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ανδ Μαρκετ Στρυχτυρε
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Παυλ Λεϖινε

Υνιϖερσιτψ οφ Κεντ

Υνιϖερσιτψ οφ Συρρεψ

Dεχεmβερ 4, 2007

Αβστραχτ
Wε εξαmινε στρατεγιχ προχυρεmεντ βεηαϖιουρ βψ γοϖερνmεντσ ανδ ιτσ ε¤εχτ ον
mαρκετ στρυχτυρε ιν σεχτορσ, συχη ασ δεφενχε ανδ πηαρmαχευτιχαλσ, ωηερε τηε γοϖερν−
mεντ ισ τηε δοmιναντ χονσυmερ. Ιν α ωορλδ εχονοmψ ωιτη τραδε βετωεεν προδυχερ
χουντριεσ, ανδ βετωεεν προδυχερσ ανδ νον−προδυχερσ, ωε υσε α mοδι…εδ Dιξιτ−Στιγλιτζ
υτιλιτψ φυνχτιον ωιτη αν ινδεπενδεντ ταστε φορ ϖαριετψ. Τηερε ισ φρεε εντρψ ανδ εξιτ βψ
…ρmσ, βυτ βψ αντιχιπατινγ τηειρ παρτιχιπατιον χονστραιντ γοϖερνmεντσ χαν ινδιρεχτλψ
χηοοσε τηε νυmβερ οφ δοmεστιχ …ρmσ ανδ τηειρ σιζε τηρουγη ιτσ χηοιχε οφ προχυρεmεντ
πριχε. Υνλικε τηε στανδαρδ mοδελ ωιτη νο ινδεπενδεντ ταστε φορ ϖαριετψ ανδ νο εξτερναλ
σεχτορ οφ νον−προδυχερ χουντριεσ, τηερε αρε ινχεντιϖεσ φορ συβσιδιεσ, οπεννεσσ ιmπαχτσ
ον ινδυστριαλ στρυχτυρε ανδ προχυρεmεντ χοορδινατιον βετωεεν προδυχερ χουντριεσ αφ−
φεχτσ …ρm νυmβερσ.
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Χορρεσπονδενχε το
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Ιντροδυχτιον

Γοϖερνmεντ προχυρεmεντ χονστιτυτεσ αν ιmπορταντ σηαρε οφ α τψπιχαλ χουντρψ’σ ΓDΠ (υπ
το 20% ιν σοmε χασεσ). Ιν σοmε ινδυστριεσ, δοmεστιχ γοϖερνmεντ προχυρεmεντ ισ αλσο τηε
mοστ ιmπορταντ σουρχε οφ σαλεσ ανδ τηισ ισ χλεαρλψ τηε χασε ιν τηε δεφενχε ανδ πηαρmαχευ−
τιχαλ ινδυστριεσ (σεε ε.γ., Αχηιλλαδελισ ανδ Αντονακισ, 2001 ανδ Κψλε, 2007). Ασ τηε Wορλδ
Τραδε Οργανιζατιον εξπανδσ τηε ρεστριχτιονσ οϖερ τραδιτιοναλ προτεχτιονιστ τραδε πολιχιεσ,
προχυρεmεντ πραχτιχεσ χουλδ βε υσεδ ασ α λεσσ οβϖιουσ τραδε πολιχψ τοολ το προmοτε στρατεγιχ
δοmεστιχ ινδυστριεσ. Wε ρεφερ το τηισ ασ στρατεγιχ προχυρεmεντ. Τηε γοϖερνmεντ’σ πρεφερ−
ενχε φορ mαινταινινγ α δοmεστιχ προϖιδερ βασε ωιτηιν ‘σενσιτιϖε ινδυστριεσ’ χαν προϖιδε α
ϕυστι…χατιον φορ στρατεγιχ προχυρεmεντ.1
Τηε δεφενχε ινδυστρψ προϖιδεσ α χλεαρ εξαmπλε οφ δοmεστιχ …ρmσ συρϖιϖαλ διρεχτλψ δε−
πενδινγ ον γοϖερνmεντ πυρχηασινγ χοmmιτmεντσ ανδ ρεγυλατορψ ενϖιρονmεντ (σεε Dυννε
ετ αλ., 2003). Αν ιντερεστινγ ιλλυστρατιον οφ τηισ φαχτ ισ τηε 1993 mεργερ ωαϖε οφ ΥΣ mιλι−
ταρψ …ρmσ.2 Ιν τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ, αχχορδινγ το Κψλε (2007), ιν mανψ προδυχερ
χουντριεσ τηε πριχε φορ πρεσχριβεδ δρυγσ το βε παιδ βψ δοmεστιχ ηεαλτη αυτηοριτιεσ ισ σετ
ηιγη ενουγη το συππορτ τηε λοχαλ πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ, ωηιχη ισ α βιγ εmπλοψερ ανδ
ιmπορταντ εξπορτ εαρνερ.3 Ιντερεστινγλψ, ιν βοτη ινδυστριεσ, τηερε ηασ βεεν α ρεχεντ τεν−
δενχψ τοωαρδσ αν ινχρεασε ιν χονχεντρατιον. Ιν τηε δεφενχε ινδυστρψ, φορ τηε τοπ 100 …ρmσ,
Dυννε ετ αλ. (2003) ρεπορτ φαλλσ ιν τηε ινϖερσε Ηερ…νδαηλ ινδεξ φροm 49 το 22, βετωεεν
1990 ανδ 1998. Φορ τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ, Ματραϖεσ (1999) ρεπορτσ αν ινχρεασε ιν
γλοβαλ mαρκετ σηαρεσ οφ τηε τοπ 10 πηαρmαχευτιχαλ χοmπανιεσ φροm 25% το 31% βετωεεν
1988 ανδ 1995, αλσο …ρmσ ιν ρανκεδ πλαχεσ φροm 11τη το 20τη σαω ινχρεασεσ ιν τηειρ mαρκετ
σηαρεσ. Χηανγεσ το προχυρεmεντ πολιχιεσ mαψ βε βεηινδ τηεσε τρενδσ.4
1

