם יודעים כמה מתמודדים
 עוד נותרו במרוץ בכל שלב ושלב. לעומת זאת, קיימת מכירה, המקובלת ביפן, שבה
 המחיר מופיע כל העת על צג אלקטרוני הגלוי לעין כל, ומציע המעוניין להישאר פעיל
 צריך ללחוץ על מתג: עזיבת המתג משמעה פרישה מהמרק ללא יכולת לחזור אליו עוד.
 במכירה מעין זו הן רמת המחיר והן מספר השחקנים האקטיביים מוצגים לעין כל באופן
 רציף. למרות שבמבט ראשון נראה כי ההבדלים בין הפרוצדורות השונות הם חסת
 השפעה של ממש ואינם משמעותיים, מפתיע לגלות עד כמה הם עשויים להשפיע על

. 1  מהלך המכירה ועל תוצאתה הסופית8

 18 כך, למשל, המאפיין את הדגם היפני הוא שהוא נותן למתחרים מידע מדויק לגבי ההערכות של
 המתמודדים השונים את הממכר. למידע זה יש ערך רב, ועל־פי הניחוח הכלכלי הוא אמור לגרום
P. Milgrom & R. Weber :להעלאת התמורה הצפויה מהמכירה. להרחבה נוספת בנושא זה ראו 
" E c o n o m e t r i c a 5 0 " A Theory of Auctions and Competitive Bidding ( , 1089) 1 9 8 2 1 1 0 4 

 (להלן: ״מילגרום ודבר״).
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 A מכרז מחיר שני
 מכרז מחיר שני(Second Price Auction) זהה במהלכו למכרז הרגיל: המציעים מגישים
 הצעות חתומות והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר: אולם בעוד שבמכרז הרגיל
 הסכום שישלם הזוכה הוא הסכום שנקב בהצעתו, במכרז המחיר השני ישלם הזוכה את
 הסכום שננקב בהצעה השנייה בגובהה. מכרז זה מכונה לעתים גם מכרו ודקרי, על שם
 הכלכלן שהביאו לאוויר העולם במאמר שהתפרסם בשנת 1961 והקדים את זמנו בכ־20
. יצוין, כי ניתן לערוך מכרז מחיר שני גם בעל־פה, באופן הדומה לפרוצדורה של 1 9  שנה
 מכרו הולנדי: במקום כרוז המכריז על מחיר הולך ויורד יפעל צג אלקטרוני גלוי לעין
 כל, שיציג את המחיר באופן הולך ופוחת. כל אחד מהמשתתפים מחזיק בידיו מתג,
 והראשון שלוחץ על המתג שבידו יהיה הזוכה במכרז - אך הלחיצה הראשונה לא תפסיק
 את ירידת המחיר ולא תקבע את מחיר הממכר, אלא רק הלחיצה השנייה, שתבוא

 לאחריה. מכל בחינה שהיא ״משחק״ זה זהה ל״משחק״ של מכרז מחיר שני.

ים ס כין סוגי המכרז ח י  ג. ה

 לאחר שהכרנו את ארבעת סוגי המכרזים שבהם עוסק המחקר הכלכלי, ובטרם נמשיך
 בחיפוש אחר המכרז האופטימלי, חשוב להאיר כמה מהתכונות ומהקשרים שבין ארבעת

 סוגי המכרזים.

 1. מכרז רגיל - מכרז הולנדי

 מנקודת הראות של תיאוריית המכרזים קיימת זהות מוחלטת בין המכרז הרגיל למכרז
 ההולנדי, עד כי לעתים הכתיבה הכלכלית כלל אענה מבחינה ביניהם ומתייחסת לשניהם
 כאל סוג אחד. הסיבה לכך היא שבשני סוגי המכרזים המציעים נוקטים את אותה
 אסטרטגיה, ומערכת השיקולים שעל המציע לשקול בכל אחד מהסוגים הללו היא זהה.
 נבחן את מערכת השיקולים של המציע במכרז רגיל. בהנחה שהמציע מעריך את הממכר
 ב־% ושיעור ההצעה שהוא יגיש הוא Y, הרי שהרווח הצפוי לו מהמכרז, אם יזכה בו,
 הוא ההפרש בין Y-b x. במצב זה נמצא המציע בדילמה. מצד אתד, ככל שהצעתו תהיה
 גבוהה יותר סיכוייו לזכות במכרז גדלים; מצד שני, ככל שהצעתו תהיה גבוהה יותר
 רווחיו מהמכרז קטנים, ולהפך. על כן, המציע צריך לאון בין האינטרס להגדיל את סיכויי

w. Vicfcrey :19 לדעת רבים, זהו המאמר החשוב ביותר שנכתב עד היום בתחום תיאוריית המכרזים 
" 16 J. Fin. (1961) 8"Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders 
M. Rothkopf, T. Teisberg & E. Kahn "Why Are Vickrey Auctions (להלן: ״וויקרי"). כן ראו 

Pol. E (להלן: ״רוטקופף״). c o n . (Rare?" 98 / 1990) 94 
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 הזכייה על חשבון הקטנת הרווחים לבין האינטרס להגדיל את הרווח הצפוי על חשבון
 הקטנת סיכויי הזכייה. בדיוק אותו מערך של שיקולים מופעל גם במכרז הולנדי. במהלך
 המכרז ההולנדי מתלבט המציע מתי לעצור את הכרוז. ככל שימתין יותר הרווח הצפוי לו
 גדל, אך בה במידה גדל גם הסיכוי שמציע אחר יקדים אותו, והוא כלל לא יזכה במכרז.
 על המציע לאזן בין שני שיקולים סותרים אלה, ומערך השיקולים שלו זהה למערך
 השיקולים המופעל במכרז רגיל. ניתן לומר, אם כן, כי מכרז רגיל ומכרז הולנדי הם זהים
 מבחינה אסטרטגית. משמעות הדבר היא שבסיטואציה נתונה יתנהגו המציעים בשני סוגי

 המכרזים באופן זהה, ושני סוגי המכרזים יניבו את אותה תוצאה.
 אולם, ניסויי מעבדה שהשוו בין מכרז רגיל לבין מכרז הולנדי סתרו ממצאים עיוניים
. תוצאה זו 2  אלה, והראו כי המחיר הסופי במכרז הולנדי נמוך יותר מאשר במכרז רגיל0
 סותרת לכאורה את ממצאי התיאוריה, ויוצרת עדיפות למכרז הרגיל על פני המכרז
 ההולנדי מבחינתו של בעל המכת. בנוסף, היא מחייבת הסבר משכנע, שאחרת היא
 מעמידה את תקפותה של התיאוריה המכרזית כולה בסימן שאלה. במאמר שבחן, בין
. לפי 2 1 ו  היתר, גם את הסוגיה הזו הציע מילגרום שלושה הסברים אפשריים לתופעה ז
 ההסבר הראשון, שנראה למילגרום כסביר ביותר, מכיוון שהמכרז ההולנדי מתבצע
 בעל־ פה, אזי מטבע הדברים הוא מתוכנן פתות ממכרז רגיל. לפיכך מציע מילגרום לשפר
 את הניסוי על־ ידי כך שהמשתתפים בו יורכבו מזוגות של שחקנים, דבר שיחייב אותם
. לפי ההסבר השני, 2  להתייעץ ביניהם לגבי האסטרטגיה שינקטו לפני תחילת המכרז2
 מעצם טיבו של המכרז ההולנדי הוא מושך את השחקנים להמתין עוד קצת, מעבר
 למחיר שתכננו מראש, בתקווה להגדיל את רווחיהם. לדעת מילגרום, תופעה זו יכולה
 אומנם להתרחש בניסוי, המאופיין בכך שהסכומים בו הם סמליים, אולם כאשר מדובר
 במכרז אמת, שבו עומד על הפרק סכום גבוה, סביר שהנטייה לחרוג מהתוכנית
 שהותוותה מראש לטובת המתנה ארוכה יותר מהמתוכנן תהיה הרבה פחות משמעותית,
. לפי ההסבר השלישי שמציע מילגרום, השחקנים בניסוי התנהגו 2 3  אם בכלל תתרחש
 באופן שאיננו רציונלי ושקלו, משום מה, שיקולים שאינם תועלתניים, שלא כפי שניתן
 היה לצפות. אם הסבר זה נכון, הוא אינו מסכן את המסקנות התיאורטיות בדבר הזהות
 בין המנגנונים, שכן הוא חורג מהנחת המוצא של תורת המשחקים לפיה כל השחקנים
 הם בני אדם רציונליים. מכל מקום, מילגרום איננו סבור כי יש בתוצאות הניסוי כדי

J. Cox, V. Smith & J. Walker "A Test That Discriminates Between Two Models of the 20 
.Dutch-First Auction Non-Isomoiphism" 4 J. Econ. Behav. & Org. (1983) 205 

P. Milgrom "Auctions and Bidding: A Primer" 3 J. Econ. Perspectives (1989) 3 21 
 (להלן: ״מילגרום, 1989״).

 22 שם,בעמ׳7.
 23 שם, שם.
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 להחליש את תקפותם של ממצאי התיאוריה, ואף כתיבה מאוחרת יותר אינה מטילה ספק
 בזהות שבין המכרז הרגיל למכרז ההולנדי.

 ב מכירח פומכימ - מכרז מחיר שני

 גם למכירה הפומבית ולמכרו המחיר השני תכונות משותפות, ולמעט כמה הסתייגויות
 שיפורטו בהמשך, הניתוח הכלכלי מראה כי אף הן מניבות את אותה תוצאה. זוהי מסקנה
 מפתיעה, שאינה מתיישבת עם האינטואיציה הראשונית: אך כפי שנראה בהמשך קל
 לשכנע בנכונותה. בנוסף - ואף זאת יוסבר בהמשך - למכירה הפומבית ולמכרז המתיר
 השני תכונה משותפת חשובה מאין כמותה: הם מבטיחים תמיד, בכל מערכת של
 נסיבות, שהמשאב העומד למכירה יוקצה למעריך הגבוה ביותר שלו, היינו: מכירה
 פומבית ומכרז מחיר שני הם תמיד יעילים, מה שלא ניתן לומר על המכרז הרגיל והמכרז
 ההולנדי. בשלב ראשון נסביר כיצד פועלים מנגנונים אלה וכיצד הם מבטיחים הקצאה

 אופטימלית.
 המכירה הפומבית מבטיחה את הקצאת המשאב למעריך הגבוה ביותר שלו על־ידי
 כך שהיא מנטרלת כל פער מידע אפשרי בין המציעים השונים, בינם לבין עצמם,
 באמצעות פומביות ההליך. פומביות ההליך מונעת כל אפשרות לכשל שוק העלול
 להתרחש כתוצאה מחוסר במידע. לדוגמא, נניח שא׳ מעריך את המשאב ב־100, ב׳
 מעריך אותו ב־95 ו־ג׳ מעריך אותו ב־90. משמעות הדבר היא שלאף אחד מהמתמודדים
 לא כדאי לרכוש את המשאב בסכום הגבוה מסכום ההערכה שלו. רכישת המשאב בסכום
 גבוה יותר תהיה עבור הרוכש עסקת הפסד. לפיכך, המכירה הפומבית תתנהל באופן
 הבא: כל עוד הכרוז יכריז על סכום הנמוך מ־90, תתקיים התמודדות בין שלושת
 המציעים. כאשר הכרוז יגיע ל־90, מציע ג׳ יפרוש מהתתרות, שהרי רכישה במתיר של
 90 כבר איננה כדאית עבורו. למציע ב׳ לא כדאי להציע יותר מ־94. לכן, כאשר יגיע
 הכרוז ל־95, מציע ב׳ יפרוש, ובמרוץ יישאר מציע א׳ לבדו, שירכוש את המשאב ב־95.
 מהי התוצאה שהגענו אליה? המשאב הוקצה למעריך הגבוה ביותר(מציע א׳), שישלם
 את הסכום שבו מעריך את המשאב המציע השני בגובהו(מציע בי). כפי שיובהר ויודגם
 בהמשך, זוהי תוצאה יציבה שאיננה ״רגישה״ לשינוי הנסיבות. בשפת תורת המשחקים
 מקובל לומר כי המכירה הפומבית מספקת למציע ״נקודת איזון דומיננטית חזקה״, שכן
 לכל מציע יש אסטרטגיה אופטימלית המוגדרת היטב, שאינה תלויה או קשורה בהצעות

. 2  שיציעו יתר המתמודדים4

P. McAfee & J. McMillan "Auctions and Bidding" 25 J. Econ. L i t e r a t u r e (1987) 699, 708 24 
 (להלן: ״מקאפי ומקמילן, 1987״).
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 לשון אחר: כל מציע במכירה פומבית מבצע בטרם המכירה הערכה עצמית של
 המשאב העומד למכירה, המגלמת את המחיר שיותר ממנו לא כדאי לו להציע. לאחר
 שהתקבלה אצל המציע הכרעה פנימית זו הוא יתל ב״משחק״, ואופן השתתפותו בו יהא
 ללא קשר להערכה שבוצעה על־ידי המתמודדים האחרים. בין אם הערכת המציעים
 האחרים גבוהה משלו ובין אם היא נמוכה משלו, אסטרטגיית המציע תיוותר בעינה,
 וזאת להבדיל מהמצב במכרז הרגיל ובמכת ההולנדי. פומביות ההליך של המכירה
 הפומבית, והעובדה שהתקדמותה נעשית בשלבים ולא בהגשת הצעה אחת בלבד
 מנטרלות את הצורך לבצע הערכה של מצב המתמודדים האחרים, שכן ממילא מצב זה

 ייחשף במהלך המכירה הפומבית.
 וכיצד מתקשר כל זה למכת המחיר השני? להבדיל מהאינטואיציה הראשונית לגבי
 המכירה הפומבית, האינטואיציה לגבי מכרז מחיר שני אומרת כי אין זה מנגנון הקצאה
 יעיל. לכאורה נוצר הרושם, כי על־פי שיטה זו מוותר בעל המכת על קבלת הסכום שבו
 נקב בעל ההצעה הגבוהה ביותר, והוא מסתפק בסכום שבו נקב בעל ההצעה השנייה
 בגובהה. נראה, לכאורה, כי מכרז מחיר שני איננו מנגנון שכדאי למוכר לנקוט. אולם,
 כפי שיובהר מיד, האינטואיציה איננה קולעת למטרה במקרה זה. ניתוח של שיטת מכרז
 זו מראה כי המחיר שינקבו המציעים במכרז מחיר שני הוא המחיר שבו הם מעריכים את
 המשאב המוצע למכירה, מחיר שהוא תמיד גבוה מהמחיר שבו הם מוכנים לרכוש את
 הנכס, וגבוה גם מהמחיר שהיו נוקבים אילו היה מדובר במכרז רגיל. כמו במכירה
 הפומבית, גם במנגנון המכרז השני אסטרטגיה וו היא אסטרטגיה דומיננטית חזקה של
 כל המציעים. היינו: מדובר באסטרטגיה שאותה ינקטו המציעים תמיד, ללא קשר
, ובמקרה זה גם ללא קשר לשינויים אפשריים 2 5  לאסטרטגיה שינקטו המציעים האחתם
 בסביבת המכירה. לכן, הקצאת המשאב תהיה למציע שנתן את ההערכה הגבוהה ביותר,
 והוא ישלם את הסכום שבו מעריך את המשאב המציע שנתן את ההערכה השנייה
 בגובהה. יושם אל לב, כי תוצאה זו זהה לתוצאה המתקבלת במכירה פומבית רגילה -

 הקצאה שהיא אופטימלית.
 עתה נותר להבין מדוע האסטרטגיה של הגשת הצעה התואמת את הערכת המשאב
 על־ ידי המציע היא אסטרטגיה דומיננטית. כפי שצוין לעיל, כאשר מציע במכרז רגיל
 שוקל איזה מחיר לנקוב הוא צריך לאזן בין שני שיקולים נוגדים: מחד גיסא, ככל שהוא
 יציע מחיר גבוה יותר סיכוייו לזכות במכת גדלים. מאידך גיסא, ככל שהוא יציע מחיר
 גבוה יותר רווחיו מהעסקה קטנים, עד שבשלב מסוים תהפוך העסקה לעסקת הפסד
 עבורו. מערך שיקולים זה נכון במכרז רגיל, אך לא במכת מחיר שני, שבו המציע כלל

 25 להגדרה מלאה של הביטוי ״אסטרטגיה דומיננטית״ ראו גם בירד (לעיל, הערה 11), בעמ׳ 306; וכן
 מקאפי ומקמילן, 1987, שם.
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 אינו קובע כמה ישלם. קביעה זו נעשית על־ידי המציע שנמצא מתחתיו. הוא קובע רק
 מהו הגבול העליון, שיותר ממנו הוא לא ישלם. גבול זה הוא גובה הצעתו, ולכן נכון
 מבחינתו לקבוע גבול זה במחיר שבו הוא מעריך את המשאב. לא כדאי למציע להגיש
 הצעה הנמוכה מסכום הערכתו, שכן בכך הוא מקטין את סיכויו לזכות, מבלי שהוא
 מגדיל את רווחיו במקרה של זכייה, לפיכך, הקטנת ההצעה מקטינה את תוחלת הרווח
 שלו, ועל כן היא איננה אטרקטיבית. לא כדאי לו גם להציע הצעה הגבוהה מסכום
 הערכתו, משום שבכך הוא אומנם מגדיל את סיכויו לזכות, אך בתחום המהווה לגביו
 עסקת הפסד. לכן, הוא יציע תמיד את הסכום שבו הוא מעריך את המשאב העומד
. לדוגמא, נניח שמתמודדים במכת מתיר שני ארבעה מציעים. הראשון מעריך 2 6  למכירה
 את המשאב ב־90, השני ב־94, השלישי ב־95 והרביעי ב־100. אף אחד איננו יודע מהי
 ההערכה של האחר. ניקח לדוגמא את שיקוליו של המציע השני. קל להראות שאין לו
 אינטרס להציע פחות מ־94, שכן הדבר רק מרע עמו. הצעה בגובה 93 תקטין את סיכויו
 לזכות במכרז, ולא תגדיל את רווחיו במקרה של זכייה, שכן ממילא סכום התשלום איננו
 נקבע על ידו - כך או כך הוא ישלם 90. אין למציע גם אינטרס להציע יותר מ־94, שכן
 במקרה כזה סיכוייו לזכות במכת אומנם עולים, אך לא בתחום שבו הוא היה רוצה
 לזכות. על־ידי הגדלת הצעתו מעל ל־94 הוא אומנם עשוי ״לעקוף״ מישהו שהציע 95
 ולזכות במכרז שאחרת היה מפסיד בו, אך במקרה כזה עדיף היה לו להפסיד במכת, שכן
 עסקה במתיר של 95 היא עסקת הפסד עבורו. לכן הוא יציע תמיד 94, שהוא ״מחיר
 האדישות״ שלו - המחיר שבו הוא אדיש לשאלת הזכייה במכרז. על כן, בנתוני הדוגמא
 דלעיל, התוצאה של מכרז מחיר שני תהיה שיזכה במכרז המציע שמעריך את הממכר

 ב־100, והוא ישלם 95. כאמור, תוצאה זו זהה לתוצאה שתושג במכירה הפומבית.
 מעניין לציין, כי מכרז מחיר שני מתגבר על החשש להיווצרות כשל שוק, העלול
 לנבוע מפערי המידע שבין המציעים השונים, באמצעות מנגנון שבו אץ למידע בדבר
 גובה ההערכה של המתחרים האחרים כל השפעה על קביעת גובה ההצעה. בכך קסמו
 של מנגנון זה. בעוד שמנגנון המכירה הפומבית מתמודד עם החשש לכשל שוק על־ידי
 חשיפת המידע והפיכתו לפומבי, מנגנון המכירה שהגה וויקרי מתמודד עם החשש לכשל

. 2  שוק באמצעות נטרול פער מידע זה, בכך שהוא הופך אותו ללא רלבנטי7
 כאמור, האסטרטגיה הדומיננטית של המציעים במכירה הפומבית ובמכרז המחיר
. בניגוד למצב במכרז רגיל ובמכת 2  השני איננה רגישה לשינויים בסביבת המכירה8
 הולנדי, האסטרטגיה הדומיננטית של המציעים נותרת קבועה, והיא איננה תלויה

 26 ראו וויקרי(לעיל, הערה 19), בעמי 22-20.
 27 למכרז וויקרי מעלות נוספות, וגם כמה חםתנות, שיפורטו בהמשך. ראו להלן, פרק ה.8.

 28 ראו הסבר מפורט לכך להלן, פרק ה. 2.
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 בנסיבות חיצוניות או בנסיבות הקשורות לאופי המציעים. כך גם אין זה משנה אם
 המציעים הם שונאי סיכון, אדישי סיכון או אוהבי סיכון; אץ זה משנה אם מדובר במכרז
: אין זה משנה אם 2 9  שבו הערכת המשאב היא פרטית ועצמאית, מקושרת או משותפת
 עומד למכירה פריט בודד או שעומדים למכירה כמה פריטים; אין זה משנה אם
 מתמודדים במכירה מעט מציעים או הרבה מציעים. וריאציות אלה ורבות אחרות,
 המשפיעות באופן משמעותי על האסטרטגיה הדומיננטית של המציע במקרה של מכרז
 רגיל או של מכרז הולנדי, אינן משנות כהוא זה את האסטרטגיה הדומיננטית של
 המציעים במכירה פומבית ובמכרז מחיר שני, ועל כן אינן משנות את ההקצאה הסופית
 של המשאב העומד למכירה. כתוצאה מתכונה חשובה וו של מנגנוני מכירה אלה,
 ההקצאה במכירה פומבית ובמכרז מחיר שני היא תמיד אופטימלית. במכירה על־ידי
 מנגנונים אלה יוקצה המשאב העומד למכירה תמיד למעריך הגבוה ביותר שלו. והו

 יתרון משמעותי ביותר העומד למנגנוני מכירה אלה על פני כל מנגנון מכירה אחר.
 נוסף על כך נהנים מכרז המחיר השני והמכירה הפומבית מיתרון נוסף, הנובע
 מהעובדה שאסטרטגיית המציעים במנגנוני מכירה אלה איננה תלויה בהצעות שמגישים
. כתוצאה מכך, למציעים במכירה פומבית ובמכרז מחיר שני אין 3  המציעים האחרים0
 צורך באיסוף אינפורמציה וב״ריגול תעשייתי״ אחרי מתמודדים אחרים במכרז כדי לגבש
 את הצעתם. עובדה זו מקטינה את עלויות העסקה של המציעים, ועל כן מגדילה את
 יעילותה עבור שני הצדדים - וכתוצאה מכך גם עבור כלל המשק. נוסף על כך, העדרם
 של ״ריגול תעשייתי״ והוצאות עסקה גדולות מעודד השתתפות רבה יותר במכרז.
 כתוצאה מכך גדלה התחרות, והסיכוי להגדלת התמורה עבור בעל המכרז מהמכירה
 עולה אף הוא. מכאן, שלמכרז המחיר השני ולמכירה הפומבית תכונות חיוביות רבות,

 הנותנות להם עדיפות לכאורית על מנגנוני המכרז הרגיל והמכרז ההולנדי.
 ואכן, המכירה הפומבית היא מנגנון נפוץ ומקובל לביצוע סוגים רבים של
. לעומת זאת, מכרז מחיר שני הוא הליך נדיר ביותר. על רקע התכונות 3 1  עסקאות
 החיוביות שפורטו לעיל, ובעיקר על רקע ההבטחה להקצאה אופטימלית בכל הנסיבות,

 29 ראו הגדרת המושגים בהמשך, להלן פרק ד ואילך.
 30 ראו לעיל. עם זאת, במכירה פומבית ייתכן מצב שבו המציע יעדכן את הערכתו העצמית במהלך
 המכירה עצמה, כתוצאה מהתבוננותו בהתנהגותם של המציעים האחרים, התנהגות העשויה להעיד
 על ערכו של המשאב לדעתם. אולם, גם במקרה זה אץ מדובר בשינוי אסטרטגיית המשחק, אלא רק

 בשער שלב הפרישה מן התחרות. מצב זה איננו יכול להתרחש במכת מחיר שני.
 31 כך, המכירה הפומבית מהווה מנגנון הקצאה מסורתי לחפצי אומנות, עתיקות וכדי. גם הבורסות
 לניירות ערך ולסחורות פועלות בשיטת המכירה הפומבית, ולמכירה הפומבית קיים אף עיגון
 סטטוטורי בישראל במסגרת תקנות ההוצאה לפועל, תש״ם-9ד19, פרקים ג׳ ו־ג׳1. בשנים האחרונות

 אף הוקמו מאות אתרי אינטרנט העושים שימוש בשיטת המכירה הפומבית.
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 נשאלת השאלה מדוע מנגנון מכרז זה הוא כה נדיר, ומדוע לא נעשה בו שימוש נפוץ
 לפתות בסקטור הציבורי, שבו הקצאה אופטימלית היא מטרה חשובה לא פחות ממקםום

. 3  הרווח מהמכירה2

י יסוד ח מ  ד. מ

 1. בעיית אי־חוודאות

 הבעיה העיקרית שהמכרז אמור להתמודד עמה היא בעיית חוסר הוודאות. חוסר
 הוודאות מתקיים במישורים רבים: למשל, קיים חוסר ודאות לגבי ערך הממכר עבור
 בעל המכרז עצמו, קיים חוסר ודאות לגבי ערך הממכר בעיני המתמודדים במכרז, קיים
 חוסר ודאות לגבי זהות המעריך הגבוה ביותר, קיים חוסר ודאות לגבי האסטרטגיה
 שנקטו המציעים האחרים ועוד. במצב של ודאות בדבר ערך הממכר אין למוכר - הנתפס
 על־ ידנו כמונופול - אלא להציע את הממכר למעריך הגבוה ביותר במחיר הנמוך במעט
 מגובה הערכתו, ולהכריז כי אם הצעתו תידחה הוא לא ימכור את הנכם. במצב זה הוא
 ימקסם את רווחיו מהמכירה. אלא, שבמציאות קיים חוסר ודאות לגבי הערך
 האובייקטיבי של הממכר ולגבי זהותו של המעריך הגבוה ביותר. במצב זה של חוסר
 ודאות, אמור המכרז לגרום לכך שהממכר יעבור למעריך הגבוה ביותר, במחיר הקרוב
 ביותר להערכתו. על־ידי כך תיווצר הקצאה יעילה של המשאב ורווח מקסימלי למוכר.
ת שיבצע משימה זו באופן אופטימלי, בהינתן מצב חוסר כ  השאלה היא כיצד לעצב מ
 הוודאות שבו נתון עורך המכרז. במישור המחקר הכלכלי, כאשר קיימת סביבה של מידע
 לא מושלם, הדרך להתגבר על כך היא באמצעות יצירת מערכת של הנתות, הקובעת

 פונקציה של הסתברות לגבי התקיימותם של מצבים עובדתיים מסוימים.

 2. הנחות היסוד

 לא ניתן לקבוע סוג של מכת שיהיה אופטימלי לכל מערכת נתונה של נסיבות, ולהוכית
 קביעה זו באופן מתמטי. מנקודת הראות הכלכלית התיאורטית, מכרו אופטימלי הוא
 תמיד תלוי סיטואציה. על כן, כדי לבחק מהו המכרז האופטימלי בסיטואציה נתונה,
 עלינו להגדיר את התכונות המאפיינות סיטואציה זו. כידוע, התיאוריה הכלכלית
 מתבססת על מודלים, האמותם לשקף מציאות מסוימת. שאלה גדולה וקשה היא עד

 32 כמה הסברים אפשריים לכך יינתנו בהמשך. ראו להלן, פרק ה. 8.
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 כמה מודלים אלה אכן משקפים את המציאות: ואם הם אכן משקפים מציאות - מהי
 המציאות המשתקפת. זוהי שאלת מפתח בכלכלה כולה ובתורת המכרזים בכלל זה, שכן
 תשובה חיובית לשאלה זו מהווה תנאי יסודי לתקפותה של התיאוריה וליכולתה לתאר
 את המציאות באופן אמין ולנבא תוצאות עתידיות. יצוין כבר עתה, כי עד כה לא הצליחו
 מלומדי הכלכלה לבנות מודל כללי שאינו רגיש לשינוי הנסיבות ובה בעת מאפשר להגיע
 למסקנות מעניינות. על כן, ניתן לאפיין את הכתיבה התיאורטית בתורת המכרזים
 הכלכלית בשניים: ראשית, כל אמירה, הערכה, ובוודאי הוכחה מתמטית לגבי יעילותו
 של מכרז מסוג מסוים היא לעולם תלוית־הנתות, הנחות שיכולתן לשקף את המציאות
 האמיתית היא לעתים בעייתית. שנית, וכפועל יוצא ממגבלה זו, לצד הכתיבה
 התיאורטית בתורת המכרזים, המתבססת בעיקר על הוכחות מתמטיות, התפתחה כתיבה
 אמפירית, המנסה לבחון אם התוצאות התיאורטיות אכן נתמכות על־ידי הממצאים
 בשטח, ואם לא - מהן הסיבות לכך. הכתיבה הניסויית מתבססת הן על מכתים אמיתיים
 והן על ניסויי מעבדה. במסגרת הסקירה שלהלן נתייחס הן למסקנות התיאורטיות והן
 לממצאים האמפיריים, אם יש כאלה; אך ראשית, מן הראוי להגדיר את הפרמטרים

 הרלבנטיים ליצירת המודלים הכלכליים.

 3. הערכת הממכר על־ידי המציעים

 כאמור, בקרב המשתתפים במכת קיים חוסר ודאות לגבי ערכו האובייקטיבי של הממכר.
 חוסר ודאות זה יכול להיות מאופיין באין ספור דרגות, החל מתוסר ודאות מוחלט ועד
 לתוסר ודאות קל ביותר. הכתיבה הכלכלית מבחינה בין שלוש סביבות, או שלושה

 סוגים, של הערכות של הממכר:

(dependent Private Value Model)(א) חעדכה עצמאית ופרטית של הממפר 

 על־פי מודל זה כל אחד מהמתמודדים יודע את ערך הממכר עבור עצמו, אך הוא איננו
 יודע את ההערכות של המתמודדים האחרים את הממכר. על כן, הוא מניח שההערכות
 של המתמודדים האחרים נגזרות מפונקציית הסתברות מסוימת, הקובעת את התפלגות
 ההצעות. באופן דומה מתייחסים המתמודדים האחרים, ובכלל זה המוכר, להצעתו שלו.
 משמע: כל מתמודד יודע את הערכתו שלו את הממכר ואת הפונקציה שממנה נגזרות
 ההערכות האחרות. מודל זה מאפיין, לדוגמא, מצב של משחק קלפים, שבו כל שחקן
 שולף קלף מהחפיסה. במצב זה הוא יודע אמה קלף הוא מחזיק בידו, אך לגבי יתר
 השחקנים הוא יודע רק מה הסיכוי שבידיהם קלף גבוה משלו, זהה לשלו או נמוך
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. דוגמא נוספת המאפיינת הגדרה זו היא מכירה של חפץ עתיק, הנמכר לאספנים 3 3 ו  משל
 לצורך שימושם האישי ולא לעורך מכירה חוזרת, או חוזה ממשלתי, שבו כל מתמודד
 יודע מה תהיה עלות הייצור שלו אם יזכה בתוזה, אך אין הוא יודע מה תהיה עלות

 הייצור של מתחריו.

(common Value Model) (ג) הערכה משותפת 

 על־ פי מודל זה יש לממכר ערך אובייקטיבי ואחיד בשוק, אך אף מציע איננו יודע
 בוודאות מהו ערך זה. למציעים ידועים פרמטרים מסוימים המשפיעים על ערך הממכר,
 אך מדובר בפרמטרים חלקיים בלבד. על כן, ההנחה היא כי פרמטרים אלה נגזרים
 מאותה פונקציית התפלגות הידועה לכולם. הדוגמא המקובלת למצב של הערכה
 משותפת היא מכרז לזכויות כרייה של מינרלים. במצב זה, למרות שכל המתמודדים
 יודעים את ערכו האובייקטיבי של המשאב העומד למכירה, במובן זה שערכו בשוק ידוע
 ועלות הכרייה שלו ידועה אף היא, עדיין קיים חוסר ודאות המשותף לכלל המציעים
 בדבר כמות המינרל שבקרקע, איכותו, האס קיים קושי מיוחד לכרות אותו ולזקקו
 בהתחשב בנתונים המיוחדים של האזור שבו מדובר, תנאי השוק העתידיים וכיוצא
 באלה. במצב זה הערכת המתמודדים את הממכר איננה ודאית, להבדיל מהמצב הקודם,
 והיא נגזרת מכמה נעלמים שייוודעו למתמודדים רק בדיעבד. דוגמא נוספת היא מכת
 המעמיד למכירה כד מטבעות. ערכו האובייקטיבי של הכד זהה עבור כל המתמודדים.
 עם זאת, ערך זה איננו ידוע בעת עריכת המכרז, והוא יתברר רק בדיעבד. בשעת עריכת
 המכרז יש למתמודדים נתונים חלקיים בלבד לגבי ערכו של הכד, נתונים הנובעים מגודל

. 3 4 ם י ע י צ מ  הכד ומשךתפים לבלל ה

(Affdiation Model)(ג) הערכה מקושרת או תלויה 

, מהווה הרחבה של שני המודלים הקיצוניים 3 5  מודל זה, שפותח על־ידי מילגרום וובר
 שתוארו לעיל, ויתרונו בכך שהוא מתאר קשת הרבה יותר רחבה של מצבים. על־פי מודל
 ההערכה המקושרת, ההערכה של כל מציע את הממכר תלויה הן בהערכתו העצמית את
 הממכר והן בהערכת המציעים האחרים את הממכר, הערכה שלא בהכרת ידועה לו.
 על־ פי מודל זה, ההערכה של כל מציע מורכבת מכמה פרמטרים, שחלקם עצמאיים
 ובלתי תלויים בהערכות של המציעים האחרים וחלקם כלליים ותלויים, או לפחות

 33 גרדנר(לעיל, הערה 11), בעמ׳ 307.
 34 לדוגמא זו, אשר שימשה בסיס לכמה ניסויי מעבדה נשוב בהמשך.