Τηε Γοϖερνmεντ Προχυρεmεντ Αγρεεmεντ πρεχλυδεσ χουντριεσ φροm υσινγ δοmεστιχ συππλιερ πρεφερεντιαλ

τρεατmεντ το προmοτε λοχαλ ινδυστριαλ σεχτορσ. Βυτ, εξχεπτιονσ το τηε Αγρεεmεντ ινχλυδε προχυρεmεντ
ινδισπενσαβλε φορ νατιοναλ σεχυριτψ ορ φορ νατιοναλ δεφενχε πυρποσεσ.
2
Τηισ ωασ στιmυλατεδ βψ τηε ‘λαστ συππερ’ ωηεν τηε Πενταγον Dεπυτψ Σεχρεταρψ Περρψ τολδ α διννερ οφ
δεφενχε ινδυστρψ εξεχυτιϖεσ τηατ τηεψ ωερε εξπεχτεδ το σταρτ mεργινγ. Ιτ ενδεδ ωηεν τηε Πενταγον δεχιδεδ
ιτ ηαδ γονε φαρ ενουγη ανδ βλοχκεδ τηε mεργερ οφ Λοχκηεεδ Μαρτιν ωιτη Νορτηροπ Γρυmmαν ιν εαρλψ 1997
(Μαρκυσεν ανδ Χοστιγαν, 1999). Dυννε ετ αλ. (2003) προϖιδε α δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ τηεσε χηανγεσ.
3
Φορ τηε χασε οφ τηε ΥΚ, τηε Πηαρmαχευτιχαλ Ινδυστρψ Χοmπετιτιϖενεσσ Τασκ Φορχε (ΠΙΧΤΦ), χρεατεδ
ιν 2000 ισ οπενλψ αιmεδ ατ ενσυρινγ τηατ τηε ΥΚ ρεmαινσ τηε βασε φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ νεω δρυγσ.
4
Ιν α ρεχεντ ρεπορτ, τηε Ο′χε οφ Φαιρ Τραδε ιν τηε ΥΚ (ΟΦΤ, 2004) αργυεσ τηατ, ιν σεχτορσ συχη ασ
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Τηε αβοϖε mεντιονεδ ινδυστριεσ σηαρε α νυmβερ οφ αδδιτιοναλ χηαραχτεριστιχσ ωηιχη
mαψ ιν‡υενχε προχυρεmεντ δεχισιονσ. Φιρστ, προχυρεmεντ αυτηοριτιεσ υσυαλλψ ηαϖε α πρεφ−
ερενχε βιασ φορ τηε χονσυmπτιον οφ δοmεστιχ γοοδσ (‘ηοmε βιασ’), ωηιχη χουλδ αρισε φροm
χονχερνσ αβουτ σεχυριτψ οφ συππλψ ιν χον‡ιχτ ορ α δεσιρε το mαινταιν α δοmεστιχ ινδυσ−
τριαλ βασε ιν τηεσε σεχτορσ. Συχη χονχερνσ αρε συβϕεχτ το χηανγε αχροσσ ινδυστρψ ανδ τιmε
(σεε Αχηιλλαδελισ ανδ Αντονακισ, 2001, ΠΙΧΤΦ, 2005 ανδ ΝΗΣ προχυρεmεντ ρεϖιεω, 1998).
Σεχονδ, προχυρεmεντ αυτηοριτιεσ αρε ιντερεστεδ ιν πυρχηασινγ α ϖαριετψ οφ προδυχτσ τηατ
γιϖεσ αν αγγρεγατε προϖισιον οφ ειτηερ mιλιταρψ χαπαβιλιτψ ορ mεδιχινεσ προϖισιον. ςαριετψ ισ
ιmπορταντ το τηε προχυρεmεντ αυτηοριτψ σο ασ το χοϖερ α σπεχτρυm οφ ηεαλτη ανδ σεχυριτψ
ρισκσ. Τηιρδ, τηερε ισ α ρελατιϖελψ ωελλ−εσταβλισηεδ σετ οφ προδυχερ χουντριεσ. Μοστ χουντριεσ
χαννοτ α¤ορδ τηε mασσιϖε Ρ&D ρεθυιρεδ το σετ υπ α mαϕορ ωεαπον σψστεmσ ορ ιννοϖατιϖε
δρυγσ ινδυστρψ ανδ, τηερεφορε, τηερε ισ α σmαλλ νυmβερ οφ προδυχερ χουντριεσ σερϖινγ βοτη
τηεmσελϖεσ ανδ τηε νον−προδυχερ χουντριεσ. Τηισ mεανσ τηατ τηερε ισ σχοπε φορ προδυχερ
χουντριεσ το ιντεραχτ στρατεγιχαλλψ.
Ουρ mαιν οβϕεχτιϖε ισ το εξαmινε τηε ιmπαχτ οφ στρατεγιχ προχυρεmεντ βεηαϖιουρ ον
τηε mαρκετ στρυχτυρε οφ προδυχερ χουντριεσ. Μορε σπεχι…χαλλψ, ωε αναλψζε τηε ιmπαχτ τηατ
χηανγεσ ιν ηοmε βιασ, ταστε φορ ϖαριετψ ορ τηε ρελατιϖε σιζε οφ τηε νον−προδυχερ mαρκετ mαψ
ηαϖε ον προχυρεmεντ πριχεσ ανδ mαρκετ στρυχτυρε. Wε αλσο στυδψ ωηετηερ γοϖερνmεντσ γετ
α ‘βεττερ δεαλ’ φροm τηειρ δοmεστιχ προδυχερσ, τηατ ισ, ωηετηερ τηε πριχε παιδ φορ δοmεστιχ
προχυρεmεντ ισ λοωερ ορ ηιγηερ τηαν τηε πριχε ατ ωηιχη δοmεστιχ προδυχερσ σελλ ιντερνα−
τιοναλλψ. Ιν αδδιτιον, ωε ινϖεστιγατε τηε ποτεντιαλ ιmπαχτ οφ ιντερνατιοναλ χοορδινατιον οφ
προχυρεmεντ δεχισιονσ ον χονχεντρατιον. Συχη αναλψσισ ισ ρελεϖαντ το τηε ινδυστριεσ ωε ηαϖε
ιν mινδ ιν τηισ παπερ. Ασ δισχυσσεδ βψ Ηαρτλεψ (2006), τηερε ισ αν ονγοινγ δεβατε ωιτηιν
ΕΥ χουντριεσ αβουτ τηε ποσσιβλε γαινσ φροm χοορδινατινγ δεφενχε προχυρεmεντ δεχισιονσ.
Dι¤ερεντ ποσσιβλε λεϖελσ οφ χοορδινατιον αρε βεινγ συγγεστεδ; τηε λοωεστ λεϖελ ωουλδ ϕυστ
ιmπλψ α χοορδινατεδ δεχισιον ον δοmεστιχ προχυρεmεντ. Ιτ ισ τηε χονσεθυενχε οφ τηισ τψπε
οφ χοοπερατιον τηατ ωε αιm το mοδελ ιν ουρ παπερ. Τηερε ηασ αλσο βεεν αν ινχρεασε ιν τηε
χοορδινατιον ιν τηε ρεγυλατιον οφ τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ ιν τηε ΕΥ ωηιχη ισ ρελεϖαντ
το τηε πρεσεντ παπερ (σεε ςογελ, 1998).
Wε χονστρυχτ α mοδελ οφ στρατεγιχ πυβλιχ προχυρεmεντ ανδ ιντερνατιοναλ τραδε. Τηερε
ηυmαν ηεαλτη σερϖιχεσ ανδ mανυφαχτυρε οφ ωεαπονσ ανδ mυνιτιονσ, πυβλιχ προχυρεmεντ ισ λικελψ το βε
ηαϖινγ αν ιmπαχτ ον mαρκετ στρυχτυρε.
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αρε βοτη προδυχερ ανδ νον−προδυχερ χουντριεσ. Γοϖερνmεντσ ιν προδυχερ χουντριεσ βυψ
προδυχτσ φροm τηε δοmεστιχ …ρmσ ανδ αλσο ιmπορτ φροm τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ, γοϖερνmεντσ
ιν νον−προδυχερ χουντριεσ χοϖερ τηειρ πυβλιχ προχυρεmεντ νεεδσ τηρουγη ιmπορτσ. Γοϖερν−
mεντσ ενδογενουσλψ δετερmινε τηε νυmβερ οφ δοmεστιχ …ρmσ βψ χοmmιττινγ το α δοmεστιχ
προχυρεmεντ πριχε τηατ ενσυρεσ τηειρ εξιστενχε.
Ουρ φοχυσ ιν τηισ παπερ ισ τηε δεχισιον οφ τηε mιλιταρψ ορ πυβλιχ ηεαλτη αυτηοριτψ ον ηοω