 35 מילגרום וובר(לעיל, הערה 18).
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 מושפעים, מהערכותיהם של המציעים האחרים. מודל זה מתחשב בכך שבעולם האמיתי
 ההערכות של המציעים מורכבות הן מפרמטרים עצמאיים ובלתי תלויים בהערכות
 השחקנים האחרים (כמו במודל ההערכה העצמאית והפרטית), והן מפרמטרים כלליים
 המשפיעים על כלל השחקנים בשוק באופן דומה (כמו במודל ההערכה המשותפת).
 נקודת המוצא של מודל זה היא, כי ההנחה שההערכות הן או עצמאיות או משותפות
 ואינן כוללות שילוב של השניים היא בדרך כלל לא מציאותית. אשר על כן, על־פי
 המודל של ההערכה המקושרת, מציע שנודע לו כי הערכות המציעים האחרים הן גבוהות
 יותר ממה שחשב, יגדיל אף הוא את הערכתו בגובה מסוים ולהפך. היינו: המודל מניח
 כי קיימים קשר והשפעה הדדית בין ההערכות של המציעים השונים, אם כי אין מדובר
 בקשר חד־ ערכי פשוט. הרחבה זו של המודל מאפשרת להגיע לכמה מסקנות תשובות,

 שיפורטו בהמשך.
 חשוב לציין, כי מודל ההערכה המקושרת או התלויה כולל גם מצבים של הערכה
 עצמאית ופרטית וגם מצבים של הערכה משותפת כמקרים פרטיים של המודל, הנמצאים

. 3 6  בשני הקטבים המנוגדים שלו
 ניתן להדגים מצב של הערכה מקושרת על־ידי שכלול של מכרז כד המטבעות,
 שתואר לעיל. נניח שהמציעים עצמם ממלאים את כד המטבעות, באופן שכל מציע
 מכניס לכד באופן דיסקרטי שני מטבעות, שרק הוא יודע את ערכם. עוד נניח, שערכו של
 כד המטבעות איננו זהה עבור כלל המציעים, בשל הערך השולי הפוחת של הכסף. במצב
 זה, לכל מציע יש מידע מסוים לגבי ערכו של כד המטבעות, אך מידע זה איננו מלא.
 ידיעתו של מציע את הערכת הכד על־ ידי מציע אחר עשויה להשפיע גם על הערכתו הוא,
 כך שקיימת זיקה והשפעה הדדית של ההערכות זו על זו. עם זאת, אץ מדובר בקשר

 פשוט, אלא בהשפעה מורכבת.

חסם של המציעים לסיכון  A י

 יחסם של המציעים לסיכון הוא גורם המשפיע על אסטרטגיית הפעולה שלהם במצבים
 מסוימים שיפורטו בהמשך. יחסו של פרט לסיכון נקבע בהתאם לסדר העדפותיו בין
 השתתפות בהגרלה או בהימור, לעומת האפשרות לקבל בוודאות סכום כספי כלשהו.

 ככלל, קיימות שלוש התייחסויות אפשריות לסיכון:
 שנאת סיבון(Risk Aversion) - פרט שונא סיכון יעדיף תמיד תוצאה ודאית(רווח
 מסוים) על פני תערובת הסתברותית המגלמת בחובה את אותה תוחלת רווח. על כן,
 מציע שונא סיכון יעדיף להגדיל את סיכויי הזכייה או להקטין את הסיכון שבהפםד, גם
 אם הדבר יבוא על חשבון הקטנת תותלת הרווח הגלומה בהצעתו. במכרז רגיל, שנאת

 36 שם, 1095.
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 סיכון תשפיע על המציע להגדיל את הצעתו, במטרה להגדיל את סיכויי הזכייה, גם אם
 הדבר יבוא על חשבון הקטנת הרווח הצפוי מהעסקה. מבחינה זו, שנאת סיכון של
 המציעים היא מצב רצוי עבור המוכר במכרז רגיל. מאידך גיסא, שנאת סיכון מרתיעה
 לעתים מציעים פוטנציאליים מהתמודדות במכרז (למשל, במקרה של עלות גבוהה
 להכנת ההצעה או במקרה של דמי השתתפות משמעותיים שעלולים לרדת לטמיון).
 רתיעה מהשתתפות במכרז מקטינה את מספר המתמודדים בו, תוצאה שמקטינה בדרך
, ועל כן מקטינה גם את התמורה הצפויה לבעל המכרז. 3 7  כלל את התחרות במכרז

 מבחינה זו, שנאת סיכון של המציעים עלולה דווקא לפגוע בבעל המכרז.
 שנאת סיכון היא רלבנטית למצבים שבהם המציע יסבול מהפסדים משמעותיים אם
 לא יזכה במכרז, וכתוצאה מכך הוא מעוניין מאוד לזכות במכרז גם עבור רווח קטן
 בלבד. מצב זה יכול לנבוע מסיבות שונות, למשל: כתוצאה מכך שהכנת ההצעה למכרז
 כרוכה בעלות משמעותית והפסד המכרז משמעו אובדן הוצאה זו; כתוצאה מכך שהיו
 במכרז דמי השתתפות גבוהים, שבמקרה של הפסד במכרז ירדו לטמיון; כתוצאה מכך
 שאי־ זכייה במכרז תחייב את המציע לפטר עובדים רבים או לשלם משכורות לעובדיו
 ללא קבלת תמורה הולמת? כתוצאה מכך שאי־זכייה במכרז משמעותה הפסד משמעותי

 של מוניטין, שבו יזכה מתחרה עסקי שלו וכדו׳.
 אדישות לסיכון(Risk Neutrai) - תגובה זו אופיינית למצבים שבהם המציע אדיש
 לאסטרטגיות שונות של הצעות, כל עוד תוחלת הרווח בכל האסטרטגיות זהה. למשל,
 האסטרטגיה של הגשת הצעה נמוכה, שמשמעותה סיכון גבוה שלא לזכות במכרז אך
 רווח גבוה במקרה של זכייה, זהה מבתינת העדפותיו לאסטרטגיה של הגשת הצעה
 גבוהה, שמשמעותה סיכוי גבוה לזכות במכרז אך רווח נמוך במקרה של זכייה. רוב
 המודלים הכלכליים מניחים(לדעתי, מטעמים של נוחות) שהמציעים הם אדישי סיכון -

 הנחה שבמציאות היא, לדעתי, בעייתית ביותר.
 אהבת סיכון (Risk Preferred) - אהבת סיכון שקולה לאהבת הימורים. מנהל
 עסקים רציונלי נתפס בדרך כלל כשונא סיכון או לכל היותר כאדיש לסיכון, אך לא
 כאוהב סיכון. על כן, הכתיבה הכלכלית איננה מתייחסת למצב זה כמאפיין מציאות

" 49 37M. Harris & A. Raviv "Allocation Mechanisms and the Design of Auctions 
Harris & Raviv(; C. Holt "Uncertainty and the Bidding :להלן) ) 1981 (Econometrica1477 

A (להלן: ״הולט״). על־פי הולט, ככל m . Econ. Rev69 1979. (for Incentive Contracts" ) 697 
 שמספר המשתתפים במכרז יהיה גדול יותר, כך תתקרב התמורה הצפויה מהמכירה לגובה ההערכה
 הגבוהה ביותר, הרווח הצפוי למוכר יעלה, והרווח הצפוי לזוכה במכרז יקטן. כך, במצב התיאורטי
 של מספר מציעים השואף לאינסוף, תשתווה התמורה הצפויה מהמכירה לערך הממכר עבור המעריך
 הגבוה ביותר. עם זאת, ראו סיוג מסוים של קביעה זו אצל מקאפי ומקמילן(לעיל, הערה 24), בעמי

 711, הערה 14.

654 



 משפטים ל תש״ס מהו המכרז האופטימלי: המכרז כמשחק

 כלשהי. מכל מקום, אהבת סיכון משפיעה על שיקולי המציעים באופן הפוך משנאת
 סיכון: היא גורמת לכך שהמציע יציע הצעה נמוכה יותר כדי להגדיל את רווחיו במקרה

 של זכייה, גם אם הדבר בא על חשבון הקטנת סיכויי הזכייה.

 5. הטימטריה בי( המציעים

 הנחה חשובה נוספת, המאפיינת את רוב המודלים הכלכליים, היא קיומה של סימטריה
 בין המציעים. משמעותה של סימטריה היא שכלל ההערכות של המציעים במכרז(ועל
 כן גם כלל ההצעות במכרז) נגזרות מאותה פונקציה מתמטית. היינו: ניתן להצביע על
 פונקציה מתמטית כלשהי, היוצרת חוקיות מסוימת בהתפלגות ההצעות. על־פי הנחת
 הסימטריות, שני מתמודדים, שהם בעלי אותה הערכה של הממכר, יציעו הצעה באותו
 שיעור. לעומת זאת, א־םימטריה משמעותה שלא ניתן להצביע על פונקציה מתמטית
 אחת שכל ההצעות נגזרוח ממנה. על כן, במצב א־םימטרי ייתכן ששני מציעים
 שמעריכים את הממכר בערך זהה יציעו הצעות בשיעורים שונים, או מצב שבו שני
 מציעים בעלי הערכות שונות יציעו הצעה בשיעור זהה. מצב שמקובל לראותו
 כלא־ סימטרי הוא מצב שבו מתתרות באותו מכרו חברות מקומיות וחברות זרות,
 הכפופות לאילוצים שונים, לחוקים שונים, לעלויות שונות וכדו׳. לעומת זאת, כאשר
 המתתרות במכרז הן מאותה סביבה מקובל לראותן בסימטריות. דוגמא נוספת לחוסר
. במקרה זה, 3 8  סימטריה רואים במכרזים של הממשל האמריקני להפקת נפט בים הפתוח
 חוסר הסימטריה הוא בין חברות שהן כבר בעלות זיכיון קידות באזורים השכנים לאזור
 העומד למכרז לבין חברות שאינן שכנות. במצב זה חוסר הםימטריה הוא בנגישות
 למידע. דוגמא נוספת לחוסר םימטריה בנגישות למידע היא חוסר הםימטריה הקיים בין
 מתמודד במכרז שהוא הספק הנוכחי של המוצר או של השירות שלגביהם סב המכרז,
 לבין מתמודד חדש, שאיננו מכיר את אופי העבודה ואת צרכיו המיוחדים של עורך
 המכרז. כך, לשם ההמחשה, במכרז למתן שירותי תחזוקה לציוד רפואי בבית־חולים
 תהיה לחברה שכבר מספקת מזה שנים את השירותים האלה עדיפות משמעותית על פני
 חברה שזה מקרוב באה. חשוב להדגיש, כי סימטריה אין משמעותה זהות בין המציעים

 משמעותה חוקיות באופן התפלגות ההצעות ובקשר שבין הערכה להצעה.
 עיקר הניתוחים התיאורטיים מניחים קיומה של סימטריה בין המציעים, כאשר מדובר
 בהנחה שהיא קריטית לתקפותו של המודל. עם זאת, אין להתעלם מהעובדה שבמציאות
 הנחה זו היא לעתים קרובות בעייתית, וזאת לא רק במקרה הקיצוני של מתמודדים זרים
 מול מתמודדים מקומיים. ספק בעיני אם ניתן לתאר את קשת האילוצים והנסיבות של

K. Hendricks, R. Porter & R. Spady "Random Reservation Prices and Bidding Behavior in 38 
OCS Drainage Auctions" 32 J. L (להלן: ״הנדריקס״). . & Econ. (1989) 583 
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 מתמודדים רבים באמצעות אוחה נוסחה מתמטית, ולגזור מכך מסקנות אמינות. עם זאת,
 נטישה של הנחת הסימטריה מקשה מאוד על ניתוח המכרז כמשחק, מסבכת אותה
 ומצמצמת את האפשרות לגזור ממנה מסקנות מעניינות. לדעתי, הנחת הסימטריה שבין
 המציעים היא ההנחה הבעייתית ביותר בניתוח הכלכלי של המכרז, ומעיבה באופן

. 3 9 ו  משמעותי על תקפותן של המסקנות הנגזרות ממנ

 ה. המברז האופטימלי

 1. המודל הבטיטי

 לאחר שהצגנו את מושגי היסוד המשמשים בניתוח הכלכלי, נפנה להצגת המודל
 הבסיסי, המהווה את תשתית הדיון הכלכלי בתיאוריית המכרזים. בהמשך ננטוש באופן
 הדרגתי את ההנחות של המודל הבסיסי, ועל־ידי כך ניצור מודלים נוספים, מורכבים
 יותר. המודל הבסיסי מורכב מכמה הנחות יסוד: 1. הערכת המציעים היא עצמאית ובלתי
 תלויה; 2. המציעים הס אדישי סיכון; 3. המציעים הם סימטריים במובן זה שהם כפופים
5. כל : 4 0  לאותם חוקים ולאותם אילוצים: 4. התשלום הוא פונקציה של ההצעות לבדן
 מציע יודע את מספר המתמודדים במכרז ואת העובדה שהם אדישי סיכון. בהסתמך על
 הנתות אלה כל מציע אמור לגבש לעצמו את הצעתו, כאשר ההצעה שתוגש תהיה
Nash)4. בהתחשב בהנחות דלעיל, מהו המכרז האופטימלי? מהו  בנקודת איזון נש (1
 המכרז שעל המוכר לנקוט כדי למקסם את רווחיו? כפי שצוין לעיל, לכאורה יכולה
 להיות לשאלה זו תשיבות מכרעת עבור הרשות המנהלית, כאשר היא מעוניינת למכור
 נכס ציבורי או לרכוש נכס או שירות. אולם, עד כמה שהדבר יישמע מפתיע, הניתוה

P. Cramton "Money Out of Thin Air: The Nationwide 39 חיזוק לעמדה זו ראו גם אצל 
Management Strategy& . J. E c o n 2 6 7 ) 1995 (Narrowband PCS Auction" 4 

 (להלן: ״קרמטוך). ראו לעניין זה גם להלן בפרק הסיכום, פרק ח.1>ג).
 40 להבדיל ממצב שבו התשלום מורכב מההצעה בתוםפח תמלוגים שישולמו בהמשך, כאחוז מסוים
 מההכנסות או הרווחים שיופקו בפועל. התשלום בהצעה מסוג כזה אינו מבוסס על ההצעה לבדה ועל
 הערכת שווי העיסקה מראש, אלא גם על ערך העיסקה כפי שיתברר בעתיד. על היתרונות והחסרונות

 של מכרז הכולל תמלוגים יורחב בהמשך.
 41 משמעותה של נקודת איזון נש לענייננו היא, שבהינתן כל המידע שיש למציע על עצמו ועל המתחרים
 האחרים הוא יציע את ההצעה הכי טובה מבחינתו, במובן זה שלא קיימת הצעה אחרת המשפרת את
 מצבו. להגדרה מלאה של נקודת איזון נש ראו בירד (לעיל, הערה 11); גרדנר (לעיל, הערה 11);

 האוניברסיטה הפתוחה(לעיל, הערה 16), בעמ׳ 160-153.
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 המתמטי של שאלה זו מוביל למסקנה, שבהינתן ההנחות דלעיל כל ארבעת המנגנונים
 יתנו אותה תמורה צפויה. כפי שהוסבר לעיל, קל להראות שמנגנון המכירה הפומבית
 ייתן את אותה תוצאה שייתן מכרז המחיר השני. בשני המקרים הזוכה יהיה בעל ההערכה
 הגבוהה ביותר והמחיר שהוא ישלם יהיה בגובה ההערכה השנייה בגובהה. קל גם
4 2  להראות, כי המכרז הרגיל ייתן את אותה תוצאה שייתן המכרז ההולנדי. אולם, ודקרי
4 הוכיחו, כי בהינתן ההנחות דלעיל, זהות זו קיימת לא רק בין זוגות  וכלכלנים נוספים3
 המנגנונים אלא בין כל ארבעת סוגי המכירה. הוכחה זו זכתה לכינוי ״משפט התמורה
. עם זאת, משפט התמורה הזהה איננו T h e Revenue Equivalence Theorem)44)הזהה״ 
. מכיוון שניתן 4  טוען שתמיד תתקבל אותה תוצאה, אלא כי התוצאה תהיה זהה בממוצע5
 לומר בוודאוח שבמכירה פומבית ובמכרז מחיר שני התשלום למוכר יהיה בשיעור
 הערכת הממכר על־ ידי המעריך השני בגובהו, הרי שממשפט התמורה הזהה נובע
 שבהנחות של המודל הבסיסי כל ארבעת מנגנוני המכרז יתנו בממוצע תוצאה זו. הוכחה
. אולם, משפט התמורה הזהה 4  מתמטית זו חוזקה באופן חלקי גם על־ידי מחקר אמפירי6
 רגיש מאוד לכל שינד בהנחות היסוד שלו, ועל כן קשה למצוא סיטואציה מחיי היומיום
 העונה לכל ההגדרות דלעיל וגם התנסתה ביותר מסוג אחד של מכת, באופן המאפשר

. 4  להשוות בין התוצאות7
 בכל זאת, ניתן להצביע על כמה הבדלים בין המודלים השונים של המכת גם
 במסגרת הנחות היסוד. למשל, ניתן לומר כי האסטרטגיה הדומיננטית במכרז מחיר שני
 ובמכירה פומבית היא פשוטה, ועל־ פיה גובה ההצעה יהיה זהה תמיד לגובה ההערכה

 42 וויקרי(לעיל, הערה 19).
Math6 " R. Myerson "Optimal Auction D e s i g n  43)37ראו, למשל, הרים ורביב (לעיל, הערה ; .

J. Riley & W. Samuelson "Optimal ;(להלן: ״מיירםון׳׳) Operation Research (1981) 58 
A (להלן: ״דיילי וסמואלסון״). m . E c o n . Rev. (Auctions" 71 1981) 381 

 44 משפט התמורה הזהה מתבסס על הוכחה מתמטית, ולא ניתן להבינו באמצעות הסבר אינטואיטיבי.
 ראו התייחסות להוכחה זו גם במילגרום וובר (לעיל, הערה 18), 1093-1092 ; רבן מקאפי ומקמילן,

 1987 (לעיל, הערה 24), בעמ׳ 710-708.
 45 מקאפי ומקמילן, 987 נ, שם.

 46 לאפונט, 1997 (לעיל, העדה 13), בעמי 18-17.
 47 חיזוק מסוים למשפט התמורה הזהה ניתן על־ידי השוואה שנערכה לגבי מכירת זכויות לכריתת
 יערות, שהוצאה למכרז על־ידי הרשויות האמריקניות הן באמצעות מכרזים רגילים והן באמצעות
 מכירות פומביות. ניתוח התוצאות הראה הבדלים זניחים בין המנגנונים השונים, עובדה התומכת,
 לכאורה, במשפט התמורה הזהה, אם כי תוך הסתייגויות רבות, שמפאת קוצר היריעה לא יפורטו. ראו

 מקאפי ומקמילן, 1987 (לעיל, הערה 24), בעמי 727.
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. לעומת זאת. חישוב ההצעה האופטימלית במכרז רגיל או 4  של הממכר על־ידי המציע8
 במכת הולנדי הוא מסובך ומורכב הרבה יותר. במכת רגיל או הולנדי גובה ההצעה
 פחות במשהו מגובה ההערכה, כאשר ״משהו״ זה תלוי בהסתברות ההתפלגויות של
 ההערכות האחרות ובמספר המציעים האחרים. במצב זה, מציאת נקודת איזון נאש של
. משמעות הדבר היא שהכנת ההצעה תעלה יותר 4 9  המציע היא משימה כלל לא פשוטה
 כסף, היא תדרוש יותר זמן והסיכוי לטעות בה יהיה יותר גדול. בנוסף, כפי שצוין לעיל,
 גיבוש ההצעה במכרז רגיל ובמכרז הולנדי מחייב הערכה בדבר ההצעות שיציעו
 המתמודדים האחרים. עובדה זו מהווה תמריץ עבור המתמודדים ״לרגל״ אחר
 המתמודדים האחרים. ריגול מםחת זה מעלה אף הוא את עלות העסקה, הן מצדו של
 המרגל והן מצדו של המתגונן מריגול, עובדה הפוגמת ביעילות העסקה ומקטינה את
 התמורה הצפויה ממנה. תגול תעשייתי מהווה גם גורם מרתיע כלפי מתמודדים שאינם
 מעוניינים להיות חשופים לריגול כזה. כתוצאה מכך עלול להיווצר מצב שבו מחחתם
 פוטנציאליים יימנעו מהתמודדות במכת - דבר שיקטין את התחרות ועלול להקטין את
. לא זו אף זו: במכרז רגיל או הולנדי ייתכן כי בשל מידע 5  התמורה הצפויה מהמכירה0
 חלקי או שגוי בדבר הערכותיהם של המציעים האחרים יגיש המעריך הגבוה ביותר
 הצעה הנופלת מההצעה של מתמודד אחר, למרות שהערכתו של המתמודד האחר את
 הממכר נמוכה יותר. טעות מעין זו בחישוב גובה ההצעה תגרור הקצאה של הממכר
 למציע שאיננו ממקסם תועלת מהמשאב, במחיר נמוך ממה שיכול היה המוכר לקבל
 אלמלא הטעות. הקצאת הממכר בתנאים מעין אלה היא תת־אופטימלית. תוצאה מעין זו

 איננה יכולה להתרחש במכירה פומבית או במכרז מחיר שני.
 לסיכום: אף כי על־ פי הניתוח המתמטי התיאורטי קיים במודל הבסיסי שוויון בץ
 מנגנוני המכרז השונים, הרי שבהתחשב בשיקולים נוספים, שאינם חורגים מהנחות
 המודל, ניתן להצביע על כמה יתרונות כלכליים ברורים שיש למנגנון המכירה הפומבית

 ולמכרו המחיר השני על פני המכרז הרגיל והמכרז ההולנדי.

 2, מציעים שאינם סימטריים

 בשלב הראשון ננטוש את הנחת הסימטתה, היינו: במקום להניח שהערכות המציעים

 48 במכירה פומבית אמירה זו נכונה לגבי כל המשתתפים, למעט המעריך הגבוה ביותר, שהצעתו
 האחרונה תהיה בגובה הערכת הממכר על־ידי המעריך השני בגובהו, שכן בשלב זה תסתיים המכירה.

 49 מקאפי ומקמילן, 1987 (לעיל, הערה 24), 710.
 50 ראו הולט, לעיל, הערה 37.
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. לדוגמא, ניטול 5  מתפלגות מאותה פונקציה, נניח שהן מתפלגות משתי פונקציות שונות1
 מצב של מכירה פומבית שבה מתמודדים בה בעת סוחרים ואספנים, או מכרז שבו
 מתמודדות חברות מקומיות וחברות זרות. במצב זה משפט התמורה הזהה איננו תקף
 עוד. המכירה הפומבית ומכרז המחיר השני ממשיכים, אומנם, לתפקד בסיטואציה זו
 באותו אופן שבו הם מתפקדים במצב של םימטריה; אולם המכרז הרגיל והמכרז

 ההולנדי מושפעים מאי־הסימטריה באופן ברור. נסביר תוצאה זו.
 כזכור, מצב של םימטריה בין המציעים מאופיין בכך שניתן להצביע על פונקציה
 מתמטית, המאפשרת לגזור מהערכה מסוימת של הממכר את ההצעה שתוגש על־ידי
 המתמודד במכרז, וכן בכך שכל המתמודדים במכת פועלים על־פי אותה פונקציה
 מתמטית. לעומת זאת, מצב של חוסר סימטריה מאופיין בכך שקיימות כמה פונקציות
 (לפתות שתיים) המקשרות בין הערכת הממכר על־ידי המציעים לבין ההצעות שתוגשנה
 על־ידם, ומציעים שונים פועלים על־פי פונקציות מתמטיות שונות. ניתוח מצב זה מעלה
 כי המכירה הפומבית ומכרז המחיר השני אינם רגישים לסוגיית הסימטתות, שכן שיעור
 ההצעה בשני מנגנונים אלה נקבע על־פי הערכת הממכר על־ידי המציעים ותו לא. כזכור,
 בשני סוגי המכרזים התשלום למוכר יהיה בגובה הערכת הממכר על־ידי המציע בעל
 ההערכה השנייה בגובהה, והזוכה במכרז יהיה המציע בעל ההערכה הגבוהה ביותר. קל
 לראות כי תוצאה זו תעמוד בעינה גם כאשר קיים חוסר סימטריה בין המציעים. לעומת
 זאת, המכת הרגיל והמכת ההולנדי רגישים מאוד לשאלת הסימטריות, שכן במנגנונים
 אלה, כתוצאה מתוםר הםימטריה, פונקציית ההצעות של קבוצה אחת תהיה שונה
 מפונקציית ההצעות של הקבוצה האחרת. על כן, ייתכן מצב שבו ההצעה הגבוהה ביותר
 תהיה של מציע שהוא איננו המעריך הגבוה ביותר, דבר שיגרום להקצאה לא יעילה של
 המשאב העומד למכירה. מכאן, שבעוד שבמצב של מציעים סימטריים כל ארבעת סוגי
 המכרזים מבטיחים הקצאה אופטימלית, למעריך הגבוה ביותר של הממכר, הרי שכאשר
 ננטשת הנחת הסימטריות, המכירה הפומבית ומכרז המחיר השני ממשיכים להיות
 אופטימליים, בעוד שהמכרז הרגיל וההולנדי אינם יכולים להבטיח הקצאה

. 5  אופטימלית2
 על־ פי הספרות הכלכלית הקיימת כיום, אין אפשרות לקבוע מהו מנגנון המכרז
. לעתים 5  האופטימלי מבחינתו של בעל המכת במצב של א־םימטתה בין המציעים3
 המכרז הרגיל ייתן תמורה גבוהה יותר למוכר, ולעתים המכירה הפומבית או מכרז

 51 ניתן להרחיב את ההתפלגות ל־1& קבוצות. ההרחבה לשתי קבוצות בלבד מקלה על הניתוח ועל הצגת
 הדברים, אך איננה גורעת מתקפותו.

 52 מילגרום וובר(לעיל, הערה 18), 1091.
R. Marshall, M. Meurer, J. Richard & W. Stromquist "Numerical Analysis of Asimetric 53 

.First Price Auctions" 7 Games & Econ. Behav. (1994) 193 
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. עם זאת, מוסכם בין מלומדי תורת המשחקים, 5 4  המחיר השבי יהיו רווחיים יותר עבורו
 כי מבחינת המוכר, המעוניין למקסם את רווחיו, מוצדק להפלות במצב זה בין הקבוצות
 השונות באופן שייתן העדפה מסוימת לקבוצה החלשה. על־ידי כך הוא יכריח את
 הקבוצה החזקה להציע הצעות גבוהות יותר, דבר שיעלה את התמורה הצפויה
. אומנם, בכך הוא נוטל את הסיכון שהזוכה במכרז ישתייך לקבוצה החלשה 5  מהמכירה5
 יותר - תוצאה שהיא בבירור לא יעילה מבחינתו, אך הניתוח הכלכלי מראה כי הסיכד
. קושי שאין לו פתרון הוא 5  שבהגדלת התמורה עדיף על הסיכק שבמכירה לא יעילה6
 מהי מידת ההעדפה האופטימלית. על כך יורחב בפרק הדן בניתוח הכלכלי של העדפת

 סקטור מסוים על־ידי עורך המכרז.
 מכל מקום, לדעתי ניתן לומר, כי מבחינתה של הרשות המנהלית, שמטבע הדברים
 שיקוליה אינם חופפים ואינם אמורים לחפוף את שיקוליו של בעל המכרז הפרטי, מצב
 של א־ סימטריה בין המציעים(וספק אם קיימים במציאות מצבים של מציעים סימטריים
 לחלוטין) נותן עדיפות למכירה הפומבית ולמכת המחיר השני על פני המכת הרגיל
 והמכת ההולנדי, וזאת בזכות העובדה שרק הם מבטיחים את הקצאת המשאב למעריך
 הגבוה ביותר שלו. שיקול זה, שאיננו שוקל אצל בעל המכרז הפרטי, הוא שיקול רב

. 5  משקל ורב משמעות כאשר בעל המכרז הוא המדינה7

 3. מציעים שונאי סיבון

 ניטוש עתה את הנחת אדישות הסיכון, תוך שמירה על יתר ההנחות הבסיסיות (כולל
 הנחת הסימטריות). במצב של שנאת סיכון מצד המציעים ממשיכים המכירה הפומבית
 ומכרז המחיר השני לתפקד כרגיל. משמע: מציע אדיש סיכון ומציע שונא סיכון,
 המעריכים את הממכר בשיעור מסוים, יגישו את אותה ההצעה, הזהה לשיעור הערכתם
 את הממכר. במכרז רגיל, לעומת זאת, מציע שהוא שונא סיכון יגיש הצעה גבוהה יותר
 וקרובה יותר להערכתו את הממכר מאשר ההצעה שיגיש באותן נסיבות מציע אדיש
. על כן, במצב של מציעים שונאי סיכון התמורה הצפויה לבעל המכרז תהיה 5 8  סיכון

 54 לניתוח נוסף של הכתיבה בסוגית המציעים הא־סימטריים ראו מקאפי ומקמילן, 1987 (לעיל, הערה
.716-714,(24 

 55 ניתן לראות פעולה זו כתואמת את המדיניות של העדפת תוצרת הארץ במקרים מסוימים. דיון מפורט
 בנושא זה ייערך בהמשך. עם זאת, מעיון בפרוטוקולים של ועדת החוקה, חוק ומשפט עולה בבירור,

p במשפט הישראלי היא פוליטית ולא כלכלית. א  שהסיבה האמיתית להעדפת תוצרת ה
 56 מקאפי ומקמילן, 1987 (לעיל, הערה 24).

 57 שם, בעמ׳ 728. ראו וולפשטטר(לעיל, הערה 17).
 58 גרדנר(לעיל, העדה 11), 312-311.
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 גבוהה יותר במכרז רגיל או במכרז הולנדי מאשר במכירה פומבית או במכרז מחיר
. במכירה פומבית ובמכת מחיר שני אומנם מובטח כי המציע הזוכה יהיה המעריך 5 9 י  שנ
 הגבוה ביותר של הממכר, אך לא מובטח שהמחיר שישלם הזוכה יהיה קרוב למהיר שבו
. לעומת זאת, במכרז רגיל ובמכת הולנדי מצב של שנאת סיכון 6 0  הוא מעריך את הממכר
 יוצר נטייה של ההצעות להתקרב למחיר ההערכה של המציע, ועל כן גדלה התמורה

 הצפויה לעורך המכרז מן המכירה.
 עוד עולה מהניתוח הכלכלי של מכרזים רגילים ומבתים הולנדיים, כי במצב של
 שנאת סיכון - להבדיל ממצב של אדישות לםיכץ - קיימת חשיבות רבה לשאלה האם
 המציעים יודעים כמה מציעים משתתפים במכרז בפועל. השתתפות של הרבה מציעים
 מגדילה את התחרות, הגדלת התחרות מעלה את הסיכון להפסיד במכרז - ועל כן
 מעודדת את המציע שונא הסיכון להגיש הצעה גבוהה יותר, הקרובה יותר להערכתו את
 הנכם. על־ ידי העלאת שיעור ההצעה הוא משפר את סיכוייו לזכות, גם אם במחיר של
 הקטנת הרווח. על כן, אי ידיעת מספר המתמודדים במכרז תגרום למציעים שונאי סיכון
 להנית את ההנחה הגרועה יותר מבחינתם, שהיא השתתפות של מציעים רבים במכת.
 כתוצאה מכך יעלה שיעור ההצעות, והתמורה הצפויה לבעל המכת תגדל. לכאורה, גם
 שיקול זה מקנה העדפה למכרז הרגיל על פני המכירה הפומבית או מכרז המחיר השני,
 שכן במכרזים אלה מספר המתמודדים במכת איננו משפיע על האסטרטגיה
 האופטימלית של המציע. אסטרטגיה זו היתה - ונותרה - הגשת הצעה בשיעור הערכת

 הנכס על־ידי המציע.
 המסקנה היא, אם כן, שבמצב של מתמודדים שונאי סיכון תהיה וו מדיניות נכונה
 מצד בעל המכרז לערוך מכרז רגיל ולהסתיר מהמתמודדים, במידת יכולתו, את מספר

 המשתתפים במכרז.