βεστ το υτιλιζε τηε βυδγετσ τηεψ ηαϖε, ωηιχη αρε ασσυmεδ το βε εξογενουσ. Ενδογενειζ−
ινγ τηε εξπενδιτυρε χηοιχε ωουλδ βε ιντερεστινγ, βυτ φαρ φροm στραιγητφορωαρδ. Μιλιταρψ
χαπαβιλιτψ ισ ϕυστ α χοmπονεντ ονε φαχτορ ιν α mεασυρε οφ νατιοναλ σεχυριτψ. Τηε χηοιχε
οφ ηοω mυχη το σπενδ ον mιλιταρψ χαπαβιλιτψ ισ α¤εχτεδ βψ α νυmβερ οφ φαχτορσ συχη ασ
τηε ιmπαχτ τηατ τηισ εξπενδιτυρε mαψ ηαϖε ον τηε βεηαϖιορ οφ ποτεντιαλ αδϖερσαριεσ (σεε
Γαρχα−Αλονσο ανδ Λεϖινε (2007) φορ α δισχυσσιον). Εϖεν φορ τηε ηεαλτη σεχτορ, ωε αρε
ρεαλλψ ονλψ χονσιδερινγ mεδιχινεσ προϖισιον; α χοmπλετε mεασυρε οφ ηεαλτη προϖισιον ωουλδ
ινχλυδε mανψ οτηερ φαχτορσ συχη ασ νυmβερσ οφ ΓΠσ, πρεϖεντιϖε ηεαλτη, ετχ. ωηιχη ωε δο
νοτ αναλψζε ιν τηισ παπερ.
Αν ιmπορταντ φεατυρε οφ ουρ mοδελ ισ τηε εξιστενχε οφ προδυχερ ανδ νον−προδυχερ
χουντριεσ. Α βιγ δοmεστιχ mαρκετ ανδ στρονγ ηοmε βιασ (σεε Λεϖινε ετ αλ., 2000) mαψ
α¤εχτ γοϖερνmεντσ δεχισιον το ινιτιαλλψ συππορτ α δοmεστιχ ινδυστρψ. Οτηερ φαχτορσ, συχη
ασ εξπορτ χοντρολσ, λιmιτ τηε αχχεσσ τηατ ιmπορτερ χουντριεσ ηαϖε το σενσιτιϖε mιλιταρψ τεχη−
νολογιεσ. Αλσο, ρεγυλατιονσ ον πριχεσ ανδ πατεντσ αρε ιmπορταντ δετερmιναντσ οφ ωηψ σοmε
χουντριεσ mαψ βεχοmε δρυγ προδυχερσ (σεε Αχηιλλαδελισ ανδ Αντονακισ, 2001). Ηοωεϖερ,
ουρ mοδελ δοεσ νοτ αιm το εξπλαιν τηε ρεασονσ φορ χουντριεσ το βεχοmε προδυχερσ; τηατ ισ,
ωε τακε τηε προδυχερ ορ νον−προδυχερ στατυσ ασ γιϖεν.
Τηε ιντεραχτιον βετωεεν τηε προχυρεmεντ αυτηοριτιεσ αχροσσ χουντριεσ ανδ …ρmσ ισ
mοδελλεδ ασ α φουρ−σταγε γαmε ωιτη α συβγαmε περφεχτ εθυιλιβριυm (ηενχεφορτη, ΣΠΕ).
Φιρστ, γιϖεν τηε προχυρεmεντ βυδγετ, προδυχερ γοϖερνmεντσ χηοοσε τηε ϖολυmε ανδ πριχε
οφ δοmεστιχαλλψ προχυρεδ γοοδσ. Σεχονδ, γιϖεν προχυρεmεντ δεχισιονσ …ρmσ εντερ ορ λεαϖε
τηε σεχτορ. Τηιρδ, …ρmσ ιν προδυχερ χουντριεσ σιmυλτανεουσλψ χοmπετε ιν εξπορτ πριχεσ
ανδ …ναλλψ, γοϖερνmεντσ ιν βοτη προδυχερ ανδ νον−προδυχερ χουντριεσ προχυρε ιmπορτσ.
Wε τηεν υσε βαχκωαρδσ ινδυχτιον το …νδ τηε ΣΠΕ.
Ιν α στανδαρδ Dιξιτ−Στιγλιτζ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον mοδελ οφ τραδε ονλψ ινϖολϖινγ
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προδυχερσ (σεε Dιξιτ ανδ Στιγλιτζ, 1977), τηε προχυρεmεντ πριχε τυρνσ ουτ το βε τηε ωορλδ
mαρκετ πριχε, τηε βιασ φορ δοmεστιχ ρατηερ τηαν ιmπορτεδ προχυρεδ γοοδσ, τηε ινϖερσε οφ
‘οπεννεσσ’ ιν ουρ τερmινολογψ, ηασ νο ε¤εχτ ον mαρκετ στρυχτυρε ανδ τηε νον−χοοπερατιϖε
προχυρεmεντ εθυιλιβριυm ισ ε′χιεντ (φροm τηε ϖιεωποιντ οφ προδυχερσ). Ασ α ρεσυλτ οφ τωο
φεατυρεσ οφ ουρ mοδελ, τηεσε ρεσυλτσ νο λονγερ ηολδ: …ρστ, τηε εξιστενχε οφ αν εξτερναλ mαρκετ
οφ νον−προδυχερσ ιmπορτινγ γοοδσ φροm προδυχερσ ανδ σεχονδ, ωε υσε α mοδι…εδ Dιξιτ−
Στιγλιτζ υτιλιτψ φυνχτιον ασ ιν Βενασσψ (1996) το ινχορπορατε α ταστε φορ ϖαριετψ ε¤εχτ τηατ
ισ ινδεπενδεντ οφ τηε ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον. Τηε λαττερ αλλοωσ τηε χηοιχε ασ το ωηετηερ
το προχυρε αν αδδιτιοναλ ϖαριετψ το βε δι¤ερεντ φροm τηε χηοιχε οφ θυαντιτψ προχυρεδ.
Ιν τηισ παπερ, ωε …νδ τηατ τηε πριχε τηατ προχυρεmεντ αυτηοριτιεσ παψ το τηειρ δοmεστιχ
…ρmσ mαψ βε ηιγηερ ορ λοωερ τηαν τηε ιmπορτσ πριχε. Προχυρεmεντ αυτηοριτιεσ αρε mορε
λικελψ το ‘οϖερπαψ’ τηειρ δοmεστιχ …ρmσ ιφ τηεψ ηαϖε α ηιγη ταστε φορ ϖαριετψ ανδ τηε εξτερναλ
mαρκετ ισ ρελατιϖελψ σmαλλ.
Ιν αδδιτιον, ωε σηοω τηατ αν ινχρεασε ιν οπεννεσσ, α ρεδυχτιον ιν ταστε φορ ϖαριετψ
ανδ αν ινχρεασε ιν τηε ρελατιϖε σιζε οφ τηε εξτερναλ mαρκετ ρεδυχε τηε νυmβερ οφ …ρmσ
ιν εθυιλιβριυm. Τηισ ρεσυλτ προϖιδεσ α τηεορετιχαλ εξπλανατιον φορ τηε ρεχεντ ινχρεασεσ ιν
χονχεντρατιον ιν βοτη τηε δεφενχε ανδ τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ. Ινχρεασεδ δεϖελοπmεντ
χοστσ ανδ α ρεδυχτιον ιν ηεαλτη ανδ mιλιταρψ βυδγετσ mαψ βε αmονγ τηε οτηερ φαχτορσ
δετερmινινγ συχη τρενδσ (σεε Αχηιλλαδελισ ανδ Αντονακισ, 2001).
Ουρ παπερ αλσο σηοωσ τηατ χοοπερατιον βετωεεν τηε γοϖερνmεντσ οφ προδυχερ χουντριεσ
ιν σεττινγ προχυρεmεντ πολιχιεσ α¤εχτσ …ρm νυmβερσ. Συχη ιmπαχτ ωιλλ δεπενδ ον τηε σιζε
οφ τηε εξτερναλ mαρκετ ανδ τηε αδδιτιοναλ ταστε φορ ϖαριετψ ε¤εχτ. Φορ ινστανχε, ωιτη α
νον−προδυχερ φρινγε βυτ, νο αδδιτιοναλ ταστε φορ ϖαριετψ φαχτορ, χοοπερατιον ωουλδ λεαδ το
αν ινχρεασε ιν χονχεντρατιον. Φορ τηε χασε οφ νο εξτερναλ mαρκετ βυτ, αδδιτιοναλ ταστε φορ
ϖαριετψ φαχτορ, τηε οπποσιτε ηολδσ.
Ουρ ρεσεαρχη ισ λινκεδ το α βρανχη οφ τηε προχυρεmεντ ανδ τραδε λιτερατυρε σταρτινγ
ωιτη Βαλδωιν (1970).5 Τηισ λιτερατυρε στυδιεσ τηε ιmπαχτ οφ υνιλατεραλλψ ηοmε−βιασεδ
5