(Winner's Curse) הערבה משותפת ו״קללת המצצה״ A 

 מה תהיה המשמעות של החלפת ההנחה של הערכה עצמאית ופרטית בהנחה של הערכה
 משותפת? כזכור, בעוד שבהערכה העצמאית כל מתמודד יודע את ערך הממכר עבור
 עצמו בוודאות, ההערכה המשותפת מאופיינת באי־וודאות, המשותפת לכלל
,(ex-ante)המשתתפים, לגבי ערכו של הממכר. אולם, מדובר במצב של אי־ודאות מראש 

 59 מקאפי ומקמילן, 1987 (לעיל, הערה 24), בעמי 720-718; הריס ורביב (לעיל, הערה 37); הולט
M. Maskin & J. Riley "Optimal Auctions with Risk Averse Buyers" .(37 לעיל, הערה) 

.Econometrica 52 (1984) 1473 
 60 תוצאה זו תלויה בפרמטרים נוספים כגון ההומוגניות של המציעים ומידת התחרות ביניהם.
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 אך בוודאות בדיעבד(ex-post). ההנחה היא שלממכר קיים ערך אחיד או דומה עבור כל
 המציעים, על אף העובדה שערך זה איננו ידוע להם בזמן ההשתתפות במכרז.

 יצוץ, כי מנקודת המבט של היעילות הכלכלית הכלל־משקית, אץ במצב של הערכה
 משותפת משמעות לסוג המכרז שבו ייעשה שימוש. זאת, משום שבמצב שבו הערכת
 הממכר היא זהה אצל כל המציעים, כל הקצאה של הממכר, לכל אחד ואחד מהמציעים,
 תהיה יעילה באותה מידה. על כן, במצב של הערכה משותפת של הממכר, המדד העיקרי
. במישור 6  ליעילות מנגנון המכירה הוא גובה התמורה הצפויה מהמכירה לבעל המכרז1
 התייחסות זה הוכיחו מילגרום וובר כי מנגנון המכירה העדיף מבחינת בעל המכרז הוא
; וזאת בזכות העובדה שהמכירה הפומבית מאופיינת בכך שהיא 6 2  המכירה הפומבית
 מוסרת למתמודדים את מירב המידע בדבר הערכת הממכר על־ידי המתמודדים האחרים
. ההנחה היא שתוספת המידע תקטין את הפער האפשרי בין 6  תוך כדי ניהול המכירה3

 הערכת הממכר מראש להערכתו בדיעבד, שהוא הרי המקור ל״קללת המנצח״.
 במכתים המאופיינים בהערכה משותפת התגלתה תופעה מעניינת שחזרה על עצמה
. קללת המנצח היא מצב שבו המציע 6  ממכרז למכרז, וזכתה לכינוי ״קללת המנצח״4
 שזכה במכרז מגלה כי העריך את הממכר בסכום הגבוה מערכו האובייקטיבי, ולמעשה
. במצבים 6  קשר עסקת הפסד. כאמור, תופעה זו אופיינית למצבים של הערכה משותפת5
 של הערכה עצמאית ופרטית ההנתה היא כי המציעים יודעים את ערכו של הממכר
 עבורם, ועל כן אין הם נופלים קורבן ל״קללת המנצת״. למשל, בניסוי מפורסם שנערך
 בנושא זה ערכו כמה מדענים מכרז, שבמסגרתו העמידו למכירה כד עם מטבעות. אף
 מציע לא ידע בדיוק כמה מטבעות יש בכד, אך הוא יכול היה להעריך זאת על־פי גודל
 הכד. נוסף על כך ברור היה כי שוויו של הכד עבור כל אחד ואחד מהמתמודדים במכרז
 הוא זהה; היינו: מדובר במצב של הערכה משותפת. בפועל היו בכד מטבעות בערך של
 $8. ממצאי הניסוי היו כי השיעור הממוצע של ההצעות עמד על $5.13, אך השיעור

P. McAfee, J. McMillan & P. Reny "Extracting the Surplus in the Common Value Auction" 61 
.57 Econometrica (1989) 1451 
 62 מילגרוםוובר(לעיל, הערה 18).

 63 דיון נוסף לגבי המשמעויות של תכונה זו ייערך בפרק הדן בהתייחסות למידע. ראו להלן, פרק ו. 1.
 64 לאפונט, 1997 (לעיל, הערה 13), בעמ׳ 5. עם זאת, קיימים גם כמה מחקרים אמפיריים שאינם תומכים

 בתיאוריה בנושא קללת המנצח. ראו שם, בעמ׳ 14-12.
 65 תופעת קללת המנצח קיימת גם במצב של הערכה תלויה ומקושרת, שכן גם במצב זה חלק מהערכת
 הממכר מבוסס על פרמטרים שאינם ידועים למציע בעת ניהול המכרז. על כן, המסקנות הנגזרות

 מתופעה זו ראדות ליישום בשינויים המחויבים גם במצב של הערכה מקושרת.
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 הממוצע של ההצעות שזכו במכרזים היה 66$10.1. משמע, רוב העסקאות שנקשרו בין
 הזוכים במכרז לבין בעל המכרז היו עסקאות הפסד עבור הזוכים במכת. זוהי דוגמא

 מובהקת ל״קללת המנצח״.
 ההסבר לקללת המנצח הוא שבמצב של חוסר ודאות לגבי ערך הממכר, קיים סיכוי
 סביר שמציעים יטעו לגבי ערכו האובייקטיבי של הממכר. הטעויות יכול שיהיו בהגזמה
 כלפי מטה או בהגזמה כלפי מעלה; אולם בעוד שלטעות כלפי מטה אין מחיר כבד
 (המציע פשוט איננו זוכה במכרז), הרי שטעות בהערכה כלפי מעלה עלולה לעלות
 למציע ביוקר רב. מטבע הדברים, הזוכה במכרז מעין זה יהיה תמיד המציע בעל ההערכה

. 6  האופטימית ביותר, שבמקרים רבים עלולה, כאמור, להתגלות באופטימיות שווא7
. התשובה היא 6  רבות נכתב אודות השאלה כיצד ניתן להימנע מ״קללת המנצח״8
 שככלל, במצב של הערכה משותפת, על כל מציע להניח מראש, בשלב של גיבוש
 הצעתו, כי הצעתו היא הגבוהה ביותר, ועל כן קיימת אפשרות שהוא מציע אופטימי
 במיותד וכי העריך את הנכם ביותר משוויו האובייקטיבי. על כן, העצה הניתנת למציעים
 במצבים המאופיינים בהערכה משותפת היא, שכדי להימנע מעסקת הפסד עליהם
 להפחית במשהו מהערכתם. עם זאת, קשה מאוד לחשב את שיעורו של אותו ״משהו״.
 על כן, ההערכה המקובלת היא כי מכתים המאופיינים בהערכה משותפת הם הרבה יותר
 קשים למשחק, וכי שחקנים שאינם מתוחכמים ואינם מודעים לתופעה של ״קללת
. לעומת זאת, מחקרים אמפיריים מראים שכאשר 6 9  המנצח״ עלולים ליפול לה קורבן
 מדובר במציעים מקצועיים ומנוסים, כדוגמת חברות נפט, הם מצליחים בדרך כלל

7 1 7 0 ״ ח צ נ מ ת ה  להתמודד עם מצב של הערכה משותפת מבלי ליפול קורבן ל״קלל

M. H. Bazerman & W. F. Samuelson "I Won the Auction But Don't Want the Prize" 27 J. 66 
.Conflict Resolution (1983) 618 

P. Milgrom "The Economics of Competitive Bidding: A Selective 67 לפירוט נוסף בנושא ראו גם 
Survey" in Social Goals and Social Organization, Essays in Memory of E l i s h a Pazner 

.(Cambridge, L. Hurwicz, D. Schmeidler & H. Sonnenschein, ed., 1985) 261 
 מקאפי ומקמילן, 1987 (לעיל, הערה 24), בעמ׳ 721-720; גרדנר(לעיל, הערה 11), בעמי 68 319-314.

. 6  וולפשטטר(לעיל, הערה 17), בעמי 406 9
 הנדריקס (לעיל, הערה 38). לניתוח של התמודדות מעשית עם תופעת קללת המנצח וחישוב שיעור 70

 ההפחתה המתבקש כדי לנטרל תופעה זו ראו גם קרמטון(לעיל, הערה 39), בעמי 284-279.
R . Hansen & J. Lott "The Winner's Curse and Public : 7  לכתיבה נוספת בנושא קללת המנצח ראו 1
C. ;Information in Common Value Auctions: Comment" 81 A m . E c o n . Rev. (1991) 347 
J. Kagel & D. Levin ;Holt & R. Sherman The Loser's Curse" 84 A m . E c o n . Rev. (1994) 
"The Winner's Curse and Public Information in Common Value Auctions" 76 American 
J. Kagel & D. Levin "The Winner's Curse and Public ;Am. E c o n . Rev. (1986) 894 
B. Lind & ;Information in Common Value Auctions: Reply" 81 A m . Econ. Rev. (1991) 362 
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 חשוב להדגיש. כי מצב של הערכה משותפת פועל גם לרעת עורך המכרז. מכיוון
 שהמציעים המתוחכמים מודעים לקללת המנצח, והם חוששים ליפול לה קורבן, הם
 מתנהגים באופן זהיר יותר ומקטינים את הצעותיהם בהתאם. כתוצאה מכך, התמורה
 הצפויה לעורך המכרז במכירה המאופיינת בהערכה משותפת קטנה יותר מהתמורה
 הצפויה לו במכירה שבה יודעים המציעים את ערכו של הממכר עבורם. מצב זה מהווה
 תמריץ עבור בעל המכרז להקטץ עד כמה שניתן את חוסר הוודאות של המציעים, וזאת

 על־ ידי חשיפת כל פיסת מידע הנמצאת ברשותו אודות הממכר.

 5. הערכה תלויה או מקושרת

 כאמור, עד כה הנחנו שני סוגים קיצוניים יחסית של הנחות לגבי הערכתם של המציעים
 את הממכר. ההנחה הראשונה היתה שהערכות המציעים את הממכר הן עצמאיות
 ופרטיות. כוכור, במצב זה כל מציע יודע את ערך הממכר עבור עצמו, אך איננו יודע את
 ערכו בעיני המתמודדים האחרים. עם זאת, הוא יודע את הפונקציה שממנה נגזרות
 ההערכות של המציעים האחרים. המציעים האחרים נמצאים במצב זהה. ההנחה
 החלופית היתה ההנחה שההערכות הן משותפות. היינו: אף מציע איננו יודע את ערכו
 האובייקטיבי של הממכר, אולם ערכו של הממכר והה עבור כל המציעים. עתה נניח
 הנחת ביניים, לפיה ההערכות השונות אינן מנותקות זו מזו, כמו במודל הראשון, אך גם
 אינן משותפות לחלוטין, כמו במודל השני. נניח שיש קשר בין ההצעות. היינו: נניח
 שאם מציע א׳ מעריך את הממכר הערכה גבוהה, גם מציע ב׳ מעריך אותה כגבוהה
, ההערכה של כל מציע מורכבת ד 2  ולהפך. על־פי מודל זה, שפותח על־ידי מילגרום וובר
 מפרמטרים עצמאיים ומפרמטרים המשותפים לו ולמציעים אחרים, כולם או מקצתם.
 משמע, הערכת הממכר על־ידי מציע פלוני מורכבת מכמה פרמטרים. המודל של
 מילגרוס וובר מניח שחלק מפרמטרים אלה הוא עצמאי ופרטי למציע עצמו, וחלק אחר
 הוא משותף גם למציעים אחרים. על־פי הנחה זו, המודל העצמאי והמודל המשותף
 אינם אלא מקרים פרטיים בתוך המודל המקושר. במודל המקושר יש חשיבות למידע
 שבידי המציעים לגבי הערכותיהם של המציעים האחרים. עובדה זו מקנה יתרון למנגנץ
 המכירה הפומבית על פני יתר סוגי המכרזים, בשל העובדה שרק סוג מכרז זה מספק
 במהלך ניהולו מידע למציעים לגבי הערכותיהם הפרטיות של המציעים האחרים, ועל כן
 הוא צפוי להניב תמורה גבוהה יותר למוכר. על כן טוענים מילגרום וובר, כי במצב של
 הערכה מקושרת (שהוא, כאמור, מצב המאפיין את המציאות באופן אמץ יותר

C Plot "The Winner's Curse: Experiments with Buyers and with Sellers'' 81 Am. E c o n . 
.Rev. 335 (1991) 

 72 מילגרום וובר(לעיל, הערה 18), וכן הטקסס המתייחס להערה 35 לעיל.
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 מהמודלים האחרים) ומתמודדים אדישי סיכון, ניתן לדרג את מנגנוני המכרז באופן
ת המחיר שני, כ  הבא: המכת האופטימלי הוא המכירה הפומבית: במקום השני נמצא מ
 כאשר הפער בין השניים נובע מיתרון הפומביות של המכירה הפומבית: ובמקום

. 7  השלישי - המכת הרגיל והמכרז ההולנדי3
 כאמור, מסקנה זו מתייחסת למצב של מציעים אדישי סיכון. מה תהיה המשמעות של
 שינוי הנחה זו לטובת ההנחה שהמציעים הם שונאי םיכק? לטענת מילגרום וובר, במודל
 המאופיין במציעים שונאי סיכון ובהערכה מקושרת לא ניתן לקבוע דירוג בין סוגי
, בעוד שסביבה 7 . זאת, משום ששנאת הסיכון יוצרת עדיפות למכת הרגיל5 7  המכרזים4
 של הערכה מקושרת יוצרת עדיפות למכירה הפומבית. על כן, במקרים שבהם שנאת
 הסיכק תהיה הדומיננטית, יהיה מקום להעדיף הקצאה באמצעות מכרז רגיל; ואילו
 במקרים שבהם שנאת הסיכון איננה דומיננטית, יהיה מקום להעדיף הקצאה באמצעות

 מכירה פומבית או מכרז מחיר שני.

 6. מכרז הכולל הצעה כשיעור קכוע כצירוף תמלוגים הנגזרים מההכנסות
 כפועל

 עתה נבחן את המשמעות של נטישת ההנחה בדבר תשלום קבוע, הנגזר מגובה ההצעה
 בלבד, תוך שמירה על כל יתר ההנחות(כולל הסימטריה בין המציעים). ההנחה החלופית
 שלנו תהיה שמדובר במכרז שההצעות המוגשות בו כוללות שני פרמטרים של תשלום:
 תשלום ראשון - קבוע וחד־פעמי, המשולם בסמוך לכריתת החוזה: ותשלום שני -
 בצורת תמלוגים מתמשכים, הנגזרים מרווחיו או מהכנסותיו של המתקשר במשך תיי

. 7 6  החוזה, ומשולמים לאורך זמן
 ככלל, מכרזים מסוג זה ראוי לערוך במצבים שבהם קשה להעריך מראש את
 הכנסותיו העתידיות של המתקשר. אלה יכולות לעתים להיות גדולות מאוד ולעתים
 קטנות מאוד. במצב זה, לכל טעות בהערכה יכולה להיות משמעות כלכלית עצומה לכאן
 או לכאן. על כן, עורך מכרז שלא יתחשב בעובדה זו אלא יעצב את המכרז כך שההצעות
 צריכות לכלול רק הצעת מחיר קבועה, שאיננה תלויה בהכנסות או ברווחים בפועל, לא

P. McAfee & P. Reny "Correlated Information and 73 שם, 1095. לכתיבה נוספת בנושא זה ראו 
. E c o n o m e t r i c a 6 0 " ) 1992 (Mechanism D e s i g n 3 9 5 

 74 שם, 1114.
 75 ראו ההסבר לכך לעיל, בפרק ה.3.

 76 מובן, כי שתי שיטות התשלום הנבחנות במסגרת זו אינן ממצות, וכי ניתן להציע דרכים רבות נוספות
 וכן שילובים אינספור בין דרכי תשלום שונות. עם זאת, קוצר הידיעה איננו מאפשר התייחסות לכל

 אלה.
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 ינהג בתבונה. לכאורה, לשני הצדדים יהיה עדיף במצב מעין זה מכרז שיקשור בין
 הסכום שישלם המתקשר לבין הערך האמיתי והידוע של העסקה, ערך שיתברר רק
 בדיעבד. דוגמא מובהקת לחוזים מסוג זה היא תהה להפקת נפט, חוזה להוצאה לאור של
. 7 7  ספר, זיכיון לשימוש בנכם ציבורי כמו גלי רדיו, הפקת חשמל, כביש אגרה וכד׳
 מדובר במכרזים בעלי משמעות כלכלית עצומה, שקשה להעריך מראש את מידת

 הרווחיות שלהם.
 בפועל, נהוגים בסיטואציה זו שלושה סוגים של מכרזים: 1. מכרז שבו בעל המכרז
 קובע את שיעור התמלוגים מראש והמתמודדים מתחרים על שיעור ההצעה הקבועה
 בלבד; 2. מכרז שבו בעל המכרז קובע את המחיר הקבוע, והמכרז הוא על שיעור
 התמלוגים: 3. מכרז שבו המציעים רשאים להציע הצעות שונות לגבי הקומבינציה של
 הצעה ותמלוגים. המכרזים הנפוצים הם בעיקר מהסוג הראשון והשני, הנמצאים
 בשימוש ממשלת ארצות־ הברית במכרזים לבחירת בעלי זיכיון לקידוחי נפט. מבץ שני

. 7  אלה, הסוג הראשון של המכרז מקובל יותר8
 מהם היתרונות הכלכליים של השימוש בשיטת התמלוגים? שיטת התמלוגים יוצרת
 מתאם גדול יותר במידה משמעותית בין ההצעות המוגשות במכרז לבין ערכו האמיתי
 של הממכר, שאינו ידוע לאיש בזמן הגשת ההצעות. כתוצאה מכך קטן הסיכון לעסקת
 הפסד, ועל כן המציעים יכולים להרשות לעצמם להציע הצעות גבוהות יותר. הקטנת
 הסיכון שבהשתתפות במכת גורמת גם להגדלת מספר המשתתפים במכרז, וכתוצאה

 מכך להגדלת התחרות ולהגדלת התמורה הצפויה לעורך המכרז.
 עם זאת, יש חשיבות גדולה גם לקביעת שיעור התמלוגים. ככל שהשיעור גבוה יותר
 (עד 100%), ניתן להקטין את שיעור התשלום החד־פעמי, ובכך להקטין את הסיכון
 שלוקחים על עצמם המציעים. מאידך גיסא, כאשר לבעל המכרז אין יכולת לכפות על
 הזוכה לנצל את הזכות שרכש, העלאת שיעור התמלוגים שישולמו לבעל המכת מקטינה
 את התמריץ לייצר או לספק את השירות הרלבנטי(למשל, להפיק נפט). תוצאה זו נובעת
 מכך שככל ששיעור התמלוגים גבוה יותר, כך הרווח שנותר בידיו של הזכיין קטן יותר,
 ובה במידה קטן האינטרס שלו בניצול הזיכיון. על כן, עורך המכרז צריך לאזן בין
 האינטרס לקבוע שיעור תמלוגים גבוה לבין הידיעה ששיעור תמלוגים גבוה מדי עשוי

 להקטין את כדאיות השימוש בזכות שנרכשה, ולפגוע עקב כך ברווחיו.
 לסיום, חשוב להסב את תשומת הלב לנקודה נוספת: כאמור, מנגנון התמלוגים גורם
 לכך שהמחיר שישלם הזוכה יהיה מותנה בהערכה בדיעבד של העסקה, וכתוצאה מכך

 77 כאמור, מכרז להפקת נפט מוזכר בספרות הכלכלית כאחת הדוגמאות המובהקות למצב של הערכה
 משותפת.

 78 מקאפי ומקמילן, ד198(לעיל, הערה 24), בעמ׳ 717.
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 קטן הסיכון שבהשתתפות במכת עבור המציעים. על כן, ככל ששנאת הסיכון של
 המציעים המשתתפים במכרז רבה יותר, האינטרס של המוכר להשתמש בשיטת

 התמלוגים גדול יותר, ושיעור התמלוגים האופטימליים צריך להיות גבוה יותר.
 לםיכום: במצבים של חוסר ודאות לגבי ערכו של המשאב המוצע למכירה - מצב
 המאפיין, למשל, מכירת זכויות להפקה והציבה של מינרלים או מכירת זכויות הפצה של
 ספר, סרט וכיוצא באלה - תהיה זו מדיניות נכונה מצד בעל המכרז להנהיג מכרז הקובע
 כי כל הצעה תהיה מורכבת מהצעה קבועה ומתמלוגים שייגזרו מההכנסות העתידיות של

 הזוכה, ולהעדיף שיטה זו על פני השיטה הרגילה של הצעה בשיעור קבוע.

 7. מכרז למכירת פריטים רכים

 עד כה עסקנו במכרז שבו עומד למכירה פריט בודד, שאיננו ניתן לחלוקה. נשאלת
 השאלה, האם המסקנות שאליהן הגענו תקפות גם לגבי מצב שבו עומדים למכירה
 פריטים רבים. ההתלבטות בין מלומדי הכלכלה לגבי המכרז האופטימלי למכירת פריטים
 רבים היא בץ שתי שיטות הקצאה: שיטה אתת מכונה ״מכרו מפלה״, והיא מקבילה
 למכת הרגיל. על־ פי שיטה זו, כל מציע מכריז על הצעתו, במכרז זוכים המציעים
 שהציעו את ההצעות הגבוהות ביותר, וכל מציע שזכה משלם את הסכום שבו נקב
 בהצעתו. על־ פי שיטה זו, התוצאה המתקבלת היא שמציעים שונים משלמים מחיר שונה
 בעבור אותו פתט - ולכן הוא מכונה ״מכרז מפלה״. השיטה השנייה מכונה ״מכרז מחיר
 אחיד״ או ״מכרז תחרותי״, והיא מקבילה באופייה למכרז המחיר השני, שעסקנו בו
 לעיל. גם על־ פי שיטה זו זוכים במכת המציעים בעלי ההצעות הגבוהות ביותר, אך
 התשלום המשולם על־ידי כל המציעים הוא בשיעור ההצעה הגבוהה ביותר שנדחתה

.(First rejected bid) 
 מהו המנגנון העדיף מבחינת בעל המכרז? במאמרו המפורסם הוכיח וויקרי כי כל
 עוד רשאי כל מציע לרכוש פריט אחד בלבד מאלה שעומדים למכירה, מכת המחיר
 האחיד עדיף על המכרז המפלה, וזאת מאותם נימוקים המקנים עדיפות למכרז המחיר
. לעומת זאת, כאשר מדובר במכת שבו ניתנת לכל מציע 7  השני על פני המכרז הרגיל9
 אפשרות לרכוש יותר מפריט אחד, מסקנה זו פחות מובהקת. וויקת טען, כי העדיפות של
ת המחיר האחיד איננה תופסת כאשר כל מציע רשאי לרכוש יותר מפריט אחד, שכן כ  מ
 מציע הרוכש יותר מיחידה אחת יוצר מבחינה כלכלית אפקט הדומה לקרטל בין כמה
. אולם, מחקרים מאוחתם יותר הראו כי עדיפות המכרז האחיד תופסת גם 8  מציעים0

 79 וויקרי(לעיל, הערה 19).
 80 הקושי שיוצר קרטל הוא בכך שהוא סותר את אחת ההנחות הבסיסיות של תורת המכרזים, שהיא

 העדר שיתוף פעולה בין השחקנים.
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 במצב זה, וכי מכרז מחיר אחיד מבטיח הקצאה יעילה גם כאשר הכמות הנרכשת שתה
 ממציע למציע, גם כאשר הכמות הנרכשת משתנה כתלות במחיר, וגם כאשר השוק

. 8  מאופיין ביותר ממוכר אחד, כמו, למשל, בשוק ניירות הערך1
 מצב של מכירת יותר מפריט אחד מאפיין מכרזים ממשלתיים למכירת אגרות חוב,
 מכתים להנפקה ראשונית של מניות בבורסה(מצב זה אינו אופייני למסחר בבורסה, שכן
), מכתים למכירת רישיונות 8  במסחר זה משתתפים יותר ממוכר אחד ויותר ממציע אחד2
 לשימוש בתדרי שידור, מכרזים להקצאת מכסות ייבוא ועוד. מחקר אמפית שנערך
 בנושא של מכירת אגרות חוב ממשלתיות מטעם ממשלת ארצות הבתת מצא אף הוא, כי

. 8 3  מכרז מחיר אחיד למכירת אגדות החוב הניב תוצאות טובות יותר ממכת מפלה
 לסיכום: מהמחקר הכלכלי - הן התיאורטי והן האמפירי - עולה, כי במצב המאופיין
 במכירת פריטים רבים, מכרז המחיר האחיד או המכת התחרותי עדיף מבחינתו של בעל

 המכרז על פני המכרז המפלה.

 8. מדוע מכרז מתיר שני תוא כת נדיר ז

 (א) כללי

 לכאורה עולה מן האמור לעיל, כי למכת המחיר השני מעלות רבות, ההופכות אותו
 במצבים רבים למנגנון התקשרות אטרקטיבי למדי עבור גורם השוקל לבצע עסקה,
 ובעיקר כאשר בעל המכת הוא רשות מנהלית. על רקע מעלות אלה מתחדדת השאלה:
 מדוע מנגנון הקצאה זה הוא כה נדיר, עד כי ספורים המקתם שבהם מונהג מכת מחיר
8 ? מחקר שבחן את הטעמים לנדיתתו של מכרז המחיר השני העלה שבע סיבות 5 , 8 4 י  שנ

D. Mautz "Optimal Bidding in Multi-Unit Auctions with Many Bidders" 48 E c o n . Letters 81 
 301 (1995) (להלן: ״נאק״). כך דאו מלפשסטד(לעיל, הערה 17), בעמי 388.

 82 לכתיבה בנושא מכתים המאופיינים בריבוי מוכרים וקונים ראו נאוץ, שם.
 83 קאפי ומקמילן, 1987 (לעיל, הערה 24), בעמ׳ 730.

 84 ראויה לציון העובדה שחברת ״המכרז של המדינה״, העורכת מכרזים פרטיים למוצרים שונים, ערכה
 במשך תקופה מסוימת מכרזי מחיר שני למוצרים שהיא מוכרת. על־פי השיטה שקבעה החברה,
 במכירה של N מוצרים זהים יזכו במכרז N המציעים הגבוהים ביותר, אך כל מציע ישלם את הסכום

ת מחיר שני מפלה. כ  שנקב המציע שבא אחריו. זהו מ
 85 דוגמאות בולטות למקרים המעטים שבהם נהוג לעשות שימוש במכת מחיר שני הן מכירה של
M. Rothkopf & R. Harstad "Tow Models of Bid-Taker מכשירים פיננסיים מסוימים (דאו 

' 68 J. Bus. (1995) 257, 258, note 1) ״רוטקופף : ן ל ה ל " C h e a t i n g in Vickrey Auctions 
S. Thiel & a Petry "Bidding Behavior in) והרסטד״), ומכירות פומביות של בולים נדירים 
Applied Econ27 " ) 1995. (p .(Second-Price Auctions: Rare Stamp Sales 1 ראו 9 2 3 - 1 9 3 7 1 1 
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. מפאת קוצר היריעה נסתפק 8  אפשריות למצב זה, אך רק שתיים מהן הוגדרו כמשכנעות6
 בהצגת הנימוקים המשכנעים בלבד:

8  (ב) חשש למרמת מצד כעל המכרז7

 כאמור, על־פי המודל שהציע וויקרי, האסטרטגיה הדומיננטית של המציעים במכרז
 מחיר שני היא הגשת הצעה בגובה המחיר שבו הם מעריכים את הממכר. הבעיה שיוצרת
 אסטרטגיה זו היא יצירת תמריץ אצל בעל המכרז להציע הצעה פיקטיבית כדי להעלוח
 את התמורה מהמכירה. הכוונה למצב שבו לאחר פתיחת המעטפות מוסיף בעל המכרז
 להצעות שהוגשו הצעה פיקטיבית, הקרובה בגובהה להצעה הגבוהה ביותר, ועל־ידי כך
 הוא מגדיל את התמורה מהמכירה ומקטץ את רווחיו של הזוכה למינימום. חשש
 מפעולה מעין זו יגרום לכך שהאסטרטגיה שינקטו המציעים במכרז מחיר שני לא תהיה
 כפי שחתה התיאוריה וכפי שחזה וויקרי, אלא ההצעות שתוגשנה יהיו נמוכות
 מהערכותיהם של המציעים את הממכר. נוסף על כך, במצב מעץ זה גובה ההצעות של
 המתמודדים האחרים יהפוך להיות רלבנטי, וייווצר תמריץ לנסות לגלות מהי
 האסטרטגיה שהם נוקטים. במצב זה, עיקר היתרונות של שיטת המכרז השני יורדים

. 8  לטמיון8
 וויקרי, שהיה ער לחולשה זו של המנגנץ שהגה, הציע להתמודד עמה על־ידי קביעת
 כלל, לפיו פתיחת המעטפות לא תיעשה על־ידי בעל המכרז עצמו אלא על־ידי נאמן.
 אולם, פתרון זה איננו מספק, משום שבעל המכרז יכול להכניס הצעה פיקטיבית גם
 לתיבת ההצעות המקורית על־ידי שליח או בן־ברית, ואז לא ניתן יהיה לדעת שהצעה זו
 היא פיקטיבית. אם בדיעבד יתברר כי ההצעה היתה גבוהה מדי מכתה בניגוד למתוכנן
 במכרז, בעל המכרז יוכל לאפשר לבעל ההצעה לסגת ממנה או שהוא ימצא אמתלה

 כלשהי לפסול את ההצעה.

 רוטקופף(לעיל, הערה 19), עמי 98. אחד המקרים הראויים לציץ הוא מכרזים להספקת חשמל על־ידי
 יצרנים קטנים במדינת קליפורניה, שבה הוחלט לנסות אח שיטח המכת השני לאחר שנציגי הרשות
 המוסמכת שמעו טיעונים לטובת שיטת מכרז זו, פרי הכתיבה התיאורטית בתורת המכרזים(רוטקופף,

 שם). עד כה טרם התקבלו ממצאים לגבי הצלחת המכתים.
 86 רוטקוף, שם, בעמ׳ 96. לפירוט הנימוקים הבלתי משכנעים ראו בעמ׳ 101-98.

 87 שם, בעמ׳ 102-101.
 88 יצוץ, כי השיטה של הצעה פיקטיבית מצד בעל המכרז, שמטרתה להעלות את מחיר המכירה, היא
 פרקטיקה מקובלת במכירות פומביות, גס של בתי המכירה היוקרתיים והגדולים ביותר. אלא,
 שבמכירה פומבית יכול המציע להגן על עצמו על־ידי פרישה מההתמודדות: מטבע הדברים אפשרות

ת מחיר שני. כ מ  כזו אמנה קיימת ב
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 חשוב לציין, כי אין צורך שהאפשרויות המתוארות לעיל אכן יתרחשו בפועל כדי
 שאסטרטגיית הגשת ההצעות של המציעים תשתנה, ולא תתאם את התיאוריה. די
 באפשרות להתרחשות האמור לעיל כדי לשנות את האסטרטגיה של המציעים, וכדי

. 8  שבפועל יימנעו המציעים מהגשת הצעות התואמות את הערכותיהם9
 לדעתי, על אף שאין להקל ראש בחשש המובע לעיל, ככל שהדברים נוגעים
 למכרזים המוצאים על־ ידי גורמים פרטיים, חשש זה קטן בהרבה - ואולי אף זניח -
 כאשר בעל המכרז הוא המדינה. החשש שפקיד ממשלתי יבצע ספקולציה מן הסוג
 המתואר לעיל, כדי שהעסקה תהיה משתלמת יותר עבור המדינה, כאשר לאותו פקיד לא
 יכולה לצמוח כל טובת הנאה אישית ממעשה בלתי חוקי זה - חשש זה הוא כמעט
 מופרך, ומכל מקום הוא, לדעתי, בעל סיכוי אפסי. אינני סבור כי בחשש זה לבדו יש כדי

 להסביר באופן משכנע את העדרם של מכרד וויקרי מעולם המעשה.

9  (ג) הוסר רצון לתשוף את הערכת הממכר0

 לאנשי עסקים ולחברות עסקיות יש התנגדות עזה לחשיפה מידע עסקי הנמצא ברשותם,
 ובכלל זה לחשיפת הערכותיהם לגבי עלויות ייצור, פוטנציאל מכירה, הרווח הצפוי
 מעםקאותיהם וכד׳. בחיים ה״אמיתיים״ המכרז איננו אירוע מבודד, אלא חלק מניהול
 עסקים כולל. במצב זה, תשיפת מידע עלולה לגרום לגורם העסקי נזק רב. למשל,
 חשיפת ההערכה הכספית של עסקה לאספקת מוצר מסוים חושפת את העלות של מוצר
 זה עבור המתמודד במכרז. אם מדובר במוצר המיוצר על־ידי המתמודד במכרז עצמו,
 חשיפת עלויות הייצור של המוצר יכולה להוות גם חשיפה של יכולת טכנולוגית שבה
 משתמש המפעל. זהו מידע רב ערך עבור מתחרים עסקיים של המתמודד, ועל כן יש לכל

. 9  גורם עסקי אינטרס ברור להסתיר מידע זה ממתחריו ולא לגלותו1
 נוסף על כך, במכרז מחיר שני יכול כל גורם המעיין בהצעות לדעת מהו הרווח הצפוי
 מהעסקה לזוכה במכרז. הרווח הצפוי הוא ההפרש שבין הסכום שהוצע על־ידי הזוכה
 במכרז (שהוא למעשה הסכום שבו הוא מעריך את הממכר) לסכום שהוצע על־ידי

 89 לפיתוח שני מודלים המבטאים את חוסר הכדאיות שבמכרז וויקרי, הנובע מהחשש למרמה מצד בעל
 המכרז, ראו רוטקופף והרסטד(לעיל, הערה 84).

 90 רוטקופף(לעיל, הערה 19), בעמי 98.
 91 לאחרונה עלה לכותרות מאבקה של חברת ״ישקר״ בחברת ״דיסקונט השקעות״ וברשות לניירות ערך,
 מאבק שמטרתו היתה למנוע את פרסום רוחותיה הכספיים של ״ישקר״. השאלה עלתה במסגרת חובת
 פרסום התשקיף של ״דיסקונט השקעות״, כחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך ומחזיקה
 נתח ממניות חברת ״ישקר״, שאיננה נסחרת בבורסה. אחד הטעמים העיקריים למאבק זה היה

 האינטרס של ״ישקר״ להסתיר את שיעור רווחיה על המוצרים שהיא מייצרת.
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 המציע בעל ההערכה השנייה בגובהה (שזה הסכום אותו משלם הזוכה במכרז בפועל).
 תשיפת רווחיו של הזוכה במכרז עלולה לפגוע בו בכמה דרכים. למשל, לאחר סיום
 המכרז ייתכן שלב של ניהול משא ומתן בין הזוכה לבין בעל המכרז, השיטה של מכת
 מחיר שני מאפשרת לבעל המכת לדעת מה גבולות הגמישות של הזוכה במכרז. ידיעה זו
 נותנת לו יתרון עצום במשא ומתן, ומציבה את הזוכה בעמדת נחיתות משמעותית, בעיקר
 אם המחיר החוזי נמוך באופן משמעותי מהסכום שנקב בהצעתו. אם, לדוגמא, הזוכה
 במכרז מעוניין לקבל סיוע ממשלתי, מכרז מחיר שני מאפשר לרשויות לדעת האם קיימת
 הצדקה להעניק לו את הסיוע המבוקש אם לאו. והעיקר: אם הזוכה במכרז צריך לנהל
 לאחר הזכייה משא ומתן עם קבלני משנה למיניהם, ידיעת הרווח הצפוי לזוכה מהעסקה
 מציבה אותו שוב בעמדת נחיתות ברורה במשא ומתן, והפעם מול קבלני המשנה, באופן
 שעלול לגרום לו לאובדן רווחים משמעותי. גם אם שתי הסיטואציות הראשונות נשמעות
 נדירות למדי, הרי שהדוגמא השלישית עוסקת במצב שכיח מאוד, אשר אכן מערער,

 לדעתי, את הכדאיות שבמכרז מחיר שני במגוץ רחב של מצבים.
 דרך שלכאורה מאפשרת להתמודד עם בעיה זו, לפחות ככל שהדבתם נוגעים לקושי
 שבניהול משא ומתן עם קבלני משנה, היא שמירת פרטי ההצעות בסוד, או לפחות מניעת
 חשיפתן של שתי ההצעות הגבוהות ביותר. אולם, קיים קושי כפול בפתרון זה. ראשית,
 הדבר מונע את האפשרות לפקח על תקינות המכרז, הן במישור הפיקוח הציבורי והן
 במישור הפיקוח מצד המתמודדים האחרים במכרז, הזכאים, לכאורה, לוודא שלא נעשו
 כל ספקולציות בקשר לזוכה במכרז. שנית, לא ניתן אף פעם לשמור על סודיות מוחלטת.
 הדלפות הן דבר שביום־יום, ודי בחשש מהדלפה כדי שבפועל המתמודדים במכת
 יירתעו מלתשוף את הערכתם האמיתית, והאסטרטגיה שלהם תשתנה באופן שיפחית

 מהצעותיהם. נימוק זה נראה בעיני משכנע למדי.
 יצוין, כי במאמר הדן בסוגיה זו מראים המחברים, כי השיפור במעמדם של קבלני
 המשנה, כתוצאה מידיעת הרווח הצפוי לזוכה במכת, לא יבוא רק על חשבון הזוכה
 במכת, אלא גם - ואולי בעיקר - על חשבון בעל המכרז. זאת, משום שהמתמודדים
 במכרז, היודעים את הצפוי להם במקרה של זכייה, יגישו בעקבות זאת הצעות מחיר
 נמוכות יותר. משמעות הדבר היא הפחתת הכדאיות לנקוט מכרז מחיר שני גם מבחינתו

. 9  של בעל המכת ולא רק מבחינת המתמודדים במכרז2

 (ד) מכרז מחיר שני פותח פתח לביקורת על מעצבי ממדיניות

 חולשה נוספת של מכרז המחיר השני היא חולשה לכאורה, שכן אין היא נמצאת בתחום
 הכלכלי אלא בתחום הפוליטי והפסיכולוגי. עם זאת, היא מהווה הסבר נוסף לנדירותו

 92 רוטקופף(לעיל, הערה 19), 106-103.
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 של מכרז המחיר השני. לאחר שמכרו המחיר השני מסתיים וההצעות שהוגשו(לפחות
 השתיים הגבוהות ביותר) מקבלות פומבי, נחשף לעיני הציבור ההפרש שבין הערכת
 הממכר של הזוכה במכרז לבין המחיר שבו רכש אותו בפועל. הפרש זה מגלם, למעשה,
 את הרווח של הזוכה מהעסקה, כפי שהוא צופה אותו. כאשר הפרש זה גדול מאוד נוצרת
 בקרב הציבור תחושה מקוממת לפיה הפסיד הציבור הון רב במכרז שנערך; שכן
 התחושה היא שבמנגנון הקצאה אחר יכול היה הציבור להפיק תמורה גבוהה יותר

 מהקצאת המשאב.
 למשל, במכרז התדרים האלקטרו־מגנטיים שנערך בניו־זילנד בשנת 1990, אימצה
 הממשלה את שיטת מכרו המחיר השני כמנגנץ ההקצאה, והתוצאות היו לא פעם
 אבסורדיות. במקרה אחד, מתמודד שהציע 100,000 דולר ניו־זילנדי, שילם את הסכום
 שבו נקב המציע השני בגובהו, שעמד על 6 דולר. במקרה אחר עמדה ההצעה הגבוהה
 ביותר על 5 מיליון דולר, וההצעה השנייה בגובהה, אשר קבעה את הסכום שישולם,
 עמדה על 5,000 דולר. במכרז אחר הוגשה רק הצעה אתת למכרז, בגובה של דולר אחד,
 ועל כן זכה המציע ברישיון בחינם. בסך הכל, ההערכה המוקדמת היתה שהמכרז יניב
 לממשלה תמורה בהיקף של כ־240 מיליון דולר ניו־זינלדי, כאשר בפועל התקבלו 36
 מיליון דולר בלבד. מובן כי תוצאות אלה גררו ביקורת קשה מאוד כלפי הממשלה, אשר

. 9  נטשה בעקבות זאת את שיטח מכרז המחיר השני ועברה לשיטת המכרז הרגיל3

 (ח) סיכוט

 מכרז מחיר שני נראה לא אטרקטיבי במבט ראשץ. במבט שני מתגלות בו מעלות רבות,
 המעוררות את התמיהה מדוע אץ כמעט שימוש בפרקטיקת התקשרות זו בחיי המעשה.
 ואילו במבט שלישי מתגלות בו כמה חולשות, השופכות אור אחר על כמה מהמעלות
 שמכת וויקרי לכאורה מצטיין בהן (במבט שני). חולשות אלה הן רגישותו הרבה
 לספקולציות מצד בעל המכרז, ובעיקר האינטרס של גורמים עסקיים להימנע מחשיפת
 מידע העלול לשמש את מתחריהם או גורמים אחרים, שעמם יצטרכו לנהל משא ומתן
 בעתיד. לדעתי, המסקנה החשובה ביותר שיש לגוור מניתוח זה היא, שכרי לנתח נכון את
 תכונותיו של המכרז, וכדי להבץ נכוחה את מעלותיו ואת חסרונותיו, לא ניתן להסתפק
 בניתוח המכרז כאירוע מבודד, המתחיל ומםחיים במכרז עצמו, אלא יש להביט עליו

J. E (להלן: c o n . Perspectives) 3 ) 1994. (J. McMillan "Selling Spectrum Rights" 8 ( 1 4  93 ראו 5
 ״מקמילץ, 1994 ״). הטעות של ממשלת ניז־זילנד היתה שלא קבעה מחירי מינימום לרשיונות השונים.
 אם היתה עושה כן, חלק גדול מהתוצאות האבסורדיות היה נמנע. תפקיד מחירי המינימום במקרה
 מעין זה הוא לשמש תחליף להעדר התחרות, הנובע ממיעוט מציעים. כן ראו התייחסות למכרז נוסף,

 שנערך באוסטרליה, אשר אף הוא נכשל בשל תכנון לקוי.
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 בהקשר רחב יותר, של ניהול עסקים בכלל, ולנסות להבין את ההשפעות החיצוניות של
 המכרז ועל המכרז.

 ו. סוגיות משלימות

 1. תיתס האופטימלי למידע

 אתת השאלות המעניינות שהעסיקו את מלומדי תורת המכרדם היא מהו היחס הראוי
 למידע פרטי, שיש לבעל המכרז לגבי הממכר ואיננו נמצא בידיעת המציעים, או לפחות
 איננו בידיעת כל המציעים. למשל, לעתים לממשלה יש מידע לגבי פוטנציאל הפקת
 הנפט באזור מסוים. האם יהיה זה נכץ מצידה לגלות מידע זה למציעים, כאשר היא
 עורכת מכרז למכירת זכויות להפקת נפט באותו אזור? במצב מעץ זה יכול בעל המכרז
 לבחור באחת מכמה אפשרויות. הוא יכול לנקוט מדיניות של העלמה(לעולם לא לדווח
 על מידע הנמצא ברשותו); הוא יכול לנקוט מדיניות של צנזורה (לדווח רק על מידע
 שנוח לו); הוא יכול לנקוט מדיניות של סיכום (לתת תמצית ערוכה של המידע
 שברשותו); הוא יכול לנקוט מדעיות של אקראיות(לתת מידע חלקי); והוא יכול לנקוט
 מדיניות של גילוי מלא (לגלות באופן עקבי את כל המידע הרלבנטי שברשותו). מהי
? שאלה זו נבחנה על־ידי מילגרום 9  המדיניות האופטימלית מבחינתו של בעל המכרז4
, אשר הוכיחו כי לגבי כל סוגי המכרזים האסטרטגיה העדיפה מבחינתו של בעל 9 5 ובר  ו
 המכרז היא מדיניות של גילוי מלא, והיא ממקםמת את התמורה הצפויה לו. תוצאה זו

 נכונה הן לגבי מציעים אדישי סיכון והן לגבי רוב המצבים של מציעים שונאי סיכון.
 בעוד שניתן להבין מסקנה זו ולהסכים עמה כאשר מדובר במידע חיובי או נייטרלי
 אודות הממכר, הרי שהיא נשמעת לא סבירה שעה שמדובר במידע שלילי אודות הממכר.
 כך, למשל, סביר לטעון כי בעל רכב המעוניץ למכור אותו ידווח לרוכשים פוטנציאליים
 כי רכבו נסע מעט קילומטרים או כי לא עבר תאונה, אולם אין זה נשמע סביר ברמה

 שאלה זו יש להבחין משאלה אחרת, קרובה לה, המעסיקה את עולם המשפט והכלכלה, והיא מהי 94
 המדיניות האופטימלית מבחינה כלכלית - מנקודת המבט של המשק בכללותו - בסוגיה של חובות
P. Legrand "Pre-Contractual Disclosure and הגילוי בשלב הטרום חתי. ראו לדוגמא 
R. Bamet ;Information: English and French Law Compared" 6 Ox. J. Leg. Stud. (1986) 322 
"Contract, Default Rules, Hypothetical Consent, The Duty to Disclose and Fraud'115 Harv. 

J. L . & pub. Pol'y (1992) 783 
 95 מילגרוםוובר(לעיל, הערה 18).
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 האינטואיטיבית כי לבעל הרכב יש אינטרס לדווח כי רכבו נסע הרבה קילומטרים או כי
 עבר תאונה קשה.

 מילגרום וובר אומנם הוכיחו טענה זו באופן מתמטי, אך ניתן להציע לה גם שני
 הסברים אינטואיטיביים. הסבר ראשון הוא שאם המדיניות הקבועה שנוקט בעל המכרז
 היא מדיניות של גילוי, כאשר מדובר בתכונות חיוביות של הממכר(מדיניות המתיישבת
 עם ההיגיון), הרי שאין טעם לעבור למדיניות של הסתרה כאשר תכונות הממכר הן
 שליליות. זאת, משום שבמצב כזה, עצם שינוי המדיניות יהווה איתות ברור למציעים, כי
 קיימת הסתרה של תכונה שלילית, והדבר יבוא ממילא לידי ביטוי בהצעות שתוגשנה. לא
 זו אף זו: הידיעה שקיימת תכונה שלילית בעלת תוכן לא ידוע תגרום לכך שכל מציע
 רציונלי יניח את ההנחה הגרועה ביותר מבחינתו, שכן עדיף להפסיד את העסקה מאשר
 ״לזכות״ בעסקת הפסד. על כן, בעל המכרז לא ירוויח דבר מנקיטת מדיניות מעורבת של
 גילוי והסתרה, ונכון יהיה מבחינתו לשמור על מדיניות הגילוי המלא גם כאשר מדובר

. 9 6  בתכונה שלילית של הממכר
 הסבר שני מבוסם על הרציונל של ״קללת המנצח״. כזכור, המודלים של ההערכה
 המשותפת וההערכה המקושרת מניחים שבידי המציע אין מידע מלא בדבר ערכו של
 הממכר, ועל כן הוא צריך לבצע הערכה משלו. ההנחה היא שמציע רציונלי, הסובל
 מחוסר במידע ומודע לקללת המנצח, יקטין את הצעתו, שכן עדיף להציע הצעה נמוכה
 מדי ולא לזכות במכרז, מאשר להציע הצעה גבוהה מדי, שאומנם תוביל לזכייה במכרז
 אך תגרור עסקת הפסד. משמעות הדבר היא שחוסר במידע אצל המציעים יתורגם
 להקטנת גובה ההצעות שיגישו, ובעקבות זאת להקטנת התמורה מהמכירה. במלים
 אתרות: ניתן להגדיר סכום מסוים כ״פרמיית סיכון״ שכל מציע שאיננו יורע את ערך
 הממכר בוודאות מוכן לשאת. פרמיה זו מופחתת על־ ידו מההצעה שהתכוון להגיש. כל
 תוספת של מידע לאותו מציע תקטין את רמת אי־הוודאות שלו לגבי ערך הממכר, ובכך
 תקטין גם את גובה פרמיית הסיכון - ותגדיל את נכונותו להציע הצעה גבוהה יותר.
 אומנם, במקרה של גילוי מידע שלילי הקטנת הפרמיה לא תניב בהכרח הגדלה של
 ההצעה, אך מאידך גיסא היא גם לא תגרום להקטנה שלה. על כן, במצב של חוסר במידע
 אצל המציעים, המדיניות האופטימלית מבחינתו של בעל המכרז היא לגלות את כל

 96 הסבר זה אכן משכנע, לדעתי, כאשר מדובר במכירה של פריטים דומים החחרת על עצמה לאותם
 מציעים. רק במצב כזה ניתן להבחין בשינוי מדיניות ולגזור מכך את המסקנות המתבקשות לגבי
 תכונות הממכר. אין בהסבר זה כדי להצדיק מדיניות של גילוי מלא, כאשר מדובר במכירה חד־פעמית
 או במכירה החוזרת על עצמה של פריטים בעלי תכונות שונות או במכירה למציעים שונים. במקרים
 אלה קשה יהיה למציעים להבחין בשינוי מדיניות הגילוי של בעל המכרו ולהסיק מכך את המסקנות

 המתבקשות.
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 המידע שברשותו לגבי הנכס העומד למכירה, ועל־ידי כך לצמצם את פערי המידע של
. 9  המציעים במידה הרבה ביותר האפשרית מבחינתו7

 אשר לרשות המנהלית, זו מאופיינת כגוף המבצע עסקאות רבות, ועל כן קיימת
 משמעות כלכלית למוניטץ שיוצר לעצמו גוף מעין זה, כגוף המקפיד על מדיניות של
 יושר ושל גילוי מלא או כגוף הנוקט במדיניות של הסתרת פגמים. היצמדות עקבית
 למדיניות של יושר ושל גילוי מלא, גם כאשר משמעות הדבר היא דיווח על פגם בממכר,
 תשמור על מוניטין חיובי של הרשות ותגביר את נכונות הציבור להשתתף במכרוים
 שהיא עורכת, ואת נכונותו להתייחס למידע שהיא מספקת כמידע אמין ומלא. על כן, גם
 אם בטווח הקצר ייתכן שהדבר נראה כגילוי המנוגד לאינטרס של המוכר, הרי שבטווח

. 9  הארוך זוהי מדיניוח יעילה מבחינה כלכלית8

 2. קביעת מחיר מינימום

 בסוגיית מחיר המינימום מתבקשות תשובות לכמה שאלות: ראשית, האם קביעת מחיר
 מינימום היא יעילה? שנית, אם כן, מה גובה מחיר המינימום האופטימלי? שלישית,
 בהנחה שנקבע במכרז מחיר מינימום, האם יעיל לגלות עובדה זו למציעים ? רביעית, אם
 כן, האם יעיל לגלות למציעים את גובה מחיר המינימום? האם קיים הבדל בין מנגנוני
 המכרז השונים לעניין המדיניות האופטימלית בקשר למחיר המינימום? בנושא זה נעשו
 כמה מחקרים שלא תמיד הגיעו לתוצאות חד־משמעיות. בנושאים מסוימים אף קיימת
 מחלוקת בין החוקרים לגבי המדיניות האופטימלית. להלן תובא סקירה קצרה של

 הכתיבה העיקרית בנושא זה.
 הכל מסכימים כי עצם קביעתו של מחיר מינימום במכרז היא אסטרטגיה יעילה
. ראשית, קביעת מחיר מינימום היא האמצעי החשוב ביותר 9 9  מבחינת בעל המכרז
 להילחם בסכנת הקרטל והקשר בין מציעים. על־ידי קביעת מחיר מינימום יכול בעל
. 1 0  המכרז למנוע עסקה לא יעילה מבחינתו כתוצאה מקשירת קשר בין המציעים0
 במישור התייחסות זה, השיעור הראוי למחיר המינימום הוא המחיר שבו מעריך עורך

 97 עס זאת, גם על־פי התיאוריה ניתן להצביע על סוגי מידע ספציפיים שעדיף לבעל המכרז לשמרם
 בסוד. למשל, נזכיר כי במצב של מציעים שונאי סיכון עדיף לבעל המכרז לשמור בסוד את מספר

 המתמודדים במכרז. ראו לעיל, פרק ה.3.
 98 על חובת ההגינות החלה על הרשות המנהלית כלפי האזרח ולהפך ועל תרגומה של חובה זו לחובות
 גילוי ראו בהרחבה בבג׳׳ץ 164/97 קונטרס בע״מ נ׳ משדד האוצריאגף המכס והמע״מ,

 פ״ד נב>1) 289.
 99 מקאפי ומקמילן, 1987 (לעיל, הערה 24), עמ• 714-713. עור מוסכם כי קביעת מחיר מינימום איננה

 משפיעה על הדירוג בין המכרזים, כאשר כל יתר ההנחות נותרות בעינן.
 100 ראו להלן, פרק ו.7.
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 המכרז את הממכר. מתחת למחיר זה לא משתלם לו למכור, ומעל למחיר זה זו תהיה
 עסקה כדאית עבורו.

 עם זאת, קיימת טענה כי קביעת מחיר מינימום יכולה לא רק למנוע עסקאות הפסד,
 אלא גם להעלות את התמורה הצפויה מהמכירה במצבים מסוימים. למשל, קל לראות, כי
 במכרז מחיר שני או במכירה פומבית קביעת מחיר מינימום בשיעור העולה על ההערכה
 השנייה בגובהה, אך נמוך מגובה ההערכה הגבוהה ביותר, תגדיל את התמורה למוכר.
 הבעיה היא שקשה לצפות מראש מה יהיה ההפרש בין ההערכה הגבוהה ביותר לבץ זו
 שאחריה, וקביעת מחיר מינימום גבוה מדי עלולה לגרום לכך שכלל לא תתבצע עסקה,
 למרות שהמחיר שהוצע הוא כדאי עבור המוכר. תוצאה זו כמובן שאיננה לטובתו של
 המוכר, והיא אף אענה יעילה כלכלית(שכן היא מנעה הקצאה יעילה של הממכר). גם
ת רגיל ומכת הולנדי נטען כי קביעת מחיר מינימום גבוה עשויה לגרום להגדלת כ  לגבי מ
 התמורה הצפויה למוכר, שכן היא מתמרצת את המציעים להציע הצעות גבוהות יותר,

 אך גם כאן קיימת אותה סכנה - מחיר המינימום עלול למנוע ביצועה של עסקה יעילה.
 הניתוח התיאורטי המסורתי של סוגיית המכרז האופטימלי הראה כי מחיר המינימום
 האופטימלי מנקודת ראותו של המוכר הוא מחיר הגבוה מעט מהמחיר שבו מעריך
, אך פרקטיקה זו איננה נוהגת בפועל. במציאות, מחירי המינימום 1 0 1  המוכר את הממכר
 אינם עולים על הערכת הממכר על־ ידי המוכר, ובמקרים רבים הם אף נופלים מהערכה
. בעקבות חוסר 1 0 , עובדה המעלה תהיות לגבי נכונותו של הממצא התיאורטי3 1 0 2 ו  ז
 התאמה זה ניסו מקפיי ומקמילן לבחון מחדש את האסטרטגיה האופטימלית של עורך
 המכת בהקשר של גובה מחיר המינימום. תוצאת המחקר הפעם היתה כי מחיר
 המינימום האופטימלי אכן זהה להערכת הממכר על־ידי המוכר ואיננו עולה עליו.
 במאמר שפורסם מאוחר יותר מחזקים לוין וסמית ממצא זה בכך שהם מרחיבים את
 הניתוח לרוב סביבות המכירה האפשריות(משמע, בדרך כלל). גם המסקנה שלהם היא
 שהאםטרטגיה האופטימלית מצידו של המוכר היא לנקוב מחיר מינימום הקרוב מאוד או

. 1 0 4  זהה ממש להערכתו את הממכר

 101 מיירסק(לעיל, הערה 43): ריילי וסמואלסון(לעיל, הערה 43<.
 102 לדוגמא, במכרזיס רבים של מינהל מקרקעי ישראל מזעמד מהיד המינימום על אחת מסוים (50% או
; אם הקרקע איננה נמכרת במכת הראשץ, הרי שבמכרז החחר  70%) מהערכת השמאי הממשלתי

 יורד מחיר המינימום ל־25% מהערכת השמאי הממשלתי.
D. Levin & J. Smith "Optimal Reservation Prices in Auctions" 106 Econ. J. (1996) 1271 103 
P. McAfee & J. McMillan "Auctions with Eutry" 23 E c o n . Letters ;(להלן: "לוין וסמית״) 

. ( 3 4  להלן: ״מקאפי ומקמילן, 1987 ב׳״) (1987) 3
R. Engelbrecht-Wiggans "Optimal : 1 0  לדן וסמית, שם. תמיכה נוספת במסקנה זו ניתן למצוא גם ב 4

Auctions Revisited" 5 Games & E (להלן: "אנגלברכט״). c o n . Behav. (1993) 227 

676 



 משפטים ל תש׳׳ס מהו המכרז האופטימלי: המכרז כמשחק

 הסבר אפשרי לפער שבץ התיאוריה לפרקטיקה הוא. שעל־פי התיאוריה קיימת
 משמעות מדרבנת למחיר המינימום הגבוה רק אם המוכר מסוגל להתחייב לכך, שאם
 הממכר לא יימכר במחיר העולה על מחיר המינימום הוא לא יימכר בכלל. בדרך כלל אץ
 למוכר יכולת או רצון להתחייב התחייבות מעין זו, ובהעדר התחייבות כאמור המשמעות
. הסבר נוסף הוא, שהמחקרים אשר 1 0 5  המדרבנת של מחיר המינימום הולכת לאיבוד
 השוו בין מכרז הכולל מחיר מינימום לבין מכרז שאיננו כולל מחיר מינימום הניחו כי
 מספר המשתתפים בשני המכרזים יישאר זהה. מחקרים אלה לא התחשבו בעובדה
 שלמכרז הכולל מחיר מינימום גבוה קיימת השפעה שלילית על מספר המשתתפים.
 היינו: מספר המשתתפים במכרז הכולל מחיר מינימום גבוה יהיה קטן יותר ממספר
 המשתתפים במכת הכולל מחיר מינימום נמוך. משמעות הדבר היא. שכתוצאה מקביעת
 מתיר מינימום גבוה תקטן התחרות, ובעקבות זאת תקטן גם התמורה הצפויה לבעל
. מסקנה זו מטילה ספק ביעילותו של מחיר המינימום הגבוה כאמצעי להגדלת 1 0 6  המכרז

 התמורה הצפויה לבעל המכרז.
 נוסף על כך, גם אם במצב רגיל ניתן היה להצדיק מבחינה אסטרטגית מדיניות של
 עורך המכרז, לפיה מחיר המינימום יהיה גבוה מהערכתו את הממכר, הרי שכאמור,
 מדיניות זו עלולה לגרום לכך שלעתים עסקאות יעילות לא תצאנה אל הפועל. כאשר
 בעל המכרז הוא רשות מנהלית, עליו להתחשב לא רק בשיקולים של הגדלת התמורה מן
 העסקה, אלא גם בשיקולים של בטובת המשק בכללותו, ובכלל זה האינטרס שמשאבים
 המוחזקים על־ ידי המדינה יוקצו למי שיכול להפיק מהם את מרב התועלת. על כן,
 מדיניות העלולה לגרום לכך שעסקאות יעילות לא תצאנה אל הפועל היא בעייתית,

. 1 0 7  כאשר מעצב המדיניות הוא רשות מנהלית
 לסיכום: על אף שהכל מסכימים כי קביעת מחיר מינימום היא אופטימלית מבחינתו
 של בעל המכרז, אין הכרעה ברורה בשאלה מהו השיעור האופטימלי של מחיר
 המינימום - האם שיעור הערכת הממכר על־ ידי בעל המכת או מעל שיעור זה. לדעתי,
 ויכוח זה הוא מעניין ומעשי כל עוד מדובר בבעל מכרז פרטי, אולם כאשר בעל המכרז
 הוא המדינה, זהו ויכוח מיותר. כאשר בעל המכרז הוא רשות מנהלית, שמחובתה לתת
 משקל גם לשיקולי יעילות כלל־משקיים, די, לדעתי, בעובדה שמחיר מינימום גבוה
 עלול למנוע הקצאה יעילה של משאבים כדי להכריע את הכף נגד מדיניות זו. על כן,

Games & Econ15 , 105 .R. Burguet & J. Sakovics "Reserve Prices Without Commitment" 
 Behav. (1996) 149 (להלן: ״בורגוט וםקוביץ׳״); וולפשטטר(לעיל, הערה 17), בעמ׳ 403.

; אנגלברכט(לעיל, הערה 104). ם  106 בורגוט וסקוביץ׳, ש
 107 בורגוט וסקוביץ׳, שם, בעמ׳ 1282 ; אנגלברכט, שם, בעמי 238.
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 המדיניות שראוי לרשות המנהלית לנקוט בהקשר זה היא קביעת מחיר מינימום, אך
 בגובה שאיננו עולה על הערכת הממכר על־ידי בעל המכרז.

 ומה בקשר לגילוי מחיר המינימום? האם המדיניות האופטימלית מבחינת בעל
 המכרז היא לגלות את מחיר המינימום או לא? כזכור, מילגרום וובר טענו והוכיחו כי
 המדיניות האופטימלית מצד בעל המכרו במצב של מציעים אדישי סיכון, וברוב המצבים
 של מציעים שונאי סיכון, היא לגלות בל מידע רלבנטי הנמצא ברשותו, לרבות את מחיר
. על רקע זה שוב נראית מתרה ומחייבת התייחסות העובדה שבמציאות 1 0 8  המינימום
 נוהגים עורכי מכרזים לשמור על מחיר המינימום בסוד ולא לגלותו למציעים. כמו

 בסוגיה הקודמת, אף כאן מתחייב הסבר שיישב בין הפרקטיקה לתיאוריה.
, ניתן להבין - ואף להצדיק מבחינה כלכלית - אח המדיניות של 1 0 9  לטענת וינםנט
 שמירח מחיר המינימום בסוד. לטענת וינסנט, מתן פומביות למחיר המינימום יגרום לכך
 שפחות מציעים יתמודדו במכרז (הכוונה לכל אותם מציעים שהערכותיהם נמוכות
 ממחיר המינימום). כתוצאה מכך תקטן התתרות ותקטן גם התמורה הצפויה לבעל
 המכרז מהמכירה. לעומת זאת, כאשר מחיר המינימום איננו ידוע ישתתפו במכרז יותר
. גם אם המציעים הנוספים אינם בעלי סיכוי לזכות במכרז (שכן מדובר 1 1 0  מציעים
 במציעים שהצעותיהם נמוכות ממחיר המינימום) הם יגבירו את אווירת התחרות,
 וכתוצאה מכך יעלה גובה ההצעות של המעריכים הגבוהים. נוסף על כך, כאשר המכירה
 היא פומבית, השתתפות של הרבה מציעים מוסיפה אינפורמציה לגבי ערך הממכר, דבר
 המקטין את הסכנה שב״קללת המנצח״, ואף במקרה זה ההצעות יגדלו בהתאם. משמע,
 לטענת וינסנט, המדיניות האופטימלית מבחינת בעל המכת היא אכן שמירת מתיר

. 1 1  המינימום בסוד, כפי שנהוג בפרקטיקה1

 108 מילגרום וובר(לעיל, העדה 18).
D. Vincent "Bidding of the Wall: Why Reserve Prices Be Kept Secret" 65 J. E c o n . Theory 109 

.(1995)575 
 110 לדעתי, ניתן להטיל ספק בתקפותה של הנחה זו. ניתץ גם לטעון כי מצב שבו מחיר המינימום נשמר
 בסוד(אך ידוע כי קיים מחיר מינימום) עלול להרתיע מציעים שהם שונאי סיכון מהשתתפות במכרז,
 אם הם יעריכו כי קיים סיכוי סביר לכך שהערכתם את הממכר נמוכה ממחיר המינימום. על כן, לדעתי,
 ההנחה, שכאשר מחיר המינימום הוא חשאי מספר המשתתפים במכרז יהיה גדול יותר, איננה מובנת

 מאליה.
 111 יצוין, כי כאשר בעל המכרז הוא המדינה, מתחייבת הכרעה לגבי שאלות נוספות - שאינן בעלות
 היבט כלכלי - בקשר לגילוי מחיר המינימום. לדוגמא, ניתן להעלות את הטענה כי הסתרת מחיר
 המינימום איננה הוגנח; או שמחמודד במכרז שהגיש הצעה נמוכה ממחיר המינימום זכאי לדרוש את
 החזר הוצאותיו בגין הכנת מכרז שמראש לא היה לו כל סיכוי לזכות בו - אך הוא לא יבול היה לדעת
 זאת. מאידך גיסא, ניתן לטעון, כי אותו מציע ידע מראש שיש סיכוי לכך שהוא משתתף במכרז שאין
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 חיזוק נוסף לעמדה זו ניתן על־ידי קרי(Carey), אשר ערכה סימולציה שמטרתה
 היתה להשוות בין התוצאות של מכרזים שבהם הוכרז מחיר המינימום, לבין תוצאות של
. המחברת בחנה שאלה זו לגבי מכרזי 1 1 2 ד  מכרזים שבהם נשמר מחיר המינימום בסו
 רכישה, שבהם מדובר על מחיר תקרה, ומצאה כי במכרזים שבהם מחיר התקרה לא היה
 ידוע למציעים, המחיר שהתקבל היה נמוך יותר(יעיל יותר מבחינת בעל המכרז) מאשר
. עם זאת, המחברת מציינת במפורש 1 1 3  במכרזים שבהם היה מחיר התקרה ידוע למציעים
. על כן, 1 1  כי גם תוצאה זו נסמכת על כמה הנחות העלולות להתגלות כבעייתיות4
 המסקנה העיקרית שמבקשת המחברת להגיע אליה היא, שהשאלה אם ראוי להכריז על
 מחיר המינימום או שראוי לשמור אותו בסוד היא שאלה רלבנטית, העשויה להשפיע על
 תוצאות המכרז, ועל כן היא מחייבת לימוד והתייחסות נוספים. בהסתמך על המחקר

 הכלכלי הקיים דומה כי לא ניתן להגיע בסוגיה זו למסקנה ברורה.