Α σεχονδ βρανχη οφ τηε προχυρεmεντ λιτερατυρε φοχυσεσ ον τηε ιντεραχτιον βετωεεν …ρmσ ανδ προχυρερ

ιν α ενϖιρονmεντ χηαραχτεριζεδ βψ τηε εξιστενχε οφ ασψmmετριχ ινφορmατιον (εξαmπλεσ οφ τηατ λιτερατυρε
αρε ΜχΑφεε ανδ ΜχΜιλλαν, 1989, Αντον ανδ Ψαο, 1992, Λα¤οντ ανδ Τιρολε, 1993, Βρανχο, 1994, ΜχΓυιρε
ανδ Ριορδαν, 1995 ανδ, ςαγσταδ, 1995). Ουρ παπερ αβστραχτσ φροm συχη ισσυεσ. Α τηιρδ στρανδ αναλψζεσ
τηε ιντεραχτιον βετωεεν δοmεστιχ δεφενχε προχυρεmεντ ανδ …ρm χοmπετιτιον φορ ιντερνατιοναλ αρmσ τραδε

5

προχυρεmεντ ον τηε παττερνσ οφ ιντερνατιοναλ σπεχιαλιζατιον. Βαλδωιν (1970, 1984) σηοωσ
τηατ α υνιλατεραλ ηοmε βιασ ιν φαϖουρ οφ δοmεστιχ προδυχερσ ισ ινχονσεθυεντιαλ το τηε
παττερνσ οφ σπεχιαλιζατιον υνδερ τηε ασσυmπτιον οφ περφεχτ χοmπετιτιον. Λατερ παπερσ
προϖε τηατ τηισ νευτραλιτψ ρεσυλτ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ ηολδ ωιτη ιmπερφεχτ χοmπετιτιον.
Βρυληαρτ ανδ Τριονφεττι (2004) προϖε τηατ ιφ α χουντρψ ηασ α υνιλατεραλ ηοmε βιασ τοωαρδσ
α δοmεστιχ mονοπολιστιχ σεχτορ, ιτ ωιλλ αλσο ηαϖε mορε …ρmσ ιν τηατ σεχτορ ρελατιϖε το τηε
οτηερ χουντρψ (σεε ε.γ., Μιψαγιωα (1991) φορ ιmπαχτ ον τραδε ϖολυmεσ).
Ουρ φραmεωορκ δι¤ερσ φροm τηισ λιτερατυρε ιν α νυmβερ οφ ασπεχτσ. Βρυληαρτ ανδ Τρι−
ονφεττι (2004) χονσιδερ α γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ ιν ωηιχη τηερε ισ βοτη πριϖατε χον−
συmπτιον ανδ πυβλιχ προχυρεmεντ. Γοϖερνmεντ’σ βιασ ιν φαϖορ οφ δοmεστιχαλλψ προδυχεδ
γοοδσ mεανσ τηατ α γιϖεν προπορτιον οφ γοϖερνmεντ πυρχηασεσ αρε ρεσερϖεδ το δοmεστιχ
προδυχερσ (α ηιγηερ προπορτιον mεανσ α ηιγηερ ηοmε βιασ). Ιν ουρ παπερ, τηερε ισ νο πρι−
ϖατε δεmανδ. Αλσο, ωε ηαϖε α mυλτιπλε σταγε γαmε ωηερε γοϖερνmεντσ φορεσεε τηε ιmπαχτ
τηατ τηειρ δοmεστιχ προχυρεmεντ δεχισιονσ ηαϖε ον …ρm νυmβερσ. Ιν ορδερ το mακε τηισ
mοδελ mορε τραχταβλε, ωε υσε α παρτιαλ εθυιλιβριυm mοδελ ωηιχη φοχυσεσ ον τηε σιmυλτα−
νεουσ δεχισιονσ οφ τηε προχυρεmεντ αυτηοριτιεσ αχροσσ χουντριεσ, εαχη ωιτη αν εξογενουσ
προχυρεmεντ βυδγετ. Ηοωεϖερ, υνλικε Βρυληαρτ ανδ Τριονφεττι (2004), ωε αλλοω φορ τηε εξ−
ιστενχε οφ α γρουπ οφ νον−προδυχερ χουντριεσ ανδ ωε γενεραλιζε τηε στανδαρδ Dιξιτ−Στιγλιτζ
πρεφερενχεσ το ινχλυδε αν αδδιτιοναλ λικε−φορ−ϖαριετψ ελεmεντ ασ ιν Βενασσψ (1996). Γιϖεν
τηε δι¤ερενχεσ βετωεεν τηε τωο παπερσ, χοmπαρινγ τηεm ισ νοτ στραιγητφορωαρδ. Υσινγ
τηε σψmmετριχ γενεραλ εθυιλιβριυm ασ τηε βασελινε, τηεψ αναλψζε τηε ιmπαχτ οφ α υνιλατεραλ
χηανγε ιν ηοmε βιασ ον σπεχιαλιζατιον. Ιν τηατ χασε, mονοπολιστιχ χοmπετιτιον ωιτη Dιξιτ−