ים יכולה להיות יעילה  3 הפליה כמהיר: האם מתן העדפה לסקטור מסו

 לרשות המנהלית עומדת הסמכות להעדיף סקטורים וקבוצות אוכלוסיה שונות מטעמים
 שונים, חלקם כלל לא כלכליים. למשל, הרשות רשאית להחליט לתת העדפה לנכים
 במכירת מקרקעין או לתת הקלות במם לאוכלוםיה המתגוררת באזורי עדיפות לאומית
 מטעמים של פיזור האוכלוסיה. אינני רואה טעם לבחון מכרזים אלה על־פי מדדים
 כלכליים, שכן הם אינם מתיימרים כלל להיות יעילים מבחינה כלכלית. לעומת זאת,
 קיימות העדפות מסוגים אחרים, אשר לגביהן קיים ויכוח האם ההעדפה היא מוצדקת
 מבתינה כלכלית אם לאו. כך, לדוגמא, לגבי העדפת תוצרת הארץ והעדפת תוצרת
 מאזורי פיתוח. להלן ננסה להעמיד את שאלת ההעדפה של תוצרת הארץ במבחן

 הכלכלי.

 לו כל סיכוי לזכות בו, ושהוא לקח על עצמו סיכון זה במודע. סוגיות אלה אינן נוגעות באופן ישיר
 לענייננו, אך אף הן עשויות להשפיע על המדיניות הראויה בנושא פומביות מחיר המינימום.

K. Carey "Reservation Price Announcement in Sealed Bid Auctions" 41(4) J. Industrial 111 
JEcon. (1993) 421 

 113 המחברת מצאה כי ניתן לשפר עוד את התוצאות עבור בעל המכרז באמצעות הכרזה על מחיר תקרה
 שקרי, הנמוך ממחיר התקרה האמיתי, ובלבד שישתתפו במכרז מספיק מציעים שיוכלו להיענות

 להזמנה להציע הצעות. שם.
 114 כך, למשל, מניחה המחברת כי עצם ההכתה או אי־ההכרזה על מחיר המקסימום איננה משנה את
 התנהגות המציעים, כאשר ייתכן שבפועל אי־הכרזה על גובה מחיר המינימום מהווה עבור המציעים
 אינדיקציה לכך שמחיר המקסימום הוא גבוה והם יעלו את הצעותיהם בהתאם, באופן שישנה את

 המסקנה הקודמת.
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 במדינות רבות, ובישראל בכלל זה, קיימת בשיטת המכרזים העדפה למציעים
 מקומיים על פני מציעים זרים. כך, בישראל מעניקות תקנות חובת המכרזים (העדפת
 תוצרת הארץ, חובת שיתוף פעולה עסקי), התשנ״ה-1995, העדפה בשיעור של 15%
. בארצות־הברית מעניק Buy American Acrn העדפה בשיעור של 1 1 5  לתוצרת מקומית
 6% לתוצרת מקומית: העדפה זו עולה ל־12% כאשר מדובר בעסקים קטנים או בעסקים
 הממוקמים באזור המאופיין באבטלה גבוהה: והיא מגיעה עד כדי 50% כאשר מדובר
 ברכישות לצרכים צבאיים. נוסף על כך קיימים מוצרים מוגדרים, שכדי שהממשל יוכל
 לרכוש אותם הם חייבים להיות אמריקניים לחלוטין(משמע: מציע זר כלל איננו יכול
. לעתים ההעדפה איננה מפורשת, אלא מוסווית. הכוונה ( ״ 6 ה  להתמודד במכת מעין ז
 למצב היוצר עדיפות למתמודדים מקומיים מבלי לקבוע זאת במפורש. ניתן לעשות זאת,
 למשל, על־ ידי כך שמגבילים מאוד את הומן להגשת ההצעות, באופן המקשה מאוד על
 גורמים זרים את ההתארגנות: מחייבים את המציעים לעמוד בתקנים מקומיים, שאינם
 תואמים סטנדרטים בין־לאומיים: מחייבים שהמוצר הנרכש ילווה בכיתוב בשפת
 המדינה, גם אם הדבר איננו נחוץ, באופן המעלה את עלות הייצור למתמודדים זרים
. באירופה, למרות שנאסר על המדינות החברות באיחוד האירופי להפלות לרעה 1 1 7 ׳ ד כ  ו
 חברות שמקורן במדינות אחרות החברות באיחוד בהתמודדות על מכרזים

 115 ראו תקנה 13 (א).
W.N. Keyes Government בן ראו ; D O D FAR Sup; )a5-75 (25.105. FAR 25.105 (  116 ראו (

. n d . ed2, St. P a u l ) 1996, .Contraéis Under the Federal Acquisition Regulation, ( 4 8 9 - 5 2 0 
 FAR - (Federal Acquisition Regulations) - הוא קובץ התקנות העיקרי לרכישות ממשלתיות,
 החל על הממשל הפדרלי בארצות־הברית. .DOD FAR Sup הוא תוספת שהוספה על־ידי משרד
 ההגנה, והיא חלה על רכישוח של משרד ההגנה בלבד. לשם ההשוואה יצוין, כי בקנדה מעניקה
 הממשלה העדפה בגובה של 10% לתוצרת מקומית: ומציעים זרים רשאים להשתתף במכרזים
 ממשלתיים רק כאשר אין מספיק תחרות בין חברות מקומיות, על־פי מדדים שנקבעו על־־ידי הממשלה
 מראש. באוסטרליה מעניקה הממשלה העדפה בגובה של 20% לתוצרת מקומית: ואילו בניו־זילנד

Government Procurement and"10% .P. McAfee & J. McMillan, שיעור ההעדפה עומד על 
. { ׳ ׳ 1 9 8 9 y . Int'l. Econ) להלן! ״מקאפי ומקמילן , 2 6 " International T r a d e . (1989) 291 

 117 שם.
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, הרי שבפועל אחוז ההשתתפות של חברות זרות בחודם ממשלתיים נע 1 1  ממשלתיים8
, שיעור זעום לכל הדעות. 1 1  בין 0.3% באיטליה ל־3.8% בגרמניה9

 לכאורה, העדפה של מציעים מקומיים נראית כלא יעילה כלכלית, וכנובעת בעיקר
 מלחצים פוליטיים ומשיקולים חברתיים. כתוצאה מההעדפה נראה, לכאורה, כי הרשות
 משתמשת באופן בלתי יעיל טכסי הציבור ובכספי הציבור: אולם, מבט נוסף ועמוק
 יותר במכרזים המפלים מלמד כי ניתן להצביע על כמה הצדקות כלכליות להעדפה זו. גם
 אם ברור שהצדקות אלה אינן הסיבה האמיתית לקיומה של ההעדפה, הרי שהדבר מחייב

 מחשבה נוספת לגבי כל כוונה להסיר אותה.
 המחקר הכלכלי מצביע על שתי הצדקות עיקריות להעדפת מציעים מקומיים על פני
 מציעים זרים. הצדקה אחת היא שכאשר הזוכה במכת הוא יצרן מקומי יש לזכייתו
 השפעות לוואי חיוביות על המשק בכללותו, שאינן קיימוה כאשר הזוכה הוא יצרן זר.
 זכייה של גורם מקומי יוצרת עוד מקומות תעסוקה במשק ומקטינה את האבטלה, היא
 מפתחת את המשק, והכסף המשולם לזוכה מושקע חזרה במשק באמצעות תשלום
 משכורות לעובדים ובאמצעות השקעה בשיפור ובתוספת אמצעי ייצור. לעומת זאת,
 כאשר הזוכה במכרז הוא גורם זר, סביר להניח כי הייצור יהיה בחו״ל ולא יתרום
 להתפתחות המשק, ובדרך כלל גם הרווחים של הגורם הזר יושקעו בשווקים זרים ולא
 במשק המקומי. מכיוון שתפקידה של הממשלה הוא לדאוג לרווחת כלל תושבי המדינה
 ולהתפתחות המשק בכללותו, לא ניתן לשפוט את יעילות העסקה באופן מבודד, אלא יש
 לשפוט אותה בהקשר הכללי. במישור הכללי ניתן להראות כי יש לממשלה אינטרס
 כלכלי בכך שהזוכים במכתים ציבוריים יהיו גורמים מקומיים ולא גורמים זתם. אינטרס
 זה מצדיק את העדפת הגורם המקומי עד לשיעור מסוים, שיעור שממנו והלאה העלות
 הנוספת של העסקה העומדת על הפרק תהיה גבוהה יותר מהתועלת הכלכלית הנובעת
 מכך שההתקשרות היא עם גורם מקומי. מכל מקום, כדי לדעת האם התקשרות עם גורס
 מקומי היא יעילה אם לאו, אין די בבחינת ההתקשרות לבדה, במנותק משיקולים אחרים,
 אלא יש לבחון את ההתקשרות הן במסגרת הצרה של ההתקשרות עצמה והן במסגרת
 הרחבה של כלל המשק. על כן, בהחלט ייתכן כי התקשרות הנראית לא אופטימלית
 בהקשר הצר, היא אופטימלית כאשר מתחשבים במכלול השיקולים הכלכליים. מטבע

209/1Official Journal L ראוCouncil Directive 92/50/EEC (The Public Services Directive), 118 
Council Directive 93/36/EEC (The Public Supplies Directive), Official Journal ;(24.7.92) 
Council Directive 93/37/EEC (The Public Works Directive), Official ;L199/1 (9.8.93) 
Council Directive 93/38/EEC (The Utilities Directive), Official •Journal L199/54 (9.8.93) 

9.8.93)Journal L199/84 ( 

J. I n t l . Econ37 "F. Branco "Favoring Domestic Firms in Procurement C o n t r a c t s . (1994119 65) 
 (להלן־״ברנקו״).
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 הדברים, קשה לקבוע מהו שיעור ההעדפה האופטימלי, וסביר להניח כי הוא משתנה
 ממקרה למקרה; אולם עם זאת, מחקרים שניסו בכל זאת להגדיר את שיעור ההעדפה

. 1 2 1 , 1 2 0 י ד מ  האופטימלי הגיעו למסקנה שמדובר בשיעורים גבוהים ל
 הטעם השני להעדפת מציעים מקומיים הוא מסובך יותר ובעייתי יותר מהטעם
 הראשון. ההנחה העומדה בבסיס ההצדקה השנייה היא שקיים חוסר םימטריה בין
 מציעים מקומיים למציעים זרים, הנובע מהתנאים השונים שבהם פועלים מתמודדים
 ממדינות שונות. משמעות הדבר מבחינה ״משחקית״ היא שהערכות המציעים ממדעות
 שונות נגזרות מפונקציות התפלגות שונות. כדי להגביר את התחרות בץ המתמודדים, על
 בעל המכרז(שבמקרה זה הוא המדינה) ליצור הפליה לטובה של המציעים הנחותים,
 באופן שיציב אותם באותה עמדה שבה נמצאים המציעים בעלי העדיפות. על־ידי כך,
 המציעים בעלי העדיפות יומרצו להציע הצעות גבוהות יותר ממה שהיו מציעים לולא
. הניתוח הכלכלי מראה שמדיניות של 1 2 2  ההפליה, והתמורה הצפויה לבעל המכת תגדל
 מכרז מפלה במקרה מעין זה היא המדיניות האופטימלית מבחינתו של בעל המכרז;
 היינו: היא צפויה להניב לו את הרווח הגבוה ביותר. כך, למשל, אם למציעים הזרים יש
 עדיפות בגובה של 10% על המציעים המקומיים, עדיפות הנובעת מעלות ייצור נמוכה
 יותר במדינת האם שלהם, מיתרונות של גודל, ממצב פוליטי נוח יותר המקנה להם
 עדיפות וכר, הרי שהטענה היא כי האסטרטגיה האופטימלית מצד בעל המכרז היא לתת
 עדיפות מסוימת למציעים המקומיים. על־ ידי כך תגבר התחרות, והתמורה הצפויה לבעל

. 1 2 3  המכרז תגדל אף היא

 120 בתקו(לעיל, הערה 119), טוען כי שיעור זה עומד במכרז מחיר שני, שהוא המכרז העדיף לדעתו, על
 כ־71%. זהו שיעור גבוה מאוד, בעיקר בהתחשב בכך שהוא נובע רק מהטעם השני להעדפה, כפי
 שיפורט להלן, ואין הוא מצרף את שני הטעמים, אשר יחד מצדיקים לכאורה שיעור העדפה גבוה

 יותר.
 121 עוד ראוי לציין, כי ניסיונם של גופים בינלאומיים כדוגמת האיחוד האירופי, ארגון הסחר העולמי
 וארגונים בין־מדינתיים אחרים, למנוע העדפה של גורמים מקומיים על פני גורמים זתם איננה משנה
 מן המסקנה דלעיל. זאת, משום שבהקשר זה קיימת סתירה בין האינטרס המדינתי לבין האינטרס

J. Pub. Econ58 הבינלאומי. ראו.F. Vagstad "Promoting Fair Competition in Public Procurement" 
 283,285 (1995) (להלן: ״ווגסטד״).

 122 רעיון זה הוכח לראשונה על־ידי מקאפי ומקמילן(לעיל, הערה 116) והוא אושר ונתמך גם בכתיבה
 מאוחרת יותר. ראו מקאפי ומקמילן, 1989 (לעיל, הערה 116) וברנקו(לעיל, הערה 119): ווגסטד,

 שם.
 123 מטיעון זה נובע בי במקרים שבהם ממילא קיימת תחרוח בשוק, ואין צורך לעודד את התחרות,
 המדיניות האופטימלית תהיה הימנעות ממתן העדפה כלשהי. ראו מקאפי ומקמילן, 1989 (לעיל,

 הערה 116), בעמי 297.
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 החוקרים מודעים לכך שמתן העדפה למציע הנחות פועלת בשני כיוונים מנוגדים:
 מצד אחד היא מתמרצת את המציעים החזקים להגיש הצעות גבוהות יותר, ומצד שני
 היא עלולה ליצור מצב שבו ההעדפה תגרום למציע נחות לזכות במכרז. למרות סתירה זו
 הגיעו החוקרים למסקנה שמתן ההעדפה הוא המדיניות האופטימלית. וכי בממוצע הוא
. עם זאת, בכך אץ עדיין כדי לפתור את 1 2 4  יעלה את התמורה הצפויה עבור בעל המכרז
 השאלה מהו שיעור ההעדפה האופטימלי. במתקרם ערכו מקפיי ומקמילן סימולציות של
 מכרזים בניסיון לאתר את אחת ההעדפה האופטימלי, אך התוצאות שאליהן הגיעו אינן
. לעומת ואת, מחקר אחר הגיע למסקנה כי שיעור ההעדפה 1 2 5  מאפשרות הכללה

, שהוא שיעור גבוה לכל הדעות. 1 2 6 ד 1  האופטימלי עומד על %
 לדעתי, החולשה העיקרית בטיעון דלעיל היא בכך שהוא איננו פועל בהכרח לטובת
 העדפה של תוצרת מקומית, אלא לטובת העדפה של מציעים חלשים באשר הם. על כן,
 לכאורה, יכולה לנבוע ממנו גם הצדקה להעדיף מתמודדים זרים על פני מתמודדים
 מקומיים, כאשר המתמודד הזר נמצא בתנאי נחיתות. אשר על כן, לא ניתן לראות בטיעון

p באופן הקשור לתכונת המקומיות שלה. א  זה משום תמיכה בהעדפת תוצרת ה
 שאלה נוספת היא האם במצב של העדפת סקטור מסוים קיימת תשיבות לסוג המכרז
, כי בסיטואציה של מכרז מפלה קיימת 1 2 7  שנוקטים אם לאו. בתקו מוכיח במאמרו
 מבחינת בעל המכת עדיפוח למכרז מחיר שני על פני מכרז רגיל. הסיבה לכך היא
 שהבסיס להפליה הוא הבדלי העלויות שבין המציעים. על כן עבור בעל המכת קיים
 יתרון למנגנון התקשרות המתמח את המתמודדים לחשוף את עלויוחיהם, תכונה
. על כן טוען בתקו, כי המנגנון האופטימלי במקרה 1 2 8 י ת המחיר השנ כ  המאפיינת את מ
 של מכרז בינלאומי הוא מכרז מחיר שני, הקובע העדפה בשיעור מסוים למתמודדים
ת רגיל מקשה מאוד על בעל המכרז את קביעת שיעור כ . לעומת זאת, מ 1 2 9  המקומיים
. במקו 1 3 0  ההעדפה האופטימלי, ועל כן עדיף, לדעתו, להימנע ממנו בסוג זה של מקרים

. 1 3  מוכית את טיעונו זה הן בדרך מתמטית והן על־ידי עריכת סימולציה1

 124 שם, שם.
 125 שם, בעמ׳ 304-299.

 126 בתקו(לעיל, הערה 120).
 127 שם.

 128 על־פי היגיון זה, קיים במצב זה אותו יתרון גם למנגנון המכירה הפומבית, אם יתר התנאים המצדיקים
 זאת מתקיימים.
 129 שם, בעמי 72.

 130 שם, בעמי 73-72.

 131 שם, בעמי 76-73.
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 עוד ראוי לציץ, כי הפרקטיקה של הרחקת מתמודדים שאינם עונים על הקריטריונים
 של הסקטור המועדף מהמכרז, ועריכת מכרז או הגרלה רק בין העונים על הקריטריונים
 של ההעדפה, היא בלתי יעילה בעליל. במצבים שבהם מעוניינת הממשלה לתת העדפה
 לסקטור מסוים, עדיפה הדרך של מתן העדפה בשיעור אחוז מסוים על פני קביעת

. 1 3 2  מגבלות על ההשתתפות במכרז
 לסיכום: מלומדי הכלכלה מצביעים על שני טעמים כלכליים המצדיקים העדפה של
 יצרנים מקומיים במכרזים בינלאומיים. הטעם האחד הוא התרומה הכלכלית החיובית
 למשק, הנלווית לזכייה של מציע מקומי, ואיננה מתרחשת כאשר הזוכה הוא מציע זר.
 הטעם השני הוא הגברת התחרות במכת, הנוצרת בעקבות העדפת המציע הנחות. הטעם
 הראשון הוא, לדעתי, משכנע וסביר. לעומתו נראה לי הטעם השני בעייתי, משום שגם
 אם נסכים לו במישור הכלכלי, הוא איננו מחייב את העדפת המציע המקומי דווקא. לא זו
 אף זו: במקרים שבהם המציע המקומי נהנה מיתתן על המציע הזר הוא מצדיק את
 העדפתו של המציע הזר. עם זאת, מקפיי ומקמילן טוענים כי השפעתו של הטעם
 הראשץ חזקה יותר, ועל כן גם במקתם שבהם הטעם השני פועל בכיוון המנוגד, עתין
. אשר לסוג המכרז המועדף בסוג 1 3 3  קיימת הצדקה לתת העדפה מסוימת למציע המקומי
 זה של מקתם, המכרז המועדף הוא מכת המחיר השני, העתף על מכרז רגיל, משום
 שההצעות המוגשות בו מבוססות על עלויות הייצור ולא על הציפיות של המציע
 לרווחים. מצב זה מהווה כר נוח הרבה יותר מבחינתו של בעל המכת ליישום יעיל של

 ההעדפה.

 4. סביבה של ביקוש גמיש

 עד כה הנחנו כי הכמות העומדת למכירה היא קבועה ובלתי משתנה. זאת, בין אם מדובר
 בפריט אחד ובין אם מדובר ביותר מפריט אחד. עתה נניח, כי רמת הביקוש לפריטים
 העומדים למכירה תלויה במחיר שנקבע להם. היינו: ככל שהמחיר יהיה גבוה יותר,

 132 מקאפי ומקמילץ, 1989 (לעיל, הערה 116), בעמ׳ 305. זאת, משום שבעוד שמתן העדפה לסקטור
 החלש מגבירה את התחרות במכרז ועל כץ מגדילה את התמורה הצפויה ממנו, הרי שהגבלת הזכות
 להשתתף במכרז לחברי הסקטור החלש בלבד מנפה מהמכרז את המתמודדים ה״חזקים״ ומקטינה את
 מספר המתמודדים במכרז. תוצאה זו מקטינה את התחרות וגוררת תמורה צפויה קטנה יותר. עם זאת,
 ראוי לציין כי אם המטרה של העדפת הסקטור החלש היא סוציאלית, הרי שמהניתוח דלעיל עולה כי
 ניתן להטיל ספק ביכולת של שיטת ההעדפה בהשגת מטרה זו. זאת, משוס ששיטת ההעדפה גוררת
 החרפה של התחרות, דבר שהוא יעיל לעורך המכרז אך איננו מיטיב את מצבם של המתמודדים. עוד

F (להלן, הערה 173). C C  לעניין זה ראו הביקורת על שיטת ההעדפה במכרז ^
 133 שם, בעמי 299.
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1 כי מכרז רגיל עדיף הן 3 4  הכמות שתירכש תהיה קטנה יותר, ולהפך. במצב זה מצא הנםן
 עבור המוכר והן עבור הקונה. ההסבר לכך הוא שבמקרה של ביקוש גמיש יש למוכר
 (המציע) תמריץ להוריד את המחיר כמה שיותר, מכיוון שככל שהמחיר יהיה נמוך יותר
 הכמות שתימכר תהיה גדולה יותר. זהו תמריץ הנוסף לתמריץ הרגיל להוריד במתיר כדי
 להגדיל את סיכויי הזכייה. לעומת זאת, במכרז מחיר שני ובמכירה פומבית ממילא
 הזוכה במכרז איננו קובע את המחיר שישולם, ועל כן אין לו אינטרס להוריד את הצעתו
1 רואה בנימוק זה הסבר לכך שהמכרז הנפוץ 3  אל מתחת לעלות השולית שלו. מילגרום5
 ביותר בקרב רשויות המנהל הוא מכרז רגיל ולא מכירה פומבית או מכרז מחיר שני.
 לדעתי, הסבר זה איננו משכנע, שכן הנחת היסוד של ביקוש גמיש איננה מאפיינת בדרך
 כלל את עסקאות המדינה. בדרך כלל מתייחסים מכתי הרשות לכמות נתונה ומוגדרת
 מראש של פריטים, אשר איננה משתנה כתלות במחיר. זאת למעט מכרד החשכ״ל
 (החשב הכללי), העוסקים ברכישת מוצרים סטנדרטיים כדוגמת ציוד משרדי וריהוט
 משרדי סטנדרטי, ומאופיינים בכך שנקבע בהם מחיר קבוע לפריט מבלי לקבוע מראש
 את מספר הפריטים שיתמנו על־ידי הרשות. דא עקא, שגם המודל של מכרז החשכ״ל
 איננו עונה להנחות שהניח הנםן, שכן מחיר הפריט במכרד החשכ״ל איננו תלוי בגודל

 ההזמנה ובהיקפה.

 5. התמודדות עם חשש לקנוניה ביו המציעים

 עד כה הנחנו העדר שיתוף פעולה וקשר בץ המציעים, בינם לבין עצמם, אך במציאות
 הנחה זו מופרכת לעתים קרובות. בפועל, ובעיקר כאשר מדובר בתחומים מוגדתם,
 שבהם הפעילים העיקריים בשוק מכירים זה את זה, פועלים זה עם זה ומתחרים זה בזה
 לעתים קרובות, קיים לעתים רבות שיתוף פעולה בין המציעים, שמטרתו לרכוש את
 הפריט העומד למכירה בזול ולחלק את הרווח העודף בין חברי הקרטל. אחת
 הפרקטיקות המקובלות היא לשלוח נציג אחד למכרז, שמכה בו במחיר זול, ואחר כך
 לערוך מכירה פומבית נוספת של הממכר, והפעם בין חברי הקרטל בלבד. הרווח
 ממכירה זו, שהוא ההפרש שבין המחיר שנקבע במכירה הרשמית לבין המחיר שנקבע
 במכירה השנייה, מחולק בין חברי הקרטל. פרקטיקה וו מוכרת ממכירות פומביות של

. 1 3 6  עתיקות, דגים, עץ, מיכון תעשייתי וצמר
 יצוין, כי לקרטלים יש נטייה להחפרק ולא להחזיק מעמד, שכן לכל חבר בקרטל יש
 תמריץ ״לבגוד״ בחבריו ולהשתתף במכרז בניגוד להחלטת הקרטל. השתתפות זו יכולה

.R. Hansen "Auctions with Endogenous Quantity" 29 RAND / . E c o n . (1988) 44 134 
 135 מילגרום, 1989 (לעיל, הערה 21).

 136 ראו רשימת האזכורים המצוינים אצל מקאפי ומקמילן, 1989 (לעיל, הערה 116), בעמי 725.
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 להיות ישירה או באמצעות שליח. הסיכוי של הקרטל להחזיק מעמד תלוי לעתים רבות
 בקיומם של מכרזים נוספים ובסוג המכרז שננקט. ככל שהמכרז שבו מדובר הוא תופעה
 יותר קבועה וחוזרת על עצמה כך סיכוייו של הקרטל להחזיק מעמד טובים יותר, שכן

 התמריץ של חברי הקרטל לשמור עליו ולא לבגוד בו חזק יותר, ולהפך.
 השאלה הרלבנטית לענייננו בסוגיית הקרטל היא האם ניתן להצביע על מנגנוני מכרז
 הרגישים יותר לבעיית הקרטל, לעומת מנגנונים אחרים, שהם חסינים יותר. חסינות
 מלאה או יחסית של סוג מכרז מסוים לתופעת הקרטל מהווה בהחלט שיקול להעדיף
1 הראה, 3  מכרז מסוג זה על פני סוגי מכרזים אחרים, הרגישים יותר לתופעה זו. מילגרום7
 כי מכירה פומבית חשופה יותר לקרטל מאשר מכרז רגיל. זאת, משום שבמכירה פומבית
 לא ניתן לבגוד בקרטל ולהרוויח מכך. ההליך מתנהל באופן פומבי, והשתתפות של חבר
 קרטל במכירה בניגוד למוסכם יכולה להיענות בתגובה מיידית של יתר החברים או של
 החבר המייצג את הקרטל על־ידי כך שימשיך להתחרות. על כן, מנגנון המכירה

 הפומבית מדכא את התמריץ לסטות מהסכמות הקרטל.
 קרטל יציב ניתן למסד גם במכת מתיר שני. זאת, על־ידי קביעה קרטלית כי המציע
 בעל ההערכה הגבוהה ביותר יהיה חבר הקרטל היחיד שישתתף במכרז, ויגיש הצעה
 בגובה הערכתו. במצב זה אין לאף אחד מחברי הקרטל תמריץ לבגוד בקרטל, שכן הגשת
 הצעה, שממילא תהיה נמוכה מהצעתו של נציג הקרטל, לא תועיל למשתתף במאום.
 השאלה היא כיצד מאתרים את בעל ההערכה הגבוהה ביותר מקרב חברי הקרטל, שהרי
 לכל חבר קרטל יש אינטרס להכריז על עצמו כבעל ההערכה הגבוהה ביותר, להיות נציג

 הקרטל במכרז ואחר כך לפרוש מהקרטל מבלי לקיים את התחייבותו.
 הדרך לפתור בעיה וו היא באמצעות מכירה פומבית או מכרז מחיר שני מוקדם
ת הקרטל, שבו ייקבע בעל ההערכה הגבוהה ביותר. כדי למנוע ב  (Pre-Auction) בין ח
 הגזמה בהגשת ההצעוח מצד המציעים, ראוי לקבוע בו עוד כי ההפרש בין המחיר
 שנקבע במכרז המוקדם למחיר שנקבע במכרז המאוחר ישולם לחברי הקרטל ויתחלק
 ביניהם. על־ ידי כך תיווצר זיקה בין שני המכתים, שתשלול מחבת הקרטל את האינטרס
. לעומת זאת, במכרז רגיל, ההצעות מוגשות בחשאי 1 3 8  להגזים בהצעותיהם המוקדמות

P. Milgrom "Auction Theory", in Advances in Economic Theory, Fifth World Congress 137 
 1 (Cambridge, T. Bewleyed., 1986) (להלן: ״מילגרום, 1986").

D. Graham & R. Marshal "Collusive Bidder Behavior at Single-Object Second-Price and 138 
 English Auctions" 95 J. Pol. Econ. (1987) 1217. עם זאת, גם שיטה זו חשופה לחולשה,
 המתבטאת בכך שהיא מותנית בכוחו של הקרטל לכפות קיום הסכמים. בהעדר כוח כזה אין מה
 שימנע מהמציע שייצג את הקרטל במכרז מלהפר את התחייבותו כלפי הקרטל ולגרוף את כל הרווח
W. Guth & B. Peleg "On Ring Formation in Auctions" 32 Math. Soc. לעצמו. ראו גם 

Sciences (1996) 1 
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 ולא ניתן לדעת מי השתתף במכרז ובאיזה מחיר נקב אלא בדיעבד; מצב זה מעודד
 סטייה מהסכמות הקרטל ופוגע ביציבותו. כך, יכול להתרחש מצב שבו יוסכם בין חברי
 הקרטל על השתתפות במכרז של אחד מחבת הקרטל בלבד, אשר יציע מתיר נמוך
 במיוחד, אך חבר אחר בקרטל לא יקיים את ההסכם ויגיש הצעה משל עצמו, שתהיה

 גבוהה במעט מההצעה שהוגשה על־ידי נציג הקרטל.
 חשוב לציין כי גם לפרקטיקה הנהוגה במכתים - לאפשר למציעים לעיין בהצעות
 הזוכות ובפרטי הזוכה - נודעת משמעות במישור המלחמה בקרטלים. לפרקטיקה זו יש
 אומנם מעלות רבות בתחום הפיקוח והשמירה על טוהר המידות של נציגי הרשות
 המנהלית, אך בה בעת היא מהווה כלי נוח לחברי הקרטל לוודא כי חברי הקרטל פעלו

 על־ פי המוסכם, ולבדוק האם לא סטו מההסכמות של הקרטל.
 לסיכום: המכירה הפומבית ומכרז המחיר השני הם מנגנוני הקצאה, אשר באופן יחסי
 רגישים וחשופים לבעיית הקרטל, בעוד שהמכרז הרגיל והמכת ההולנדי חסינים יותר
 מפני בעיה זו. תכונה זו מקנה להם עדיפות כאשר החשש לקיומו או להתארגנותו של

. 1 3 9  קרטל הוא ממשי
 האמצעי הפשוט ביותר והיעיל ביותר להילחם בתופעת הקרטל הוא לקבוע במכרז
 מחיר מינימום שאיננו נמוך מהמחיר שבו מעתך בעל המכרז את הממכר. על־ידי כך בעל
 המכרז מבטיח את עצמו מפני עסקת הפסד, והוא מקטין מאוד את הכדאיות
. החשש מקרטל הוא, אולי, אחת הסיבות העיקריות המסבירות 1 4 0  שבהתארגנות הקרטל
 את נטייתן של פירמות פרטיות להעדיף התקשרות באמצעות משא ומתן ולא באמצעות
 מכרז, שכן הרבה יותר קשה לשמור על הקרטל במהלך ניהול משא ומתן, לעומת מצב

 של ניהול מכרז.

ם ישימה געולם המעשה! י ק ח ש מ ם תורת ה א  ז. ה

 עד כה עסקנו בניתוח תיאורטי של המכרז, והצגנו את המסקנות הנובעות מניתוח זה
 בהינתן שורת הנחות, אשר חלקן, כפי שהוסבר לעיל, בעייתיות למדי. עתה ננסה לבחון
 האם העקרונות והרעיונות של תורת המשחקים, לפיהם לשיטת המכת יש השפעה על
 התוצאה הסופית שלו, אכן יכולים לשמש כלי עזר בחיי היום־יום. בדיקה זו תתחלק

 139 סקירה של כתיבה נוספת בדבר התופעה של קשר בין המציעים ראו אצל לאפונט, 1997 (לעיל, הערה
 13), בעמי 26-25.

C. La Casse "Bid Rigging and the Threat of Government Prosecution" 140 לאמצעים נוספים ראו 
. R A N D J. Econ 2 6 . (1995) 398 
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ת אחד של מנהל מקרקעי ישראל לחכירה של מקרקעין, כ  לשניים. בחלק הראשון נציג מ
 וננסה לבחון את תוצאות המכת ואת השאלה האם ניתן היה לשפר תוצאות אלה על־ידי
 ניסוח כללי משחק שונים מאלה שקבע מנהל מקרקעי ישראל. בחלק השני נציג את
 השימוש שנעשה בתורת המשחקים בפועל בארצות־הברית במסגרת מכרז רב היקף

 למכירת זכויות שימוש בתדת שידור אלקטרומגנטיים.

(Test case)1. נימוח מפדז של מגמל מקרקעי ישראל 

 בחודש פברואר 1996 פרסם מנהל מקרקעי ישראל(להלן: ״המינהל״) מכרז להחכרת 66
. על־פי תנאי 1 4 1 ן ו  מגרשים המיועדים לבנייה חד־משפחתית ברכס חלילים במבשרת צי
 המכרז כל משתתף רשאי היה להגיש עד שתי הצעות, ללא קביעת סדר עדיפויות ביניהן,
 אך כל משתתף יכול היה לזכות במגרש אחד בלבד. המינהל שמר לעצמו את הסמכות
 ואת שיקול הדעת לקבוע מהי ההצעה הקובעת, במקרה ששתי ההצעות שהוגשו נמצאו

 כהצעות הגבוהות ביותר עבור המגרש שאליו הן מתייחסות.
 למכרז ניגשו 330 מציעים, אשר הגישו 658 הצעות. מתוכם זכו 66 מציעים. מניתוח
 תוצאות המכרז עולה כי שיטת המכת שנקט המינהל יצרה כמה עיוותים חמורים
 בהקצאת המגרשים, עיוותים אשר פגמו ביעילות הכלכלית של ההקצאה. כאמור, תנאי
 המכרז אילצו את המתמודדים ״להמר״ על שני מגרשים בלבד מתוך 66 המגרשים.
 כתוצאה מכך נוצר מצב שבו בעלי הצעות נמוכות, אשר הימרו ״נכון״, זכו במגרשים
, לא זכו 1 4 2  במחיר זול יחסית, בעוד שבעלי הצעות גבוהות, אשר הימרו ״לא נכון״
. כך התברר, כי 22 מציעים, למרות שהגישו הצעות שהיו בץ 66 ההצעות 1 4 3 ל ל  במגרש כ
 הגבוהות ביותר שהוגשו במכת, לא זכו במגרש כלל. לעומת זאת, 22 מציעים אחתם,
 אשר הגישו הצעות שהיו נמוכות הרבה יותר מאותן הצעות שלא זכו, כן זכו במגרש.
 משמע: שליש מההצעות הזוכות במכרז היו הצעות ש״עקפו״ הצעות גבוהות מהן.

 141 מכרזים/9/96.
 142 ״הימור נכון״ הוא הגשת הצעה למגרש שלא היו עליו מתמודדים רבים, ומכל מקום לא הוגשו לגביו
 הצעות גבוהות. ״הימור לא נכק״ הוא הגשת הצעה (אפילו גבוהה) למגרש שהוגשה לגביו הצעה
 גבוהה יותר, ועל כן ההצעה נדחתה - כאשר בדיעבד התברר שהגשת אותה הצעה למגרש אחר, דומה

 בתכונותיו או אפילו בעל תכונות משובחות יותר, היתה זוכה במכרז.
 143 לדוגמא, מציעים שהגישו הצעות בגובה של 571,000 ש״ח (הצעה 20), 565,000 ש״ח (הצעה 243),
 544,000 ש״ח (הצעה 65), 521,000 ש״ח(הצעות 146 ו־158), 520,000 ש״ח (הצעה 189), 518,000
 ש״ח (הצעות 115 ו־265<, שהיו כולן בץ 35 ההצעות הגבוהות ביותר, לא זכו במגרש. לעומת זאת,
 מציעים אחרים, שהצעותיהם עמדו על 325,000 ש״ח בלבד(הצעה 254), 336,000 ש״ח(הצעה 14),
 351,000 ש״ח (הצעה 154), 360,000 ש״ח(הצעה 198), 361,000 ש״ח(הצעה 198), 362,000 ש״ח

 (הצעה 79) ו־376,000 ש״ח(הצעה 124), זכו במגרשים חד־משפחתיים.
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 המציעים שהציעו הצעות אלה זכו במכרז למרות שמציעים אחרים היו מוכנים לשלם,
 והציעו בפועל, הצעות גבוהות הרבה יותר עבור מגרשים דומים.

 ניתן היה לתת הסבר הגיוני לתופעה זו אילו אותן 22 הצעות נמוכות היו מתייחסות
 למגרשים ״נחותים״ יותר, שממילא לא היו נמכרים במחיר גבוה. אולם לא זה המצב.
 ניתוח תוצאות המכרז גילה כי בכמה וכמה מקרים למגרשים שכנים ממש, בעלי
. משמעות הדבר היא 1 4  מאפיינים דומים ביותר, נקבעו מחירים שונים באופן משמעותי4
 שההפרש הגדול במחיר בין המגרשים לא נבע מהבדלים בטיב המגרש, אלא משיטת
 המכרז. גם מביקור שערכתי בשטח עולה כי ההבדלים בין המגרשים לא היו
, וכי לכל מגרש היו יתרונות וחסרונות שקשה לכמת לכסף באופן מדויק. 1 4  משמעותיים5
 גם אם ניתן להצביע על עדיפות מסוימת למגרש זה על פני מגרש אחר, מדובר בהבדלים

 מינוריים יחסית, אשר בוודאי אינם מצדיקים פערי מחיר כה גבוהים.
 על כן, ניתן, לדעתי, לקבוע בוודאות, כי תוצאות המכרז שהוצגו לעיל אינן משקפות

 את השווי האמיתי של המגרשים, אלא נובעות משיטת המכרז שנקט המינהל.
 כאמור, תוצאת המכרז לא היתה יעילה מבחינה כלכלית. חוסר יעילותה התבטא בשני
 המישורים שבהם בחנו יעילות כלכלית. ראשית, במישור הכלל משקי, ההקצאה לא
 היתה יעילה משום שהיא לא אפשרה את הקצאת המגרשים לממקםמי התועלת מהם,
 היינו: למעריכים הגבוהים ביותר שלהם. שנית, במישור מקסום רווחיו של בעל המכרז,
 ההקצאה לא היתה יעילה משום שהיא גרמה לאובדן הכנסה למינהל. ניתוח תוצאות
 המכרז מראה כי ההכנסות למינהל מהמכרז היו 33,082,000 ש״ח, לעומת 36,128,000
 ש״ח, אם המינהל היה מצליח ״ליהנות״ מ־66 ההצעות הגבוהות ביותר שהוגשו במכרז.
 יוצא שקופת הציבור הפסידה במכרז זה בלבד 3,046,000 ש״ח, שהם 9.2% מההכנסות

 בפועל.
 ראוי לציין, כי במהלך שנת 1996 שיווק המינהל קרקעות בסכום של 4.151 מיליארד
. על רקע סכום עצום זה ברור, כי לכל שיפור בטכניקת המכרזים של המינהל 1 4 6 ח ״  ש
 עשויה להיות משמעות כלכלית רבה, גם אם השיפור היחסי הוא באחוזים בודדים בלבד.

 בהתחשב באמור לעיל עולה השאלה: האם ניתן היה למנוע את העיוותים שפורטו
 לעיל ולהגיע לתוצאה יעילה יותר באמצעות שיטת מכרז שונה? לדעתי, התשובה

 144 כך, למשל, מגרש 30 נמכר ב־350,000 ש״ח, ואילו מגרש 31, הסמוך אליו ודומה לו בגודלו, נמכר
 ב־656,000 ש״ח: מגרש 52 נמכר ב־438,000 ש״ח ואילו מגרש 53, הסמוך אליו ודומה לו בגודלו,
 נמכר בד668,000 ש׳׳ח: מגרש 80 נמכר ב־6,000ד3 ש״ח ואילו מגרש 81, הסמוך אליו וקטן ממנו
 ב־63 מ״ר, נמכר ב־000,ד0ד ש״ח: מגרש 85 נמכר ב־388,000 ש״ח ואילו מגרש 86, הסמוך אליו

 וקטן ממנו ב־50 מ״ר, נמכר אף הוא ב־000,ד70 ש״ח.
 145 למעט, אולי, 10 מגרשים המיועדים לבנייה דו־משפחתית.

 146 הארץ(18.8.97) מוסף נדליץ, עמי 12.
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 לשאלה וו היא בחיוב. וזאת באמצעות נקיטת אחת משלוש שיטות מכרז חלופיות.
 השיטה הראשונה היא שינוי כלל המכרז באופן שייקבע כי ה״מוצר״ העומד למכירה
 איננו המגרשים עצמם, אלא הזכות לבחור מגרש מתוך 66 המגרשים המוצעים למכירה.
 על־ פי שיטה זו ידורגו כלל המציעים בסדר יורד, כאשר בעל ההצעה הגבוהה ביותר
 יימצא בראש הרשימה, ולו תינתן הזכות לבחור ראשון מגרש במחיר שבו נקב. בעל
 ההצעה השנייה בגובהה יקבל את הזכות לבחור מגרש אתריו, וכן הלאה. על־ידי כך.
 ל־66 המציעים הגבוהים ביותר תינתן האפשרות לזכות ב־66 המגרשים המוצעים
 למכירה, תוצאה היוצרת הקצאה אופטימלית של המגרשים ורווח מקסימלי למינהל. עם
 זאת, בשיטה זו ייתכן כי כאשר יגיע תורו של מציע שאיננו בעל הצעה הגבוהה ביותר
 לבחור לעצמו מגרש, הוא יגלה כי הוא איננו מעוניין באף אחד מהמגרשים שנותרו
 במחיר שבו נקב, שכן כל המגרשים שאותם הוא היה מוכן לרכוש ״נתפסו״ זה מכבר. על
 כן, לדעתי, בשיטת מכרז זו, פרט למציע הגבוה ביותר יש לאפשר ליתר המציעים לסגת
 מהמכרז מבלי לשלם על כך קנס, אם אץ הם מוצאים לעצמם מגרש על־פי רוחם או
 מגרש המצדיק, לדעתם, את הסכום שהציעו. כתוצאה מכך, ייתכן כי בסופו של יום לא
 היו נמכרים 66 המגרשים ל־66 בעלי ההצעות הגבוהות ביותר, אך עם זאת, בהתחשב
 בדמיון שבץ המגרשים שהוצעו במכרז, סביר להניח כי מידת הפרישה מן המכת היתה

 מזערית, אם בכלל.
 דרך שנייה לשיפור תוצאות המכרז היא להסיר את ההגבלה על הגשת שתי הצעות
 בלבד, ולתת אפשרות למציעים להגיש יותר הצעות, כאשר למינהל נותרת הזכות לבחור
 את שילוב ההצעות הזוכות, באופן שיעניק לו את התמורה המרבית(כפי שנעשה בפועל
 לגבי שתי ההצעות שהוגשו). לכאורה, ייתכן כי ראוי היה שלא להגביל כלל את מספר
 ההצעות, שרשאי כל מציע להגיש, זאת במידה שברשותו של המינהל יש תוכנה
 מתאימה, המסוגלת לבחור את השילוב הרווחי ביותר של הצעות ללא עלויות עסקה
 גבוהות. אם אפשרות כוו איננה קיימת, ייתכן כי הגבלה מסוימת (נניח, לעשר הצעות)
 היא סבירה, שכן מצד אחד היא מאפשרת מגוון מספיק של אפשרויות, ומצד שני היא
 מקטינה עלויות עסקה. מכל מקום, כל הרחבה של מספר ההצעות שרשאי כל מציע
 להגיש היתה מביאה עמה תוצאה יעילה יותר של המכת, והיתה מונעת, או לפחות
 מקטינה באופן משמעותי, את הסיכוי שמציע בעל הצעה גבוהה כלל לא יזכה במגרש
 בעוד שמציע בעל הצעה נמוכה יותר יזכה במגרש. כאמור, מניעת מצב זה היתה משפרת

 את יעילות המכרז.
 דרך שלישית לשיפור יעילות הקצאת המגרשים היא שיטת המכירה הפומבית
 הסימולטנית הרציפה, אשר שימשה את ה־Fcc בהקצאת תדרי השידור בארצות־הברית,
 ופרטיה יפורטו להלן. על־ פי שיטה זו מעמיד עורך המכת את כל הפתטים המועמדים
 להקצאה למכירה פומבית סימולטנית, מרובת סיבובים, כאשר כל סיבוב הוא למעשה
 מכת רגיל, שבו כל מתמודד רשאי להגיש הצעה אחת עבור פתט אחד. המכירה
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 מסתיימת כאשר לא מוגשת יותר אף הצעה לאף אחד מהפריטים. באופן זה יכול כל
 מתמודד להחליט איזה פריטים מעניינים אותו ובאיזה מחיר. אם פריט מסוים מגיע
 למתיר שבו המתמודד כבר איננו מעוניין בו עוד, הוא יכול לעבור להתמודד על פריט
 אחר. בסופו של התהליך יוקצו כל הפריטים למעריכים הגבוהים ביותר שלהם, כך

. 1 4  שהקצאתם תהיה אופטימלית7
 מסקנה זו, אם היא נכונה, מאששת את המחקר התיאורטי והאמפירי שהוצג לעיל,
 שלפיו לשיטת המכרז הננקטת על־ידי בעל המכרז יכולה להיות השפעה של ממש על
 תוצאות המכרז. אולם, ממסקנה זו מתתייבת לכאורה גם מסקנה נוספת, חשובה לא
 פחות, והיא שכאשר בעל המכרז הוא רשות מנהלית ואיננו גורם פרטי, העובדה שסוג
 המכרז משפיע על תוצאותיו מצדיקה להטיל עליו מעבר לחובת המכרז הראשונית גם
 חובה משנית, והיא לבחור במכרז האופטימלי לנסיבות העניין. על כך יורחב להלן בפרק

 המסקנות.

 2. המכרז למכירת רשיונות לשימוש בתדרי שידור אלקטרו־ממטיים
 בארצות־תברית

 (א) כללי

 נושא הקצאת תדרי רדיו לשימושי תקשורת שונים נמצא בארצות־הברית באחריות
 הרשות הפדרלית לתקשורת (Fédéral Communication Commission) (להלן: ״FCC״).
Personal) ממונה, בין היתר, על הקצאת תדרי שידור לשימוש פרטי F C C ^ 
 Communication spectrum) (להלן: ״PCS״) כגק טלפון םלולרי, תקשורת בין מחשבים,
. במשך שנים הוקצו תדרי השידור 1 4 8 ד כ  מכשירי איתורית, מכשירי פקס ניידים ו
. הליך זה היה בעייתי F C C  באמצעות הליך מנהלי, שכלל שימוע בפני ועדה של ^
. הקושי העיקרי שבו נבע מאיטיות ההליך, אשר נמשך בממוצע 1 4 9 נות  מהרבה בחי
 למעלה משנה כדי להקצות רשיון שימוש אחד. בהתחשב בכך שצריך היה להקצות
 לשימוש הציבור אלפי רשיונות, היה זה בלתי סביר להמשיך בשיטת הקצאה זו. נוסף על
 כך, שיטת ההקצאה המנהלית לא אפשרה לדעת בבירור מה היו הטעמים להקצאת

F ובמאמרים שניתחו מכרז זה, המפורטים C C  147 ראו התייחסות מפורטת יותר בפרק הדן במכרז ^
 להלן.

N. Allard "The New Spectrum Auction Law" 18 :ותפקידיה השונים ראו F C C  148 על סמכויות ^
 Selon Hall Législative J) .1993 (.<להלן: "אלח־״ (20-21 ,13

Télécommunications Pol'y19 " ?J. McMillan "Why Auction the Spectrum ( 1 4 9 191) 1995 
 (להלן: ״מקמילן, 1995״).
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 הרשיון למבקש זה ולא למבקש אחר; והיא לא אפשרה לרשות, כנאמן הציבור, להפיק
 את מלוא התמורה הכספית מהקצאת הרשיון. לממשל האמריקני היה ברור כי שיטה זו

. 1 5 0  נכשלה וכי יש לתשוב על פתרון אחר
 ואכן, בשנת 1982 התליט הקונגרס לעבור לשיטה של הקצאה באמצעות הגרלה,
 בהנחה שתהיה זו שיטה יעילה יותר ומהירה יותר. אולם, המציאות היתה שונה. בעקבות
F כ־400,000 (!) בקשות לרשיונות. כתוצאה מכך נמשך הליך C C  ההחלטה הוגשו ^
1 5 1  ההקצאה זמן רב, ההקצאה עצמה לא היתה יעילה, המדינה הפסידה הכנסות רבות
F C C  והציבור קיבל שירות גרוע. השיטה היתה כה גרועה עד כי בשנת 1992 ההליטה ^
 להקפיא את תהליך הקצאת הרשיונות כליל, עד שיימצא פתרון הולם לאופן ההקצאה
. בעקבות כישלון זה החליט הקונגרס בשנת 1993 להקצות תדרי שידור 1 5 2 י  הראו
יף ('3090 . ההחלטה באה לידי ביטוי על־ידי הוספת םע 1 5 4 - 1 5 3 ם י ת כ  באמצעות מ
: לעצב מכרז שיגשים כמה מטרות F C C  Communication Acrb155 אשר חייב את ^

 (1) פריסה מהירה של שירותי התקשורת בכל רחבי המדינה:(2) קידום התחרות ומתן

 150 גם מדינות אחרות - כגון קנדה, מדינות האיחוד האירופי ומרבית מדינות אסיה - ניסו להקצות תדרי
 שידור באמצעות הליך מנהלי, ואף שם הוגדר הניסיון ככישלון. שם, בעמ׳ 192.

 151 במקרה אחד זכה גורם מסוים ברישיון להפעיל טלפון סלולרי באזור קייפ־קוד, ומכר אותו לגורם אחר
 ב־41מיליק דולר. שם, שם.

 152 אלדד (לעיל, הערה 148), בעמ׳ 27. כן ראו סקירה של דרכי ההקצאה שנהגו בטרם שונה החוק ואת
 הבשלים שנוצרו עקב כך. שם, בעמ׳ 28-23.

 153 תיקון זה הוגדר כשינוי החשוב ביותר בהיסטוריה האמריקנית של הסדרת השימוש בגלי הרדיו מאז
 טביעת הטיטניק בשנת 1912, שבעקבותיה חוקק חוק הרדיו של 1912. שם, בעמי 56, הערה 166.

 154 הדיונים לגבי הקצאת תדרי שידור באמצעוח מכרז החלו בקונגרס כבר בשנת 1958. בשנת 1989
 חוקקה ניו־זילנד חקיקה שחייבה הקצאת תדרים באמצעות מכרזים; ובשנת 1990 חוקקה בריטניה
 חוקים דומים. ראו מקמילן 1994 (לעיל, הערה 93). על יתרונות המכרז ככלי להקצאת תדרי שידור
 לעומת ההליך המנהלי וההגרלה ראו בפירוט אצל מקמילן 1995 (לעיל, הערה 149). יתרונותיו
 העיקריים של המכרז הם בכך שהליך המכרז חושף את ערכו של הרישיון ומאפשר את הקצאתו למי
 שיוכל לעשות בו את השימוש היעיל ביותר; בכך שזהו הליך ״שקוף״ המצמצם את החשש לשחיתות
 והמאפשר לכל מציע לדעת את הטעמים להכרעת הרשות! במחיר הזול יחסית של הליך ההקצאה
 (חישוב שנעשה על־ידי ה־FCC העלה כי מחיר ההקצאה באמצעות הליך מנהלי גבוה פי ששה ממחיר
 ההקצאה באמצעות מכרז); בכך שניתן ליישם באמצעותו גם מדיניות חברתית, שאיננה כלכלית,
 על־ידי העדפת מגזרים חלשים בחברה, מבלי לוותר לחלוטין על שיקולים כלכליים; ובכך שהוא
 מאפשר לממשלה - ובאמצעותה לציבור בכללותו - להפיק את מרב התמורה מהמשאב הציבורי

 המועבר לידיים פרטיות.
 155 (0 309 47. לתיאור מפורט של ההיסטוריה החקיקתית ראו אלרד (לעיל, הערה 148),

 בעמי 35-30.
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ל ם ש כ ר ע ר מ ו ב צי ל ה ל כ ת ל י ל כ ל ה כ ר ו מ ן ת ת ת חדשות;(3) מ ו י ג ו ל ו נ כ ת ט ו מ ז ו י ת ל ו נ מ ד ו  ה

ה ה ו ב ג ה ה כ ר ע ה י ה ל ע ם ב רמי ו ג ר ל ו ד י השי ר ד ל ת לה ש עי ה י א צ ק ; ו־(4) ה ר ו ד י ש י ה  תדר

ם (נשים, י ש ל ם ח י ר ז ג מ ם ל ר ג ש פ א ת n־FCC ל ס א ר ג נ ו ק ה ה ח נ ך ה ל כ ף ע ס ו . נ 1 5 6 ר ת ו י  ב

. ה א צ ק ה ה ת מ ו נ ה י ) ל ת ו ק ח ו ר ת מ ו ר כ ת ם ו י נ ט ם ק י ק ס , ע ם טי עו י מי נ  ב

ה ד ד ו מ ת ו ה ב ך ש ר ד ח ה ו ת י . נ תר ו ת בי ב כ ר ו ה מ מ י ש י H־FCC מ נ פ ו ב ב י צ ה ה ל ת א ו ר ט  מ

ה ל א ש ף ב ל א ר מ עו , שי י ת ע ד , ל ה ו ו ה ה מ י נ פ ה ב ב צ ו ה ת ש ב כ ר ו מ ה ה מ י ש מ ם ה  n־Fcc ע
ה ל מ ם כ א . ה ת ו י ש ע ת מ ו נ ק ס ז מ ר כ מ ל ה י ש ט ר ו א י ־ ת י ל כ ל כ ח ה ו ת י נ ה ק מ י ס ה יתן ל ם נ א  ה

ר ו מ ש י ה ל א ו ט ק ל ט נ י ע א ו ש ע א ש ל ו א נ נ ז אי ר כ מ ל ה י ש ל כ ל כ ח ה ו ת י נ ע ל ג ו נ ב ב ת כ נ  ש

ר ו פ י ש ע ב י י י לס ד ם כ י ק ח ש מ ת ה ר ו ל ת ה ש ח ו כ ש ב י ו ש , א ם י ק ח ש מ ת ה ר ו י ת ד מ ו ל מ  ל

ם. י רי בו ם צי י ב א ש ל מ ה ש א צ ק ה ך ה י ל ה  ת

Fcc־n (ב) עיצוב המכרז על־ ידי 

געים ו ם הנ י א ש ו ל נ ב ש ר ר פ ס מ ע ב י ר כ ה ל n־Fcc ל ה ע י ס ה ר ג נ ו ק ת ה ט ל ח ת ה ו ב ק ע  ב

ל הם ש תי רו ת שי , א ה י ר ו ט ס י ה ה ב נ ו ש א ר ה n־Fcc, ל ר כ ך ש ם כ ש . ל ז ר כ מ ל ה ו ה י ן נ פ ו א  ל

ה ת י . ה ט ר פ ם ב י ז ר כ מ ת ה ר ו א ת ש ו נ ב ל ו ל כ ם ב י ק ח ש מ ת ה ר ו א ת ש ו נ ם ב י נ ק י ט ר ו א י ת י ה ב ו  ט

, כי ח י כ ו ה ם ל י ק ח ש מ ת ה ר ו י ת ד מ ו ל ל מ ל - ש ו ד ג ם ה נ ח ב ם מ ך ג ה - א ל ו ד ג ם ה ת ע ו ש  ז

ה נ ו ש א ה ר ג ר ד מ י מ ש ע י מ ל ש כ מ ש ה ל ל ו כ ם י י ז ר כ מ ת ה ר ו א ת ש ו נ ת ב י ט ר ו א י ת ה ה ב י ת כ  ה

. ה ש ע מ ם ה ל ו ע ת ב ו י ל כ ל כ ת ו ו י ת ר ב ת ח ו ר ט ת מ מ ש ג ה ב ם ו ו ש י י ת ב ו י נ י ד מ י ה ב צ ע די מ  בי

ו פ ק י ה כ ה ו ל ע א ה ו ה ת ש ו ב ר ת ה ו י ע ב , ב ר ב ו ד ה מ י ו ה ב ז ש ר כ מ ת ה ו ב כ ר ו מ ב ב ש ח ת ה  ב

. 1 5 8 ל ל ה כ ל א ק ה ל מ י ש ו מ ה ז ת י , ה 1 5 7 ם י ד ק א ת ל ם ל ו צ ע  ה

, ז ר כ מ ת ל א צ ה ל ט ל ח ה ת ה ו ב ק ע ה ב ע ר כ ו ה ב י י ח ם ש י קרי ם העי י א ש ו נ ו ה צג ו ן י ל ה  ל

: ם ה י ב ג ו ל ל ב ק ת ה ת ש ו ע ר כ ה ה  ו

) U.S.C 309 מעניין לציין, בי המטרה של השגת תמורה מקסימלית אומנם היתה .47 3  156 (A-D) (ן) (
 אחת ממטרות המכרז, אך קיבלה עדיפות נמוכה. המטרה העיקרית הוגדרה כהקצאה יעילה של תדרי
 השידור. עובדה זו מחזקת את טענתי כי במקרה של סתירה בין שתי המטרות ראד להעדיף את
P. McAfee & J. המטרה של הקצאה יעילה על פני המטרה של השגת תמורה מקסימלית. ראו 
McMillan "Analyzing the Airwaves Auction" 10(1) J. Econ. Pers. (1996) 159, 160, 165 

 (להלן: ״מקאפי ומקמילן, 1996״).
 157 ההערכה המוקדמת של הקונגרס היתה כי התמורה מהקצאת כלל התדרים, לא רק ממכרז זה, תעמוד
 על 10.2 מיליארד דולר עד לשנת 1998, לאחר חמש שנות מכרזים. ראו אלדד (לעיל, הערה 148),

 בעמ׳14.
 158 על התוצאות העגומות שעלולות להיגרם כתוצאה מתכנון לקוי של המכרז ראו מקמילן, 1994 (לעיל,

 הערה 93), בעמ׳ 149-148.
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ת מחיר כ  הכרעה ראשונה נדרשה לגבי סוג המכרז שבו ייעשה שימוש. מכת רגיל, מ
ת הולנדי או אולי מכרז מסוג אחר? עיקר ההתלבטוח היחה בין כ  שני, מכירה פומבית, מ
 מכירה פומבית לבין מכרז רגיל. יתרונה של המכירה הפומבית הוא בכך שהיא מאפשרת
 זרימה של מידע בין המתמודדים במהלך המכירה, ובכך היא מצמצמת את השפעת
 ״קללת המנצח״, אשר כזכור גורמת להקטנת ההצעות ועל כן להקטנת התמורה
1 6 0 . חסרונותיה של המכירה הפומבית הם שבמצב של מציעים שונאי סיכון 1 5 9  מהמכירה
, וכן שהיא השופה יותר מהמכרז 1 6 1  היא אמורה לתת תמורה נמוכה יותר מהמכרז הרגיל

. 1 6  הרגיל לאפשרות של קנוניה בין המציעים2
 בהתחשב בנתונים אלה החליטה ה־FCC לבחור במכרז המשלב מכירה פומבית
 ומכרז רגיל. השיטה שנבחרה היתה מכירה פומבית המורכבת מסיבוכים רבים של
 מכרזים סגורים, כאשר בסוף כל סיבוב מוכרזת בפומבי ההצעה הגבוהה ביותר. דהיינו:
 בכל סיבוב יגיש כל מתמודד הצעה סגורה, אשר תיאסף על־ידי עורך המכרז. ההצעה
 הגבוהה ביותר באותו סיבוב תוכרז בפומבי כהצעה ה״זוכה״ בסיבוב זה, ולמתמודדים
 יוצע לערוך סיבוב נוסף של הגשת הצעות. המכירה תסתיים כאשר אף מתמודד לא יהיה
 מעוניין להציע הצעה גבוהה יותר מההצעה ה״זוכה״ של הסיבוב שהסתיים. לדוגמא,
 נניח שמחיר הפתיחה של המכירה הוא 10 , ומתמודדים שלושה מציעים. בסיבוב הראשון
 מתמודד א׳ מגיש הצעה(סגורה) בגובה 12, מתמודד ב׳ מציע 14 ומתמודד ג׳ מציע 15.
 תוצאת הסיבוב הראשון היא שמתמודד ג׳ מוביל, במחיר של 15. מנקודה זו מתחיל
 הסיבוב השני. בסיבוב השני מתמודד א׳ מציע 20, מתמודד ב׳ מציע 17 ומתמודד ג׳
 מציע 18. תוצאת הסיבוב השני היא אפוא שמתמודד א׳ מוביל, במחיר של 20. כך
 ממשיכה המכירה. בשלב מסוים, נניח לאחר הסיבוב העשית, המצב הוא שמתמודד א׳
 כבר פרש מן התחרות בסיבוב השמיני ומתמודד ב׳ מוביל, במחיר של 52. בסיבוב מספר
 11 מתמודד ג׳ פורש. בשלב זה מסתיימת התחרות בזכייתו הסופית של מציע ב׳, במחיר
^ מחד גיסא, לנצל את יתרונותיה 0  של 52. על־ידי נקיטה בשיטת מכת זו קיוותה ה־ 0

 159 ראו לעיל, פרק ה.4. ההערכה היתה כי המתמודדים במכרז התדרים מאופיינים בהערכה מקושרת,
 המורכבת מפרמטרים ידועים ומפרמטרים לא ידועים, ועל כן הם עלולים ליפול קורבן לקללת המנצח.
 160 במכרז התדרים המציעים היו שונאי סיכון הן משום שהכנת המכת עלתה הון רב, והן בשל המשמעות

 העסקית העצומה שבזכייה או באי־זכייה בו.
 161 ראו לעיל, פרק ה.3. כזכור, התיאוריה איננה נותנת תשובה לשאלה איזו השפעה חזקה יותר - שנאת
B. Chakravorty, W. Sharkey, Y. Spiegel & הסיכון או קללת המנצח. ראו בהקשר זה גם 

J. Econ.S. Wilkie "Auctioning the Airwaves: The Contest for BroadbandPCS Spectrum" 4 
 Management Strategy (1995) 345, 355 & (להלן: ״שקרבורטי״), המסביר מדוע המתמודדים

 במכרז התדרים הם שונאי סיכון ואת משמעות הדבר מבחינה אסטרטגית.
 162 ראו לעיל, פרק ו.7.
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 של המכירה הפומבית ולאפשר זרימת מידע בין המציעים; ומאידך גיסא, להקשות על
. 1 6  קשירת קשר באמצעות שמירה על האנונימיות של המציעים3

 הכרעה שנייה שהיה צורך לקבל היא האם לערוך מכרז אחד, סימולטני, שבו יוצאו
 למכירה בו־ זמנית כל הרשיונות שהרשות מתכוונת להקצות לשימוש הציבור: האם יש
 מקום להעדיף מכרז נפרד לכל רשיון, כאשר מספר המכרזים יהיה כמספר התדרים
. 1 6 4  המועמדים להקצאה: או שאולי ראוי לבחור בשילוב כלשהו של שתי השיטות
 השיקול העיקרי שעמו נדרש ה־כ<:<? להתמודד בסוגיה וו היה הקשר והיחס שבין
 הרשיונות, שהיה משני סוגים. סוג אחד של קשר הוא הערך המוסף שיכולה חברה לקבל
 כתוצאה מכך שהיא מחזיקה רצף של רשיונות, המשלימים זה את זה ומאפשרים לה
 שימוש יעיל יותר בתדרי השידור שהיא מחזיקה. כתוצאה מכך, ברור היה שערכו של
 רצף כזה עולה על סך כל מרכיביו בנפרד, ועל כן ניתן לצפות עבורו לתמורה גבוהה יותר
 מהתמורה הצפויה ממכירת כל רשיון בנפרד, משמע, ראוי היה לחפש מנגנון הקצאה
 שיאפשר בנייה יעילה של רצפים. סוג שני של קשר הוא היותם של רשיונות מסוימים
 חליפיים לרשיונות אחמם. גם כאן ראוי היה לעצב מנגנון שיאפשר למתמודדים לעבור
 ממכת למכרו, ממכירה למכירה, בהתחשב במחירים שנקבעים לרשיונות השונים, כדי
 שיוכלו להתמודד על הרשיונות הרצויים להם. עד לאותו מועד ההשפעה של מוצרים
 משלימים וחליפיים על מנגנון ההקצאה האופטימלי לא נחקרה מעולם במסגרת תורת
. העובדה שמספר 1 6 5 ן  המשחקים, והתיאותה הכלכלית לא הציעה לכך כל פתרו
 הרשיונות שעמדו להקצאה על־ידי ה־Fcc היה כמעט 2500, נתנה לקושי שעמד בפני

 הרשות משנה תוקף.
 כל המומחים שהתלבטו בנושא הסכימו שראוי לערוך סוג מסוים של מכרו סימולטני,
 אשר יקצה כמות מסוימת של רשיונות באותו מכרז, אך הם היו חלוקים לגבי פרטי
. כמו כן הובע חשש שמכת סימולטני יהיה מסובך מדי מבחינת המציעים, 1 6 6  המכרז
 דבר שעלול היה להכשילו. בסופו של דבר התקבלה על־ידי ה־נ0? הצעתם של פרופ׳
', אשר כללה את הכללים הבאים: (1) בכל הקצאה ייקבע 6  מילגרום ופרופ׳ ווילסון7

 163 ראו מקמילן, 1994 (לעיל, הערה 93), בעמ׳ 153-151. פרופ׳ מקמילן, אשר היה שותף לכמה
 מהמחקרים החשובים ביותר בתחום תורת המשחקים, שימש כיועץ מיוחד של n־FCC לעיצוב המכרז

 הנדון, ובמסגרת תפקידו זה היה ממונה על עיצוב כללי המשחק של המכרז.
 164 דיון מפורט בסוגיה, בולל הקשיים שהיא מעלה והפתרון שנמצא להם, ראו אצל מקמילן, 1994 (לעיל,

 הערה 93), בעמ׳ 155-153.
 165 מקאפי ומקמילן, 1996 (לעיל, הערה 156), בעמי 172.