Στιγλιτζ πρεφερενχεσ αρε ενουγη το mακε χηανγεσ ιν ηοmε βιασ α¤εχτ τηε νυmβερ δοmεστιχ
…ρmσ ρελατιϖε το τοταλ …ρm νυmβερσ αχροσσ τηε ωορλδ. Wηιλστ τηειρ φοχυσ ισ το αναλψζε τηε
ιmπαχτ οφ ασψmmετριχ χηανγεσ ιν ηοmε βιασ ον ιντερνατιοναλ σπεχιαλιζατιον (δοmεστιχ νυm−
βερ οφ …ρmσ ρελατιϖε το τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ), ουρ χοmπαραβλε οβϕεχτιϖε ισ το αναλψζε τηε
ιmπαχτ οφ α σψmmετριχ mυλτιλατεραλ χηανγε ιν ηοmε βιασ αχροσσ προδυχερσ ον τηε αβσολυτε
νυmβερσ οφ …ρmσ. Φορ τηε στανδαρδ Dιξιτ−Στιγλιτζ πρεφερενχεσ, ωε σηοω τηατ τηισ ωουλδ
νοτ ηαϖε αν ιmπαχτ ον τοταλ …ρm νυmβερσ. Wηεν τηε αδδιτιοναλ λικε−φορ−ϖαριετψ ελεmεντ
ορ τηε εξτερναλ προδυχερ mαρκετ αρε ιντροδυχεδ, mορε ηοmε βιασ ωιλλ λεαδ το αν ινχρεασε
(σεε ε.γ., Λεϖινε ανδ Σmιτη, 2000, Γαρχα−Αλονσο, 1999, 2000 ανδ Λεϖινε, Μουζακισ ανδ Σmιτη, 2000).
Ηοωεϖερ, τηισ λιτερατυρε χονσιδερσ mαρκετ στρυχτυρε ασ εξογενουσ.
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ιν τηε νυmβερ οφ …ρmσ. Ιντερεστινγλψ, ιν τηε χοοπερατιϖε χασε, τηε οπτιmαλ νυmβερ οφ …ρmσ
ισ ινδεπενδεντ οφ ηοmε βιασ.
Τηε πρεσεντ παπερ ισ σπεχι…χαλλψ δεσιγνεδ το χαπτυρε γοϖερνmεντ ηοmε βιασ. Ιν α
σεπαρατε παπερ (Χοτο−Μαρτνεζ, Γαρχα−Αλονσο ανδ Λεϖινε (2005)), ωε δεϖελοπ α mοδελ ιν
ωηιχη τηε βιασ λιεσ ωιτηιν τηε πριϖατε χονσυmερσ. Ιν τηατ παπερ, τηερε ισ νο γοϖερνmεντ
προχυρεmεντ, ονλψ πριϖατε χονσυmπτιον. Αλτηουγη α παραλλελ χουλδ βε εσταβλισηεδ βετωεεν
τηε τωο παπερσ, τηε mοδελινγ ρεθυιρεmεντσ αρε θυιτε δι¤ερεντ. Εϖεν ιφ τηερε ισ α ηοmε βιασ,
ωιτη πριϖατε χονσυmερσ ονε mυστ ενσυρε τηατ τηε ιντερνατιοναλ πριχε αρβιτραγε χονδιτιονσ
αρε mετ. Αλσο, σινχε τηερε ισ ονλψ πριϖατε χονσυmπτιον, γοϖερνmεντσ ηαϖε δι¤ερεντ πολιχψ
ινστρυmεντσ συχη ασ δοmεστιχ χονσυmπτιον συβσιδψ, ιmπορτσ ταρι¤ ανδ α …ξεδ χοστ συβσιδψ
το τηε δοmεστιχ …ρmσ. Ιν τηε πρεσεντ παπερ, ωε φοχυσ ον τηε ιmπαχτ τηατ γοϖερνmεντ
προχυρεmεντ δεχισιονσ αλονε ηαϖε ον ινδυστρψ στρυχτυρε.
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 προϖιδεσ τηε βασιχ σετ−υπ ανδ
τηε σεθυενχε οφ mοϖεσ ιν τηε προχυρεmεντ γαmε ωιτη γοϖερνmεντσ ανδ …ρmσ ασ πλαψερσ.
Σεχτιον 3 σολϖεσ τηε ΣΠΕ ωιτη νον−χοοπερατιϖε ατ τηε προχυρεmεντ σταγε ονε οφ τηε γαmε.
Σεχτιον 4 στυδιεσ τηε χοοπερατιϖε προχυρεmεντ εθυιλιβριυm ατ σταγε ονε ανδ χοmπαρεσ
ιτ ωιτη τηε νον−χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm. Σεχτιον 5 προϖιδεσ σοmε χονχλυδινγ ρεmαρκσ.
Dεταιλεδ προοφσ οφ Προποσιτιονσ χαν βε φουνδ ιν Γαρχα−Αλονσο ανδ Λεϖινε (2005).6