 166 על יתרונות המכרז הסימולטני בנסיבות העניין ראו שקרבורטי(לעיל, הערה 161), בעמ׳ 354.
 167 פרופ׳ מילגרום ופרופ׳ ווילסון מאוניברסיטת סטנפורד, אף הם מחשובי החוקרים של תורת המכרזים,

 שימשו כיועצים של שתיים מהחברות שהתמודדו במכרז.
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 מראש המספר והאפיון של הרשיונות המוקצים בה;(2) ההקצאה תהיה מורכבת ממכלול
 של מכרזים, כאשר כל מכרז יתייחס לרשיון שימוש אחד;(3) כל המכרזים ייערכו בו
 זמנית, כאשר בכל סיבוב יוכלו המתמודדים להגיש הצעות לכל הרשיונות העומדים
 למכירה בהקצאה זו. עם זאת, מספר ההצעות המותרות יוגבל למספר הרשיונות שעוד
 לפני תחילת המכרז המציע קבע שהוא מעוניין בהם והפקיד עבורם ערבות משמעותית!
 (4) כל המכרזים יישארו פתוחים להמשך ההתמודדות עד שיסתיים המכרז האחרון
 באותה הקצאה. הווה אומר: ההקצאה לא תיחתם עד לסיבוב שבו לא תוגש אף הצעה
 לאף רשיון באף מכרז. על־ ידי כך כל מציע יוכל לעבור ממכרז למכרז בתוך ההקצאה
;(5) המציעים יחויבו 1 6 8  ללא הגבלה, על־פי שיקולי מחיר ושיקולי יעילות שהוא ישקול
 להיות פעילים בכל סיבוב וסיבוב (היינו: להגיש הצעה בכל סיבוב) פעילות מינימלית
 שתיקבע. מציע שלא יהיה פעיל בהתאם לכללים שנקבעו ייראה כמי שפרש מהתחרות
 ולא יאופשר לו לתזור אליה. זאת, כדי שהמכרז יתקדם בקצב סביר, והמציעים לא יחכו
F יהיה שיקול דעת לקבוע את קצב ההתקדמות C C  שמציעים אחרים יגישו הצעות;(6) ^
 המינימלי של המכרז(משמע, את הסכום המינימלי להגשת הצעה תקפה) ולשנות אותו
 במהלך המכירה על־ פי צורכי המכרז, כדי שהמכת יתקדם בקצב משביע רצון;(7) כדי
 למנוע הצעות פיקטיביות, מציע שיחזור בו מהצעתו ישלם קנס שיעמוד על ההפרש שבין
 ההצעה שחזר בו ממנה לבין ההצעה הזוכה, אם יש הפרש כזה. אם החזרה מההצעה

. 1 6  תבוא לאחר סיום המכרז הקנס יגדל ב־93%
 גם הנושא השלישי שחייב הכרעה התייחס למשמעות הכלכלית של צירופי
 הרשיונות. כאמור, אחת התכונות הייחודיות של מכרז התדרים היתה המשמעות
F היה אינטרס לאפשר להיבט זה לבוא לידי C C  הכלכלית של החזקת רצף רשיונות. ^
 ביטוי בעיצוב המכרז, הן כדי לשפר את יעילות ההקצאה והן כדי להגדיל את התמורה
 הצפויה ממנה. על כן התעוררה השאלה, האם לאפשר למתמודדים על ההקצאה להציע,
 נוסף על ההצעות לרשיונות בודדים, גם הצעות לרצף של רשיונות, או להימנע מכך
 ולאפשר למתמודדים לבנות לעצמם את הרצפים הרצויים להם רק על־ידי התמודדות
 במספר מכתים בו זמנית, באופן שהזכייה בהם תיצור את הרצף המבוקש. בסופו של

 168 כך, לדוגמא, נניח שבהקצאה פלונית מוקצים 10 רשיונות שידור. יכול להיות מקרה שבו בסיבוב
 השמיני תיפסק ההתקדמות במכרז מספר אחד וייווצר לכאורה הרושם שהזוכה ברישיון מספר אחד
 נקבע: ואולם, בסיבוב 10 יחליט אחד המתמודדים על רישיון מספר שניים, שהמחיר במכרז זה הגיע
 לערכים גבוהים מדי עבורו, ולעומת זאת, המחיר של רישיון מספר אחד עדיין אטרקטיבי. בעקבות
 זאת, בסיבוב מספר 11 הוא ינטוש את התחרות על רישיון מספר שניים, ויגיש הצעה לרישיק מספר

 אחד, הצעה שתחייב את הזוכה לכאורה ברישיון זה להגיב על ההצעה או לוותר על הרישיון.
 169 בנוסף, מכיווץ שעל הפרק עמדה הקצאה של למעלה מ־2000 רשיונות, החליטה CC-n¥ להקצותם

 בחמישה מכרזים סימולטניים, כאשר החלוקה נערכה על בסיס ענייני לפי סוגי הרשיונות.
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 דבר הוכרע על־ ידי רוב הכלכלנים כי השיטה השנייה עדיפה, וזאת בעיקר בשל
 המורכבות הנוספת שיוצרת האפשרות להציע בו זמנית גם הצעות לרשיונות בודדים וגם
 הצעות לקומבינציה של רשיונות. נושא זה היה היחיד שלא היה לגביו קונצנזוס בין

. 1 7  הכלכלנים0
 קושי נוסף שחייב התמודדות נבע ממדיניות ההעדפה של סקטורים חלשים, שאותה,
 כזכור, הכתיב הקונגרס. כאמור, הקונגרס דרש מה־FCC להבטיח כי חלק מהרשיונות
 יוקצו לעסקים קטנים, לחברות טלפון מרוחקות, ולעסקים שבבעלות בני מיעוטים
. ניתן היה לעשות זאת על־ ידי קביעה כי המכת לרשיונוח מסוימים יהיה פחוח י 7  ונשים 1
 רק בפני מי שמשתייך לסקטור המועדף, או על־ידי מתן העדפה בשיעור מסוים בכל
 המכרדם למי שמשחייך לסקטור המועדף. מבחינה כלכלית ברור כי הדרך השנייה יעילה
 יותר. לא זו אף זו: על־ פי התיאוריה הכלכלית, מתן יתרון מסוים במכרז למי שסובל
 מנחיתות אינהרנטית היא יעילה ואף אמורה להגדיל את התמורה הכללית מהמכירה, שכן
. ואכן, הוחלט 1 7 2  היא מתמרצת את המציעים התוקים יותר להגיש הצעות גבוהות יותר
 על־ידי ה־Fcc לנקוט בגישה זו. במכרז הראשון ניתנה לחברי הסקטור המועדף העדפה
 בגובה של 25% על פני המתמודדים האחרים, אך למרות זאת אף אחד מהזוכים לא
 השתייך לאחד מהםקטורים המועדפים. במכרז השני הועלתה ההעדפה ל־40%,
 והמתמודדים המשתייכים לסקטורים המועדפים זכו בכל עשרת הרשיונות שעמדו

. 1 7 3 ו  למכירה בהקצאה ז
 שאלה חמישית שחייבה התייחסות היתה האם לערוך מכרז שבו משלם המציע
 הזוכה תשלום אחד גדול ומראש, או שעדיף לקבוע כי התשלום לממשלה יהיה מורכב
 מתשלום חד־ פעמי בתוספת תמלוגים, שישולמו כפונקציה של ההכנסות העתידיות.
 על־ פי הניתוח הכלכלי התיאורטי, תשלום תמלוגים הוא יעיל וכדאי יותר לעורך המכרז,
 כאשר תוסר הוודאות לגבי ההכנסות העתידיות הוא משמעותי והמציעים הם שונאי

 170 להסבר מפורט ולפירוט השיקולים בבחירת כללי המשחק ראו מקמילן, 1994 (לעיל, הערה 93), בעמי
 157-155. לעמדה סותרת, התומכת באפשרות להגיש הצעות לקומבינציה של רשיונות, ראו

 שקרבורטי(לעיל, הערה 161), בעמי 371-362.
 171 מקמילן, 1994,שם, בעמ׳ 157.

 172 ראו לעיל, פרק ו.3.
 173 לביקורת על n־FCC ועל תוצאות המכרז, ככל שהדברים נוגעים להעדפת סקטורים חלשים, ראו
J. Yang "How the FCC clean up its spectrum auction mess" Business Week Online mentary 
.(October 6, 1997) (http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/octl997/nf7100d.htm) 
 במאמר זה טוענת המחברת כי תכנון המכרז על־ידי n־FCC בכל הנוגע להעדפת סקטורים חלשים
 היה לקוי, וכתוצאה מכך זכו במכרדם גורמים לא מתאימים, במחירים הגבוהים מיכולת התשלום

 שלהם, דבר שהביאם לסף פשיטת רגל ולחוסר יכולת לממש את הפעלת הרישיון.
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ט ו ק נ ה ל ק ד צ ה ה ר ו א כ ה ל ת י ן ה ל כ ע , ו ם י ר ד ת ז ה ר כ מ ם ב ו ג מ י י ק ת ה ה ל ם א י א נ . ת 1 7 4 ן ו כ י  ס
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ב ו ן ר כ , ש ב ו ש י ח יתי ל א בעי ו ה ה ח ז ו ו . ר ן ו ת הרשי ל ע פ ה ל מ ב ק ת י ח ש ו ו ר ה ר מ ז ג י ה  ל

, ת ו י ו ל ל פעי ב ש ח ן ר ו ו ג מ ת ב ו ק ס ו ע ת ה ו ר ב ם ח ז ה ר כ מ ם ב י י ל א י צ נ ט ו פ ם ה י ד ד ו מ ת מ  ה

ק ת ו נ מ ן ב ו ת הרשי ל ע פ ה ת מ ו ר ב ת ל ה ח ש ו ו ר ת ה ב א ש ח ה ל ש היה ק י י ה כ ת י ה ה כ ר ע ה ה  ו

ת ם א י ל ע ה ת ל נ י י נ ה מעו י ה ת ה ש ר ב ח ה ש ת י ם ה ה ג כ ר ע ה . ה ה ר ב ח ל ה ת ש ו י ו ל י ע פ ר ה א ש  מ

. ב י ר ש ו א ק ל ת ל א ת ז ו ש ע ל ל כ ו ן ת ו ת הרשי ל ע פ ה ה מ י ח ו ו  ר

ד ח ל א כ ם ל מו י נ ר מי י ח ע מ ו ב ק ם ל א ה ה ת י , ה ה ע ר כ ה ה ב י י ח ת, ש , שישי ת פ ס ו ה נ י ג ו  ס

ר ש א , כ ץ ל מ ו י מ ע צ מ א א ו ם ה ו מ י נ י ר מ י ח ת מ י ל כ ל כ ה ה י ר ו א י ת י ה ־ פ ל ? ע ת ו נ ו י ש ר ה ד מ ת א  ו

ע ו נ מ ם ל ו מ י נ י מ ר ה י ח ל מ ו כ ה י ב ז צ מ . ב ם י פ ת ת ש ט מ ו ע י מ ל ה ו ש ל ת ח ו ר ח ת ה ל י פי ת צי מ י י  ק

ל ט ר רת ק צי ק לי ר מ ת ת ה ע א ו נ מ ן ל כ , ו י ת י מ א ו ה כ ר ע ך מ ו מ נ ר ה י ח מ ב ב א ש מ ל ה ה ש א צ ק  ה

ל ע , ו ם י ר ד ת ת ה א צ ק ל ה ת ע י ב י ס ר ג א ה ו ש ת ק ו ר ח ה ת י ו פ ה צ ת י ה ה ה ז ר ק מ . ב ם י ע י צ מ  בין ה

ת ע י ב ק ע מ נ מ י ה ־ FCC ל ה ה ט י ל ח ן ה ל כ ר ע ש . א י ת ו ע מ ש ה מ י א ה ל ל ט ר ק ש ל ש ח ם ה  כן ג

ם. מו י נ ר מי י ח  מ

ת ו י ה ם ל כי ו צרי י ז ה ר כ מ י ה ל ל . כ ק ח ש מ י ה ל ל ח כ ו ב כ ר ו ה מ י ל ה ק ש נ עי ש ל שבי ו ק י  ש

ת ו ר ב ח ם ב י ל ה נ מ ג ה ר ד ל ת a־FCC ו ו י נ י ד מ י ה ע ב ו ק ם ל ר י ב ס ה ה ל הי תן י י ה שנ ל א  כ

ם ה רת מ ז ג ה הנ י ג ט ר ט ס א ת ה א ם ו י ל ל כ ת ה ן א י ב ה ם ל ה ר ל ש פ א י ן ש פ ו א , ב ת ו ד ד ו מ ת מ  ה

ה ה נ ה . ה 1 7 5 ד ב ל ה ב צי אי טו נ י האי פ ־ ל א ע ל י ו ל כ ל כ ח ה ו ת י נ ה ש מ ק ב ת מ י ה פ ־ ל ל ע ו ע פ ל  ו

ד צ ם מ ה ל ה ש נ ב ה ־ י ר א ו ר ג ם ל י ל ו ל י ע ד ם מ י ב כ ר ו ק מ ח ש י מ ל ל כ ה ש ת י ז ה ר כ מ י ה ב צ ע ל מ  ש

י ם כ י ד מ ו ל מ ן ה ם בי כ ס ו ן ה ל כ . ע ת ו י ע ו צ ק מ ת ה ו צ ע ת ה י י ח ד ם ל גרו ר שי ב , ד ט י ל ח מ ג ה ר ד  ה

ם ם א , ג ם י ב כ ר ו ם מ י ל ל י כ נ ל פ ם ע י ט ו ש ק פ ח ש י מ ל ל ף כ י ד ע ה י ל ת ראו מ י ו ס ה מ מ ד ר  ע

. 1 7 6 ה א צ ק ה ן ה ו נ ג ת מנ ו ל י ע י ת ב מ י ו ס ה מ ת ח פ א ה י ר ה ב ד ת ה ו ע מ ש  מ

ת י ב מ ו ה פ ר י כ ה מ ת י F ה e e n י ד י ־ ה על ר ח ב נ ז ש ר כ מ ת ה ט י , ש ו #ל דבר פ ו ס  ב

ז ר כ ת מ ט י ו ש ה ז ת י ם. ה לי י ם רג י ז ר כ ל מ ם ש ם רבי י כ ו ב י ס ת מ ב כ ר ו מ פה, ה ת רצי י נ ט ל ו מ י  ס

ץ מ א י ל ד ד ראשי n־FCC כ צ ן מ ט א ק ץ ל מ ו א ך ב ר ו ה צ י ה , ו ם ל ו ע ה מ ת ס ו א נ ל , ש ה ש ד  ח

. ף כ ל ה ח ע נ ו ה מ י ה ה ב ר ה ה ו כ ב ז ש ר כ מ ו ב ה ז ט י  ש

 174 ראו לעיל, פרק ה.6.
 175 קרמטון(לעיל, הערה 39), בעמ׳ 278.

 176 לשיקולים נוספים שהיה על הרשות לשקול ראו שקרבורטי(לעיל, הערה 161), כעמ׳ 361-356; אלרד
 (לעיל, הערה 148), בעמ׳ 55-46. בין שיקולים אלה ניתץ למנות את הסוגיות הבאות: האס לחלק את
 הספקטרום למעט רשיונות גדולים או להרבה רשיונות קטנים: כיצד לחלק את התדרים מבחינה
 גיאוגרפית; כמה תחומי תדר להקצות לשימוש; האם ועד כמה להגביל זכיינים נוכחיים של טלפון
 סלולרי מהשתתפות במכרז החדש; האם לתת אפשרות להתאגדות של במה חברות לצורך התמודדות

 משותפת במכרז.
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 (ג) ניהול המכרז ומוצאומיו

 כאמור, החליטה ה־Fcc לערוך בשלב הראשון חמישה מכרזים (בינתיים נערכו כבר
 מכרזים נוספים), שבכל אחד מהם הוקצה מספר שונה של רשיונות שימוש. מטבע
 הדבתם, המכת הראשון היה החשוב ביותר ולא בגלל התרתם שהוקצו בו, אלא משום
 שאם מכרז זה היה נכשל, סביר להניח כי התהליך כולו היה נעצר ונבחן מחדש. או אז
 היתה הקצאת התדרים מתעכבת לחודשים, אם לא לשנים, וספק אם אותו קרדיט שניתן
 לאנשי התיאוריה במכת הראשון היה ניתן להם גם בהמשך. לשמחתם של כל המעורבים
 בדבר נחשב המכת להצלחה עצומה, הרבה מעבר לציפיות. ההקצאה היתה יעילה,
. להלן יובאו 1 7 7  והתמורה שהתקבלה מהמכת היתה גדולה פי 10 מההערכה המוקדמת

: 1 7 8 ו  בקצרה פרטי המכרז הראשון של תדרי הרדי
 המכרז הראשון הקצה 10 רשיונות בלבד, משלושה סוגים שונים, בעלות נמוכה
 יחסית. נוסף על כללי המכרז שפורטו לעיל נקבע, בץ היתר, כי:(1) מטעמים של עידוד
 התחרות ומניעת מונופול כל מתמודד יוכל לזכות בלא יותר משלושה רשיונות, אולם
 יהיה עליו להפקיד ערבות בסך 350,000 דולר עבור הזכות להתמודד על כל רשיון;(2)
 למגזתם המועדפים ניתנה העדפה בגובה של 25%; (3) בשלב הראשון של המכרז כל
 מתמודד תויב להיות פעיל בכל סיבוב לפתות לגבי רשיון אחד; ובשלב השני הוא חויב
 להיות פעיל בכל הרשיונות שהוא מעוניין בהם, אם כי הוא רשאי לעבור מהתמודדות על
 רשיון אתר להתמודדות על רשיון אחר. ההחלטה מתי נגמר השלב הראשון ומתחיל
) ה־00ק רשאית להכריז בכל סיבוב החל מהסיבוב F c c - n  השלב השני היא של 4) \
 ה-20 כי הסיבוב הבא יהיה הסיבוב האחרון: כאשר סיום ״טבעי״ של המכת הוא מצב
 שבו לא הוגשו יותר הצעוח מטעם אף אחד מן המציעים;(5) אורכו של כל סיבוב נקבע
 לשעה, כאשר ל־00? נותר שיקול דעת להגדיל או להקטין את פרק הזמן על־פי הצרכים
 בשטח. ראוי לציין כי כללי המכרז נקבעו בקונצנזוס כמעט מלא בין כל הכלכלנים

. 1 7  שלקחו חלק בנושא, הן מצד הרשויות והן מצד החברות המתמודדות9
 ההיערכות של המתמודדים לקראת המכרז נמשכה חודשים ארוכים, וכללה עריכת
 מחקרי שוק שנועדו להעריך את שווי הרשיונות השונים בנפרד ובקומבינציות שונות,
 בניית מודלים תיאורטיים להערכת הרשיונות וקומבינציות שונות שלהם, גיוס הון עבור
 המכרז עצמו וגם עבור פיתוח התשתיות העתידיות, ועריכת מכרזים מבוימים, שנועדו
 לתרגל את האסטרטגיה שנבחרה ולאתר בעיות שלא נצפו מראש. קרמטון, ששימש

 177 קרמטון(לעיל, הערה 39), בעמ׳ 269.
 178 פירוט של מהלך המכרז על 47 סיבוביו, וניתוח כל שלב ושלב בו, תועד במאמרו המרתק של פרופ׳

 קרמטון, אשר שימש אף הוא כיועץ במכרז לאחת החברות שהתמודדו בו, ראו שם.
 179 שם, בעמ׳ 275, הערה 11 והטקסט הנלווה לה.
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 עומר דקל משפטים ל תש״ס

 כיועץ של אחת מהחברות המתמודדות, מעיד על עצמו כי ערך למעלה מאלפיים
 סימולציות ממוחשבות כדי להעריך את ההשפעה של ״קללת המנצח״ על ההצעות וכדי

. 1 8 0 ו  לגבש אסטרטגיה לנטרול השפעה ז
. כל מציע קיבל 1 8 1  המכרז הראשון נערך בסוף חודש יולי 1994, במשך חמישה ימים
 מספר זהות סודי, כדי למנוע את זיהויו על־ידי המתמודדים האחרים, וזאת במטרה
 להקטין את האפשרות לקרטל. הצעות הפתיחה במכרז היו גבוהות מאוד, הרבה מעבר
 למצופה. בהתחשב בכך, היו שהעריכו כי לא יהיה צורך בחמשת הימים שהוקצו מראש
 למכרז, ויומיים יספיקו כדי לסיימו. הערכות אלה התבדו. בפועל החל המכרז ביום ב׳
 והסתיים ביום ו׳ בצהרים, לאחר 47 סיבובים. המכרז אומנם החל בקצב מהיר, אך ככל
 שעלה המחיר ירד קצב ההתקדמות. קרמטון מתאר במאמרו את התקדמות המכת סיבוב
 אחר סיבוב, תוך שהוא מפנה את תשומת הלב לשינויים ולהתפתחויות שחלו בכל סיבוב

 וסיבוב.
 כאמור, המכרז הסתיים ביום ו׳ בצהרים באופן טבעי, ללא התערבות מלאכותית של
 71־¥00. האומץ והתעוזה שהפגינו ראשי ה־Fcc בכך שאימצו שיטת מכרז שלא נוסתה
 בעבר, רק בשל עצתם של כמה מתמטיקאים וכלכלנים, התברר כמשתלם. המכירה
. מכרז זה היווה יריית פתיחה 1 8 2  הפומבית הסימולטנית הוכתרה פה אחד כהצלחה
 לשינוי מדיניות ההתקשרות של ה־כ<כ<ע, והחל ממכרז זה כל הקצאות התדרים נעשו

. 1 8 3  באמצעות מכרזים

 180 שם, בעמי 289-274.
 181 ראו פירוט נתוני המכרז בכתובת האינטרנט:

.http://www.fcc.gov/wtb/auctions/nnpcs/nnp 1 fact.html 
 182 מטבע הדברים לא כל התחזיות התגשמו, אך מדובר בבעיות שנותרו בשוליים, ולא היה בהן כדי
 לשנות מהמסקנה הסופית. למשל, ההעדפה לסקטורים החלשים הגדילה באופן פרדוקסלי את
 התמורה מהמכרז כפי שצופה התיאוריה, אך לא בהתאם לכוונת ההעדפה. כך, במכרוים שבהם ובו
 הסקטורים המועדפים היתה התמורה גבוהה ב־12% מאשר במכרזים מקבילים, שבהם לא היתה
 העדפה. ראו קרמטון(לעיל, הערה 39), בעמ׳ 330 ז מקאפי ומקמילן, 1996 (לעיל, הערה 156), בעמ׳
 168. הכוונה להסתיר את זהות המתמודדים על־ידי מתן מספר סודי התבררה כבלתי יעילה וכמיותרת,

 m־FCC החליטה להימנע מכך במכרזים הבאים(שם, שם).
 183 סקירה של מהלך כל המכרזים ותוצאותיהם ניתן למצוא באתר הרשמי של n־FCC באינטרנט, אשר
 כתובתו הנוכחית היא: http://www.fcc.gov. למשל, במכרז השלישי של PCS^i הוקצו 99 רשיונות,
. במכרז זה p 1 9 9 5 מ  לאחר 112 סיבובים. המכרז נמשך 4 חודשים, בין ה־5 בדצמבר 1994 ל־13 ב

 שולמו לרשות כ־7 מיליארד דולר. ראו בפירוט בכתובת:
.http://www.fcc.gov/wtb/auctions/mta/mtalfact.html 
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 (ד) סיכום

 לראשונה בהיסטוריה ניתן לתורת המשחקים תפקיד כה חשוב בעיצוב המציאות,
. למרות שמכת הספקטרום 1 8 4  והתוצאות הפתיעו לטובה את כל הנוגעים בדבר
 האלקטרו־ מגנטי היה כה מורכב וכה מסובך עד כי שום מודל תיאורטי איננו מסוגל
 לתאר אותו באופן אמין, הת שהשימוש וההסתייעות בתוכנות הכלכליות ובמסקנות
 שנבעו מהמחקר הכלכלי היוו מרכיב משמעותי ביותר בהצלחת המכרז. כל הנוגעים
 בדבר הרוויחו בסופו של דבר מהמעבר לשיטת המכרזים ומהמחשבה הרבה שהוקדשה
 לעיצוב המכת: משלם המסים קיבל תמורה הולמת למשאב ציבורי מוגבל, הלקותות
 קיבלו שירות יעיל יותר, מהיר יותר וטוב יותר, ולחברות המםחתות ניתנה הזדמנות
 שווה והוגנת לרכוש את זכות השימוש בתדרי השידור. סביר להניח כי הצלחה זו ניתן
 ליישם גם בתחומים אחתם לגמרי, כמו הקצאת רשיונות לכתית מינרלים, זכויות נחיתה

 בשדות תעופה, סילוק פסולת רעילה, הקצאת זכויות במקרקעין ועוד.
 רבות מהשאלות שהתעוררו במכרז זה לא נבחנו מעולם, והמכת נתן תמריץ לנתח
 אותן גם בהיבט התיאורטי. כך לגבי המשמעות של מכירת פריטים המשלימים זה את זה
 או חליפיים זה לזה, כך לגבי ההשפעה של מגבלות תקציב על אסטרטגיית המציעים, כך
 לגבי השאלה האם נכון להתמודד במכת הראשון או שעדיף להמתץ למכרזים מאוחרים
 יותר, כך לגבי התבונה או חוסר התבונה שבמדיניות הצעה אגרסיבית(הכוונה להעלאת
 גובה ההצעה ביותר מהמינימום שמחייבים כללי המכרז), וכך גם לגבי הרחבת
 ההתייחסות התיאורטית למצב של מציעים לא סימטריים. סוגיות אלה, שכמעט שלא

 נחקרו לפני מכרז התדרים, הפכו לסוגיות פופולריות למחקר ולכתיבה מיד לאחריו.

ת ו נ ק ס  ח. מ

 מבחנו המרכזי של הפרק בתורת המשחקים ששמו תורת המכרזים, פרק שעיקתו הובא
 לעיל, הוא, לדעתי, בישימותו לחיי המעשה, היינו: בשאלה האם ניתן לגזור מהניתוחים
 התיאורטיים שהובאו לעיל מסקנות מעשיות עבור הרשות המנהלית, ואם כן - מהן
 מסקנות אלה. עם זאת, את המסקנות שיוצגו להלן ראוי, לדעתי, לחלק לשניים: למסקנות
 במישור הכלכלי ולמסקנות במישור המשפטי־ נורמטיבי. המסקנות הכלכליות נובעות

 המכרז הרביעי נערך בין ה־18 בדצמבר 1995 ל־6 במאי 1996 (83 ימי מכרז). הוא במשך 184
 סיבובים, הוקצו בו 493 רשיונות ל־89 מציעים, והתמורה לרשות עמדה על למעלה מ־9 מיליארד

.http://www.fcc.gov/wtb/auctions/blk_c/cbklfact.html דולר. ראו 
 184 על החששות שליוו את המכרז בטרם יצא לדרכו ראו אלרד(לעיל, הערה 148), בעמ׳ 58-55,19.
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 באופן ישיר מהניתוח שהוצג לעיל. לעומת זאת, המסקנות הנורמטיביות נגזרות
 מהתוכנות הכלכליות, ועל כן מהוות מסקנה מסדר שני של הניתוח דלעיל.

 1. מסקנות כלכליות

 (א) המכירה הפומבית היא מנגנון ההקצאה האופטימלי

 לדעתי, ניתן לגזור מהניתוח הכלכלי דלעיל כמה מסקנות מעשיות במישור הכלכלי.
 המסקנה הראשונה והתשובה ביותר היא, שככלל, מנגנון ההקצאה האופטימלי הוא
 מנגנון המכירה הפומבית. אומנם אין זו מסקנה גורפת במובן זה שהיא מתקיימת בכל
 תנאי ובכל נסיבה, אך זוהי מסקנה כללית, המתקיימת ברוב המקרים וברוב הנסיבות. כדי
 להצדיק טענה זו נזכיר שוב את יתרונות המכירה הפומבית על פני מנגנוני ההתקשרות
 האחרים, כפי שהם עולים מהמחקר הכלכלי שהובא לעיל, וכפי שעולה מערכים

 ומעקרונות נוספים שמנגנון המכרז נועד להגשים.
 ראשית, מנגנון המכירה הפומבית הוא המנגנון היחיד המבטית כי בכל המקרים ובכל
 הנסיבות הקצאת המשאב תהיה אופטימלית, במובן זה שהוא יוקצה למי שימקסם את
 התועלת ממנו. יתר המנגנונים אינם יכולים להבטיח תכונה חשובה זו בכל תנאי ובכל
 נסיבה. לתכונה זו קיימת חשיבות מיוחדת כאשר עורך המכרז הוא רשות מנהלית,
 להבדיל מגורם פרטי. תכונת ההקצאה האופטימלית מושגת על־ידי שני מאפיינים
 עיקריים של המכירה הפומבית. המאפיין הראשון הוא תכונת הפומביות של המכירה
 הפומבית, המונעת את האפשרות להיווצרותו של כשל שוק כתוצאה מפערי מידע.
 פומביות ההליך מבטיחה כי בעל ההערכה הגבוהה ביותר של המשאב יהיה גם זה שיזכה
 בו, תוצאה שהיא אופטימלית מבחינה כלכלית. מאפיין חשוב שני של המכירה הפומבית
 הוא שהאסטרטגיה שעל המציעים לנקוט במהלך המכירה הפומבית היא אסטרטגיה
 פשוטה, אשר מקטינה את החשש לטעות בה. גם תכונה זו מייחדת את המכירה הפומבית

 משאר מנגנוני ההקצאה.
 יתרון שני של המכירה הפומבית הוא בכך שהיא מבטיחה למוכר תמורה גבוהה יותר
 ממנגנוני הקצאה אתרים. תכונה זו מושגת בזכות כמה מאפיינים נוספים המייחדים את
 המכירה הפומבית. ראשית, היא מאופיינת בעלות עסקה נמוכה יותר משאר מנגנוני
. נוסף על כך, מנגנון המכירה הפומבית 1 8 5 ל ו ז  ההקצאה, הנובעת מכך שזהו הליך מהיר ו

 185 אם בעבר עריכת מכירה פומבית חייבה איסוף של כל המשתתפים במכירה למקום אחד, עובדה
 שייקרה את ההליך ואולי מנעה את השתתפותם של מציעים מסוימים, הרי שכיום אין עוד צורך בכך.
 בזכות השתכללות אמצעי התקשורת ניתן לערוך מכירה פומבית בכמה מוקדים בו זמנית, אשר
 יקושרו על־ידי מסכי וידיאו. כמו כן, ניתן לעשות שימוש באינטרנט, ועל־ידי כך לאפשר השתתפות
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 מייתר ״ריגול״ והתחקות אתר המציעים האחרים, ועל כן מייתר גם את השימוש באמצעי
 הגנה מפני ריגול. כתוצאה מכך נחסכות למציעים הוצאות רבות, וכפי שהוסבר כבר לעיל
 הדבר אף מעודד את ההשתתפות בהליך המכירה, עובדה המגדילה אף היא את התמורה
 הצפויה בה לעורך המכרז. שלישית, בנסיבות המאופיינות בהערכה משותפת או בהערכה
 תלויה או מקושרת, שזהו המצב השכיח ביותר, עריכת מכירה פומבית מקטינה את
 ההשפעה של ״קללת המנצח״. זאת, משום שפומביות ההליך מספקת למציעים מידע
 בדבר הערכת המשאב על־ידי המציעים האחרים, בכך היא מקטינה את חוסר הוודאות
 שבו הם נמצאים ומאפשרת להם להעריך נכון יותר את המשאב העומד למכירה. צמצום
 החשש ליפול קורבן ל״קללת המנצח״ מאפשר למציעים להגדיל את הצעותיהם ומגדיל

. 1 8 7 ׳ 1 8 6  את התמורה הצפויה מן המכירה
 יתרון שלישי של המכירה הפומבית על פני שאר מנגנוני ההתקשרות הוא בכך
, וזאת בזכות שקיפות ההליך. 1 8  שמנגנון זה מתמודד באופן מלא יותר עם בעיית הנציג8
 פומביותה של המכירה הפומבית מצמצמת את האפשרות למניפולציות אסורות,
 לשחיתות ולפגיעה בטוהר המידות, ועל כן מצמצמת את בעיית הנציג. לתכונה זו
 חשיבות גם בהיבט הכלכלי, אך לא פחות מכך בהיבט המוסרי־אתי, ואץ צורך להכביר
 על כך מלים. כתוצאה משקיפותה נהנית המכירה הפומבית מיתרון נוסף על פני שאר
 מנגנוני ההקצאה, והוא חיזוק האמון של הציבור ברשות המנהלית בכלל ובשיטת
 המכרזים בפרט. שני היתרונות האחרונים אומנם קשורים זה בזה קשר הדוק, אך הם
 מגלמים, לדעתי, היבטים מעט שונים של אותו מטבע. אלה, אם כן, יתרונותיה של
 המכירה הפומבית על פני יתר מנגנוני ההקצאה. לכאורה, ניתן להצביע על כך שחלק
 מהתכונות שצוינו לעיל משותפות גם למנגנונים נוספים; אולם אץ אף מנגנון המאופיין

 במכירה לכל מי שמעוניין בכך ועומד בתנאי ההשתתפות שנקבעו מראש: וניתן, כמובן, לחשוב גם
 על דרכי תקשורת נוספות, המייתרות את הצורך בכינוס המשתתפים במכירה למקום אחד.

FCC186 ראוי לציין כי שיקול זה היה אחד מהשיקולים המרכזיים בעיצוב מנגנון המכירה על־ידי יועצי ה־ 
 במכרז התדרים שתואר לעיל. ראו לעיל, פרק ז.2(ב).

 187 כאן ראוי לציין, כי על־סי הניחוח התיאורטי, מסקנה זו איננה כה מובהקת כאשר המציעים מאופיינים
 כשונאי סיכון. על כן, למען הדיוק ראוי לומר כי מסקנה זו נכונה תמיד כאשר המציעים הם אדישי
 סיכון: ואילו במצב של מציעים שונאי סיכון, המסקנה דלעיל תלויה בתשובה לשאלה מה יותר
 דומיננטי בנסיבות העניין - שנאת הסיכון של המציעים או הקטנת עלויות העיםקה וצמצום ההשפעה

 של קללת המנצח ?

 188 ״בעיית הנציג״ בהקשר שלנו היא החשש שנציג הציבור, הפקיד המוסמך, יעשה שימוש לרעה
 בסמכותו רעדיף את האינטרס האישי שלו על פני האינטרס של הציבור שהוא מהווה שלוח שלו.
 המשמעות המעשית של הדבר היא העדפה להתקשר עם פלוני ולא עם אלמוני בשל היותו של פלוני

 קרוב משפחה, חבר מפלגה, נוהן שוחד וכדו׳.



 עומר דקל משפטים ל תשייט

 בכל התכונות שצוינו לעיל, ומכאן יתרונו של מנגנון המכירה הפומבית על פני מנגנונים
 אלה.

 נוסף על כך ראוי להעיר שלוש הערות נוספות בקשר למנגנון המכירה הפומבית.
 הערה ראשונה היא שעד למכרז ה־כ<:<? היתרונות המצוינים לעיל היו ״על הנייר״ בלבד,
 וניתן היה להטיל ספק בישימותם. אולם, מכרז ה־00? היווה, לדעתי, הוכחה חותכת
 למעשיותם של יתרונות אלה, וכיום לא ניתן לפקפק בכך עוד. הערה שנייה, שאיננה
 קשורה לראשונה, היא שמנגנון המכירה הפומבית ישים, לדעתי, גם בעסקאות סבוכות
 ומורכבות, המצריכות שקילת שיקולים סובייקטיביים. לכאורה, התקשרות מורכבת,
 המחייבת שקילה והערכה של פרמטרים רבים, אשר חלקם לא מאפשרים כלל כימות
 על־ פי סולם מדויק, מונעת הסתייעות במנגנון המכירה הפומבית, אשר איננו מאפשר
 להתייחס לפרמטרים אלה. אולם, ניתן לפתור קושי זה על־ידי פיצול תהליך ההתקשרות
 לשני חלקים. בשלב הראשון ייערך מכרז רגיל או מכרז הכולל גם משא ומתן עם
 המציעים השונים, אשר יתחשב בשיקולי איכות בלבד וכלל לא יתייחס לסוגיית המחיר.
 בסוף שלב זה יקבעו נציגי הרשות מהן ההצעות שעומדות בתנאי המכרז וראויות
 מבחינתה של הרשות להיבחר, על־פי הקריטריונים שנקבעו. לאחר שלב זה תיערך
. 1 8  מכירה פומבית, שבה ישתתפו אותם מציעים שהצעותיהם עברו את השלב הראשון9
 באופן זה ניתן יהיה ליהנות מן הטוב שבשני העולמות: ניתן יהיה להתחשב בשיקולים
 סובייקטיביים הרלבנטיים בנסיבות העניין, אך מצד שני לצמצם במידה רבה את הסכנה
 הצפונה בהרחבת שיקול הדעת של נציגי הרשות, ולאפשר התקשרות אופטימלית

 מבחינה כלכלית.
 הערה שלישית נוגעת לחיסרון העיקרי של מנגנון המכירה הפומבית, שהוא רגישותה
. התשובה לכך היא בשניים. ראשית, ניתן לצמצם מאוד את התמרק 1 9 0  לתופעת הקרטל
 לקיומם של קרטלים על־ידי קביעת מחיר מינימום לכל עסקה. על כן, ההמלצה
1 - נכונה מקל וחומר כאשר מדובר 9 ת מחיר מינימום1 כ  המפורטת להלן - לקבוע בכל מ
 במכירה פומבית. שנית, כאשר החשש לקרטל הוא ממשי, אכן ראוי לשקול האם נכון

 יהיה לערוך מכירה פומבית אם לאו.
 המסקנה בדבר עדיפותה היחםיח של המכירה הפומבית על פני שאר מנגנוני
 ההתקשרות היא המסקנה העיקרית והחשובה ביותר שראוי, לדעתי, לגזור מהניתוח

 189 עם זאת, לא תמיד הדבר יהיה אפשרי. כך, למשל, כאשר בסוף השלב הראשון נוצר דירוג איכותי בין
 ההצעות השונות, אשר נציגי הרשות מבקשים להתחשב בו בשלב הכרעה הסופית.

 190 ראו לעיל, פרק ו.7.
 191 או מחיר מקסימום, לפי העניין.
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 הכלכלי של המכרז. אולם, למסקנה זו ניתן להוסיף שתי מסקנות אופרטיביות נוספות
 צנועות יותר, אך לא נטולות חשיבות כלכלית.

 (ב) שתי מסקנות אופרטיביות נוספות

 מסקנה ראשונה היא שבדרך כלל, במצב של חוסר ודאות משמעותי לגבי ערכה של
 העסקה, ראוי להימנע ממכרז הקובע תשלום חד־פעמי של הזוכה לעורך המכרז. במצבים
 מעין אלה ראוי להעדיף שיטת התקשרות שבה עיקר התשלום ייעשה באמצעות תמלוגים
. גם מסקנה זו איננה נחרצת ואיננה נכונה בכל סיטואציה, 1 9 2  שייגזרו מההכנסות בפועל
 ומכרז ה־Fcc מהווה דוגמא ליוצא מן הכלל מסוג זה. מסקנה שנייה היא, שבדרך כלל
 ראוי לקבוע במכרזים מחיר מינימום. קביעת מחיר מינימום היא יעילה מבחינה כלכלית,
 היא מהווה מכשיר חשוב במלחמה נגד קרטלים, והיא מצמצמת את בעיית הנציג, שכן

. 1 9 3  היא מקטינה את הכדאיות שבפעולה מושחתת

 (ג) הניתוח התיאורטי כמקור למסקנות אופרטיביות

 בהמשך למסקנות שפורטו לעיל ראוי לומר כמה דברים בנוגע למעשיותו של הניתוח
 הכלכלי של המכרז. ראשית, חשוב להדגיש כי המסקנה האופרטיבית בדבר עדיפות
 המכירה הפומבית נסמכת על מכלול רחב של כתיבה כלכלית, אשר התייחסה להיבטים
 רבים ושונים של המכרז, ולא על מאמר זה או אחר. אינני סבור שניתן לגזור מכל מאמר
 ומכל ניתוח כלכלי מסקנות בעלות תוקף מעשי ישיר, כאשר הדגש הוא על המושג ישיר.
 במלים אחרות: לא ניתן, לדעתי, להתבסס על ניתוח תיאורטי זה או אחר, כדוגמת
 הניתוחים שהובאו לעיל, כבסים בלעדי וישיר לעיצוב מנגנון המכרז של הרשות

 המנהלית בסיטואציה נתונה. טענה וו נסמכת על שלושה טעמים שונים.
 ראשית, הכתיבה התיאורטית מתבססת על הנחות ועל מודלים תיאורטיים, כאשר
 במקרים רבים ניתן להטיל ספק בתקפותן של ההנחוח המשמשות בסיס למודל, וכאשר
 בדרך כלל קל יהיה להראות כי המציאות מורכבת הרבה יותר מכל מודל תיאורטי.
 כתוצאה מכך, גם אם מצליח החוקר להוכיח את טענתו כדבעי, עדיין לא נובעת מכך
 מסקנה מעשית ישירה, שהרי תקפותה של נקודת המוצא למחקר מוטלת בספק. כך,
 למשל, ניתן להטיל ספק של ממש בהנחה שקיימת במציאות םימטריה בין המציעים,
 באופן שניתן לנסח פונקציה מתמטית אחת שתתאר את הקשר שבין הערכת הממכר

 192 ראו התייחסות מפורטת לסוגיה זו לעיל, פרק ה.6.
 193 אשר לשאלה האם ראוי לחשוף אח מחיר המינימום בפני המציעים, הדעות לגבי שאלה זו חלוקות,

 ועל כן אינני סבור כי ניתן להציע בהקשד זה הצעה חד־משמעית.
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. ספק זה מקבל משנה תוקף כאשר מספר 1 9 4  על־ידי המציעים לבין ההצעות שהם יציעו
 המציעים הוא קטן, עובדה שאיננה מאפשרת להחיל עליהם הנחות סטטיסטיות, המהוות
 לעתים רבות תשתית להוכחה המתמטית. לעתים, אפילו תקפותה של ההנחה כי
. אשר למורכבותה של 1 9 5  המציעים במכרז הם אנשים רציונליים איננה מובטחת
 המציאות העסקית, התיאוריה הכלכלית איננה מסוגלת להתחשב בעובדה שמציע במכרז
 מוכן לעתים להציע מחיר נמוך מאוד לשירות שהוא אמור לספק - לעתים אף מחיר
 הפסד - משום שהוא מעריך שבמהלך ניהול החוזה יהיה צורך להרחיב את היקף
 העבודה או לשנותה, ומהרחבה זו הוא יפיק את עיקר רווחיו. ״כלי העבודה״ הכלכליים
 אינם מסוגלים להתחשב בכך שבשקלול מחיר ההצעה המציע מתחשב גם בשיקולים
 שקשה מאוד, אם בכלל ניתן, לאמוד אותם, כגון צבירת מוניטין, הבטחת תעסוקה
 לעובדיו, החלשה של יריביו העסקיים וכד׳. למרות מאות המחקרים שנערכו בתחום
 תורת המכרזים, אשר ניסו להתייחס לכל סיטואציה, תהא שולית ואזוטרית ככל שתהא,
 עריץ לא הותוותה הדרך לתאר באמצעות כלים מתמטיים את המציאות המורכבת
 ולהציבה במסגרת מודלים פשוטים יחסית. על כן יהיה זה נכון יותר להתייחם לניתוח
 הכלכלי כמתאר היבט אחד של ההתקשרות או צד אחד שלה, ולא כניתוח המתאר
 סיטואציה מעשית שלמה, שכן המציאות תהיה כמעט תמיד מורכבת הרבה יותר מכל

 מודל תיאורטי.
 סיבה שנייה להטלת ספק במעשיותם של הניתוחים הכלכליים קשורה אף היא
 למורכבות התיים, לעומת מוגבלותה של המתמטיקה בתיאור מורכבות זו. עיקר
 המודלים הכלכליים מנתחים את המכרז כמשחק המבודד מסביבתו. ההתייחסות
 המקובלת למכרז היא כאל אירוע מוגדר, שתחילתו וסופו ברורים. אולם, במציאות מצוי
 המכרז בהקשר של ניהול עסקים כולל, כאשר הוא מושפע מאירועים חיצוניים לו,
 ומשפיע בעצמו על אירועים חיצוניים אחרים. דוגמא מאלפת לכך מצאנו בניתוח הכלכלי
 של מכרז המחיר השני, אשר מנקודת המבט הצרה, של המכרז עצמו, נראה כאטרקטיבי
 ביותר, ורק הרחקת נקודת המבט והסתכלות על המכרז בהקשר רחב יותר מאפשרת
 לגלות מדוע מכרז זה איננו כה אטרקטיבי כפי שניתן היה לחשוב תחילה. ספק אם תורת

 194 ראו לעיל, פרק ד.5.
 195 לדוגמא, במאמר שפורסם במוסף ראש השנה של עיתון הארץ מיום 24.9.95 מספר טד רול, שהיה
 מנהל בכיר בבנק יפני שפעל בניו־יורק, כי בשנת 1986 עסק במכירת בניין ״אקםון״ במנהטן לחברת
 הנדל״ן היפנית ״מיצואי ריל אסטייט״. המחיר שביקשה ״אקסון״ עבור הבניין עמד על 375 מיליון
 דולר, אולם נשיא החברה מיפן עמד על כך שמחיר העיסקה יהיה 610 מיליון דולר. לא, אין זו טעות:
 נשיא ״מיצואי״ ידע כי המחיר הגבוה ביותר בו נמכר בניין אחד עד לאותו מועד עמד על 600 מיליון
 דולר, ועל כן רק מחיר גבוה יותר יוכל לאפשר לו להיכנס לספר השיאים של גינם. כל הפצרותיו של

 רול בנשיא ״מיצואי״ לעשות שימוש רציונלי יותר ברבע מיליארד דולר לא הועילו.
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 המשחקים עצמה, כגישה הרואה את עצמה כחלק מעולם המתמטיקה, יכולה לתת מענה
. על כן, גם מסיבה זו המסקנה המתבקשת, לדעתי, היא שהניתוח 1 9 6 ו  למורכבות ז
 הכלכלי הבודד איננו יכול להוות מקור להסקת מסקנות מעשיות, ולשם כך נדרש מבט

 רחב יותר, המתחשב במכלול רב של ניתוחים כלכליים.
 ספק שלישי, מינורי יותר, לגבי האפשרות ליישם את מסקנות התיאוריה הכלכלית
 ישירות לעבודתה של הרשות המנהלית, נובע מההבדל שבין מטרות הניתוח של תורת
 המשחקים לבין מטרותיה ותפקידיה של הרשות המנהלית. עיקר עניינה של תורת
 המשחקים הוא במקסום התועלת הכלכלית ל״שחקנים״ עצמם. על כן, מבת אופטימלי
 לפי תורת המשחקים הוא בדרך כלל מכת הממקםם את התמורה לעורך המכרז. לעומת
 זאת, עניינה של הרשות המנהלית הוא במקםום התועלת לכלל המשק, נושא שתורת
. לא תמיד קיימת זהות בין האינטרס הצר של ג 9 ד ל ל  המשחקים איננה מתמקדת בו בדרך כ
 עורך המכרז לבץ האינטרס הרחב של המשק בכללותו. על כן, במקרים רבים המסקנות
 שאליהן מגיעים מלומדי תורת המשחקים במאמר זה או אחר אינן ישימות למצב שבו
 בעל המכת איננו גורם פרטי כי אם רשות מנהלית. עם זאת, ספק זה הוא, כאמור, מינורי
 יותר משני קודמיו: ראשית, בחלק מהכתיבה של תורת המשחקים קיימת התייחסות גם
 להיבט זה; ושנית, ניתן להיעזר בכלי הניתוח הכלכליים כדי להגיע למסקנות רלבנטיות

 גם בהיבט ה״מענייך את הרשות המנהלית.
 מטעמים אלה, גם מאמרים שהכתירו עצמם בשם ״המכרז האופטימלי״ לא נתנו
 בסופם מרשם חד־משמעי לעיצוב המכת האופטימלי על־ידי הרשות, ואם נתנו מרשם
ת שהוא התאים לסיטואציה אחת מתוך אינספור סיטואציות אפשתות. על כן,  כזה ה
 במישור ההסתכלות הצר לא יהיה זה נבון, לדעתי, לגזור מהמחקר התיאורטי הצר או
 מניתוח מתמטי זה או אחר מסקנות מעשיות, ישירות וחד־משמעיות. כדי שהמסקנות
 האופרטיביות יהיו בעלות תוקף ומשמעות, יש להתייחם לניתות הכלכלי במלואו, על
 מאות המאמתם והניסויים שהוא כולל, כאשר ההתייחסות הראויה למאמר הבודד היא
 בבחינה של פן אחד בלבד מחוך הפנים הרבות שניתן למצוא בכל התקשרות והתקשרות,
 מהפשוטה ביותר ועד לסבוכה ביותר - ולא כמקור מספיק להסקת מסקנות בדבר הדרך

 הראויה לעצב את כללי המכת.

 196 אם כי ברור שהניחוח הכלכלי הרחב יותר מסוגל להתחשב גם במורכבות זו, שהרי גס התוכנות
 הרחבות יותר בעניין מכרז המחיר השני הן פרי ניתוח כלכלי.

 197 לעתים הרשות אף רשאית להציב מטרות לא כלכליות כלל לעסקאות שהיא כורתת, כגוץ קידומו של
 סקטור חברתי חלש או עידוד ההתיישבות באזורי פריפריה.
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 (ד) שתי מסקנות כלליות

 בהקשר זה, של מישור ההסתכלות הרחב יותר, ראוי להסב את תשומת הלב לשתי
 מסקנות כלליות שראוי לגזור מהניתוח ה׳׳משחקי״ של המכרז.

 (1) תוצאת המכרז מושפעת מעיצובו: המסקנה הכללית הראשונה היא שלאופן
 עיצוב המכרז יכולה להיות - ויש בפועל - השפעה מכרעת על תוצאותיו. עיצוב המכרז
 יכול להשפיע על מספר המשתתפים במכת, על מיהות המשתתפים במכרז, על גובה
 ההצעות שתוגשנה במכת, על תקינות פעולתו של המכרז, וחשוב מכל - על מיהות
 הזוכה במכרז ועל גובה התמורה שתצמח מהמכרז לעורך המכרז. מסקנה זו ניתן להסיק
 הן מהניתוח התיאורטי של המכת, הן מניסויי מעבדה ומסימולציות ממוחשבות שבחנו
 שאלה זו, והן ממחקרים אמפיתים, אשר ניתחו תוצאות של מכרזים שונים. מטבע
 הדברים, תקפותה של מסקנה זו מהווה תנאי לתוקפה של המסקנה המרכזית שהוצגה

 לעיל בדבר עדיפותה היחסית של המכירה הפומבית על פני שאר מנגנוני ההקצאה.
 (2) תורת המכתים מסייעת לפיתוח ״אינטואיציה נכונה״ ביחס לעיצוב המכת
 האופטימלי: המסקנה הכללית השנייה סוכמה על־ידי מקפי ומקמילן בטענה, כי
 חשיבותו העיקרית של המחקר התיאורטי בתורת המכתים הוא בפיתוח אינטואיציה
. לטענתם, 1 9 8 ת כ מ  נכונה לגבי השיקולים שיש לשקול וההכרעות שראוי לקבל בעיצוב ה
 למרות שלא ניתן ליישם את המחקר התיאורטי לשפת המעשה באופן ישיר, ערכו של
 מחקר זה הוא עצום בשל כלי החשיבה וכלי הניתוח שהוא מספק ובזכות התוכנות
 הנובעות ממנו. לכן, הידע התיאורטי שנצבר בתורת המכתים יכול לשמש כלי רב־ערך
 בידי רשויות המנהל בעיצוב המכרז. אין זה כלי טכני, שקל ליישמו, אך זהו כלי מהותי

 שיכול להוות עזר רב, ועל כן חשוב להשתמש בו.
 אלה הן התוכנות הכלכליות שניתן וראוי, לדעתי, לגזור מהניתוח הכלכלי של המכת.

 עתה ננסה להצביע על המסקנות הנורמטיביות שראוי לגזור מהמסקנות הכלכליות.

 2. מסקנות נורמטיביות

 בטרם נדון במסקנות הנורמטיביות שראוי או לא ראוי לגזור מהניתוח הכלכלי, חשוב
 להדגיש כי לתון שפורט לעיל אין כיום כל ביטוי במישור הנורמטיבי בישראל, ועד כמה
 שידוע לי אף לא במדינות אחרות בעולם. ככל שהדברים נוגעים למשפט הישראלי,
 עובדה זו איננה נובעת מהחלטה מושכלת של הדרג המחליט בדבר חוסר מעשיותו של
 דיון זה, או בדבר מידת התקפות של המסקנות שפורטו לעיל, אלא מתוך בורות וחוסר

 198 ראו מקאפי ומקמילן, 1996 (לעיל, הערה 156), בעמ׳ 172.
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 היכרות עם חומר זה. עיון בעשרות הפרוטוקולים של ועדת המשנה של ועדת החוקה,
 חוק ומשפט של הכנסת, שהוקמה לצורך אישור תקנות המכרזים, מגלה כי הוועדה כלל
 לא נסתייעה בניתוח הכלכלי של המכת בגיבוש תקנות המכרזים, ולדעתי היא כלל לא
 היתה מודעת לקיומו של דיץ וניתוח כלכלי מעין זה. לא ייפלא אפוא שחוק חובת
 המכרזים ותקנות חובת המכרזים אינם מתייחסים כלל לעובדה שהביטוי ״מכרז״ יכול

 להכיל מנגנוני התקשרות שונים המתאימים לסיטואציות שונות.
 חוק חובת המכתים ותקנות חובת המכרזים אינם מגדירים את המונח ״מכת״, כך
 שלכאורה מותיר הדבר פתח לרשות המנהלית הכפופה לחוק לעצב את המכרז כרצונה,
 תוך התחשבות גם בהיבטים הכלכליים של המכת. אולם, עיץ בתקנות חובת המכתים
 מגלה כי הדברים אינם כה פשוטים. מהעיון בתקנות חובת המכתים, הקובעות את אופן
 ניהול המכרז, עולה שה״מכרז״ שאליו מכוונות התקנות הוא מכת ״רגיל״ ולא כל מכרו
. יוצא, שכל עוד עומדות התקנות הנוכחיות בתוקפן, יקשה מאוד להביא את 1  אחר"
. פסיקת בית־המשפט העליון, לעומת זאת, 2 0 0  המסקנות המפורטות לעיל לית יישום
ת להכיל את 2 - הגדרה ראויה ורחבה דיה כ 0  הגתרה את המכרז כ״תחרות מאורגנת״1
 כלל סוגי המכרזים, ובכלל זה את המכירה הפומבית. אולם, פסיקת בית־המשפט העליון
 בענייני מכרזים מאופיינת לדעתי בהזנחת ההיבט הכלכלי של המכרז, תוך התמקדות
 בהיבט של שמירת עיקרון שוויון ההזדמנויות והעדפתו על השיקול הכלכלי כל אימת
. בהתחשב בעמדה זו לא ניתן לצפות 2 0 2  שקיימת התנגשות או סתירה בין השניים
 שהפניית תשומת הלב של הרשות המנהלית להיבטים הכלכליים של המכת תבוא

 מכיוונו של בית־המשפט.
 ראוי לציין, כי גם בעולם לא ידוע לי על יישום נורמטיבי של הניתוח הכלכלי של
 המכרז. אומנם, בגוף המאמר מפורטות כמה דוגמאות שבהן נעשה בעולם שימוש במכת
 המחיר השני, ומובאת בפירוט הדוגמא של מכרז הדת הרדיו של ה־ב<כ<?, אך יש לזכור
 כי בכל הדוגמאות מדובר באימוץ וולונטת של הרשות את הניתוח הכלכלי, ולא בכלל
 נורמטיבי מחייב. החקיקה הפדרלית האמריקנית בנושא התקשרויותיה העסקיות של

 199 עובדה זו ניתן ללמוד מעיון בתקנות 19,18 ו־20, שעניינן אופן הגשת ההצעות ובדיקתן.
 200 לדעתי, ניתן כיום ליישם את המסקנות הכלכליות העומדות בסתירה לפרוצדורה שמכתיבות התקנות

 רק לגבי התקשרויות הפטורות מחובת עריכת מכרז.
 201 בג״ץ 118/83 אינווסט אימפקט נ׳ המנהל הכללי של משרד הבריאות, פ״ד לח>1) 734,729.

 202 הדוגמאות לכך הן רבות ותקצר היריעה מלפרטן. ראו לאחרונה ע״א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה
 נ׳ משרד הבטחון, פ״ד נא(5), 643. בפסק־דין זה פסל הנשיא ברק הצעה שהיה בה פגם קל ערך, בשם
 השמירה על השוויץ, מבלי לקחת בחשבק שיש בכך כדי לייקר מאוד את ההתקשרות, תוך שהוא

 קובע כי נימוק זה איננו רלבנטי כלל.
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, וכזה גם המצב 2 0 3  הרשות איננה כוללת התייחסות להיבטים הכלכליים של המכרז
. עם זאת, אינני סבור שחלל זה צריך להפריע לנו לגבש 2 0 2 ובאיחוד האירופי5 0  באנגליה4
 המלצה לכללים נורמטיביים ראויים, שיתבססו על הניתוח הכלכלי של המכרז ועל

 המסקנות הכלכליות הנובעות מניתוח זה.

 (א) חובת מכירה פומבית

 בהסתמך על המסקנה הכלכלית לפיה מנגנץ המכירה הפומבית הוא בדרך כלל מנגנון
 ההקצאה היעיל ביותר, ראוי, לדעתי, לקבוע כלל משפטי, אשר על־פיו דרך המלך
 בהתקשרויות הרשות המנהלית תהיה המכירה הפומבית, למעט במקרים שיוגדרו מראש,
 שבהם חסרונות המכירה הפומבית עולים על יתרונותיה. ניתן לומר כבר עתה ששיטת
 התקשרות זו מתאימה לכל ההתקשרויות הפשוטות, שבהן מרכיב המחיר הוא המדד
 היחיד או העיקרי בהכרעה הסופית, וכן לכל התקשרות שבה ניתן להמריד באופן ברור
 בץ מרכיב העלות למרכיב האיכות בהכרעה הסופית באופן שאיננו מחייב קביעה של

 דירוג איכותי בין ההצעות. דומה כי הגדרות אלה כוללות את מרב ההתקשרויות.
 בביטוי ״מכירה פומבית״ אינני מתכוון למכירה הפומבית המסורתית, שבה יושבים
 באולם אחד כל המעוניינים בהתקשרות וכרה שפטיש בידו מנהל את התחרות. המכירה
 הפומבית שאני מתכוון אליה דומה יותר למכרז ה־Fcc או לאתרי המכירות הפומביות
 שקיימים ברשת האינטרנט. במכירה הפומבית המודרנית ירכוש המציע הפוטנציאלי את
 מסמכי המכרז או ״יוריד״ אותם מהאתר של עורך המכרז באינטרנט, ימלא את כל פרטי

j . Cibinic & R. Nash :203לסקירת המצב הנוהג בארצות הברית בתחום התקשרויות הרשות ראו 
Formation of Government Contracts (Washington D.C., 2nd ed., 1986); S. Feldman 
Government Contract Awards (Deerfield. New York, Rochester, 1996); W.N. Keyes 
(St. Paul, 2nd. ed., 1996); Government Contracts Under the F e d e r a l Aquisition Regulation 

.P. Shnitzer Government Contract Bidding (Washington D.C., 3rd. ed., 1993) 
Setting New Standards, :204לסקירת המצב הנוהג באנגליה בתחום התקשרויות הרשות ראו 
S. Arrowsmith The A Strategy for Government Procurement (London, 1995), Cm. 2840; 
L a w of P u b l i c and Utilities Procurement (London, 1996); A. Blyth "Government 
L . & E c o n . (1987) Infi Procurement in the United Kingdom" 21 George Washington J. 

. 127; C. Turpin, Government Procurement and Contracts (London, 1989) 
J.M.F. Martin The :205לסקירת המצב הנוהג באיחוד האירופי בתחום ההתקשרויות הממשלתיות דאו 
P. Thys & P. Henry P u b l i c Procurement Rules, A C r i t i c a l Analysis (Oxford, 1996); 
"Government Procurement Regulations of the European Economic Community" 20 George 
Washington J. Infi L . & E c o n . (1987) 445; F. Weiss P u b l i c Procurement in European 

.Community L a w (London, Atlantic, Highlands, 1993) 
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 משפטים ל תש״ט מהו המכרז האופטימלי: המכרז כמשחק

, ואם הוא עומד בתנאי הכשירות וההשתתפות המפורטים 2 0 6  ההצעה פרט למחיר
 במסמכי המכרז - הוא יקבל אישור(בצורת קוד השתתפות) להשתתף במכירה הפומבית.
 ביום ובשעה הנקובה במסמכי המכרז ישב אותו מציע במשרדו, והמכירה תתנהל על צג
 המחשב שעל שולחנו באמצעות רשת האינטרנט. כל מי שיהיה מעוניין בכך יוכל לצפות
 בהתקדמות המכירה הפומבית, וכל מי שנמצא כשיר להשתתף במכירה יוכל לעשות זאת
 באמצעות קוד הגישה שקיבל מהרשות. באופן זה ייושמו היתרונות של מנגנון המכירה
 הפומבית ללא צורך בריכוז כלל המשתתפים למקום אחד בזמן נתון, פעולה שעלותה

 רבה והיא פוגמת ביעילות מנגנון ההתקשרות.

 (ב) חובת התייעצות

 כזכור, מהניתוח הכלכלי עלה, שעל אף העדיפות הלכאורית של מנגנון המכירה
 הפומבית לא ניתן לנסח מנגנון התקשרות אחד, שיהיה אופטימלי בכל עסקה ועסקה
 ובכל מערך של נסיבות. מצד שני נבע מן הניתוח הכלכלי, כי לעיצוב המכרז בנסיבות
 נתונות יכולה להיות השפעה משמעותית על יעילות העסקה ועל התמורה שתצמת ממנה.
 ממסקנות אלה ראוי, לדעתי, לגזור כלל נורמטיבי, רך יותר מהכלל המחייב שימוש
 במנגנון המכירה הפומבית, והוא שמכתים מסוגים מסוימים לא יעוצבו כמכרז רגיל או
 כמכירה פומבית כדבר שבשגרה, אלא תוטל על הרשות המנהלית חובה לעצבם תוך
 שיתוף מומחים בנושא, שיבואו, מטבע הדברים, מתחומי הכלכלה ותורת המשחקים.
 בכך תביא הרשות המנהלית לכלל מימוש את חובתה לעשות את השימוש היעיל ביותר

 בכספי הציבור וברכושו, המוחזקים אצלה בנאמנות.
 אינני רואה הצדקה לחייב התייעצות מעץ זו לגבי כל מכרז, שכן מדובר בתהליך
 המייקר מאוד את עלות העסקה, הן בכסף והן בזמן. חיוב זה ראוי, לדעתי, שיישמר
, באופן 2 0  לעסקאות בעלות היקף גדול ולעסקאות בעלות השפעה כלכלית משמעותית7
 שאכן יצדיק מבחינה כלכלית השקעה גדולה בעיצוב פרטני של המכת. לדעתי, לא יהיה
 זה ראוי להתנות את חובת ההתייעצות במורכבות העסקה שבה מדובר, שכן לעתים רבות

 206 כולל מסמכים המעידים על כשירותו, על הסכמתו לחוזה המוצע על-ידי הרשות, על ערבות בנקאית,
 אם נדרשת, וכדר.

 207 לעתים גם עסקה בהיקף קטן יכולה להיות בעלת משמעות כלכלית משמעותית. למשל, עסקאות
 החוזרות על עצמן באופן שהיקפן המצטבר של עסקאות מאותו סוג הוא גדול. גם במצב מעץ זה
 קיימת הצדקה כלכלית להשקיע בעיצוב מנגנון ההתקשרות, שכן ההשפעה הכלכלית שיש לכך היא
 גדולה. דוגמא לכך היא עסקאות לשיווק מקרקעץ של מינהל מקרקעי ישראל. כל עסקה כשלעצמה
 אולי איננה גדולה, אך מדובר במספר גדול של עסקאות, המצטברות לסכום של מיליארדי דולרים

 בשנה.
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 גם עסקאות שבמבט ראשון נראות פשוטות ובלתי ניתנות לשיפור, במבט שני מתברר כי
 ניתן היה להגיע בהן לתוצאות יעילות הרבה יותר לו היתה ננקטת בהן שיטת הקצאה
. אולם, ברור כי המלצה זו מקבלת משנה תוקף כאשר העסקה שבה מדובר לא 2 0 8  אחרת
 מאופיינת רק בהיקפה הגדול אלא גם במורכבותה הרבה, כפי שהיה במכרז הממשל
 האמריקני למתן רשיונות שימוש בתדרים אלקטרו־מגנטיים. לדעתי, ההסתייעות של
 הממשל האמריקני - ובעקבותיו הסתייעותם של המציעים הפרטיים במכרז - בידע
 וביכולת המדעית של מלומדי תורת המשחקים יכולה וצריכה להוות שיעור מאלף עבור

 כל רשות מנהלית העומדת להתקשר בעסקה גדולה ומורכבת.

כום  ט. סי

 מהניתוח הכלכלי של המכת נובע, שככלל, מנגנון ההקצאה של המכירה הפומבית עדיף
 על מנגנוני ההקצאה האחרים. מסקנה זו מקבלת משנה תוקף כאשר לשיקול הכלכלי
 נוסף גם האינטרס שבשמירה על טוהר המידות. ממסקנה זו מתבקשת, לדעתי, קביעתו
 של כלל משפטי, שעל־פיו - למעט במקרים שיוגדרו במפורש - תוטל על הרשות
 המנהלית הובה נורמטיבית להעדיף כי התקשרויותיה העסקיות יהיו בדרך של מכירה

 פומבית ולא בדרך של מכרז רגיל או בדרך אחרת.
 נוסף על כך, כאשר מדובר בעסקאות בעלות משמעות כלכלית משמעותית, אם מפאת
 היקפן ואם מטעם אחר, ראוי להטיל על הרשות המנהלית חובת התייעצות - עם גורם
 מומחה בתורת המשחקים בכלל ובתורת המכרזים בפרט - לגבי מנגנון ההתקשרות

 המתאים ביותר בנסיבות העניין.
 ניתן לכנות חובות אלה ״חובת מכרז משניח׳׳; כאשר החובה הראשונית היא עצם
ת כ  החובה לערוך מכרז, ואילו החובה המשנית היא החובה לערוך בנסיבות העניין מ
 מסוג מסוים. כלל משפטי זה מתחייב, לדעתי, מתוצאות המחקר הכלכלי שתואר לעיל

 ומההצלחה שנחל עד כה הניסיון ליישמו.

 208 דוגמא טובה לכך היא המכרז שלמינהל מקרקעי ישראל במבשרת ציון, אשר אופן ניהולו ותוצאותיו
 פורטו לעיל. דומני כי במבט ראשון ניכר בעיסקה זו כי היא פשוטה ואיננה ניתנת לשיפור.
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