2

Τηε Σετ−υπ

2.1

Τηε Μοδελ

Wε mοδελ αν ιντερνατιοναλ mαρκετ φορ α πυβλιχ σερϖιχε γοοδ, χονσιστινγ οφ  προδυχινγ
ανδ ιmπορτινγ χουντριεσ ανδ ρ νον−προδυχερσ ωηο ονλψ ιmπορτ. Τηε τοταλ βυδγετ ιν εαχη
χουντρψ αϖαιλαβλε φορ τηισ παρτιχυλαρ πυβλιχ σερϖιχε γοοδ ισ γιϖεν.7 Προδυχερ χουντρψ 1
6

Τηε εαρλιερ ωορκινγ παπερ ϖερσιον οφ τηισ παπερ, Γαρχα−Αλονσο ανδ Λεϖινε (2005) αλσο προϖιδεσ ρεσυλτσ

ον τηε χασε ωηερε …ρmσ ενγαγε ιν στρατεγιχ πριχινγ. Dυννε ετ αλ. (2007) αδοπτσ α σιmιλαρ φραmεωορκ το
εξαmινε τηε δεφενχε σεχτορ ιν αν ιντερνατιοναλ mαρκετ φορ αρmσ ωηερε ιmπορτινγ χουντριεσ αρε ενγαγεδ ιν
ρεγιοναλ αρmσ ραχεσ.
7
Α χονσταντ σηαρε οφ ΓDΠ ισ δεϖοτεδ το δεφενχε ορ ηεαλτη χαν βε δεφενδεδ ασ α ρεαλιστιχ ασσυmπτιον,
βυτ ασ ισ τψπιχαλ ιν τηε λιτερατυρε ονε χουλδ σταρτ ωιτη α νατιοναλ ωελφαρε φυνχτιον οφ τηε φορm Υ = Υ (Χ; Χ0 )
ωηερε Χ ισ Dιξιτ−Στιγλιτζ ινδεξ ρεπρεσεντινγ τηε ουτπυτ οφ α πυβλιχ σερϖιχε οβταινεδ φροm δι¤ερεντιατεδ
ινπυτσ ((1) βελοω) ανδ Χ0 ισ α νυmεραιρε γοοδ ωηιχη ιν τηισ χοντεξτ ισ ρεmαινινγ χονσυmπτιον. Ιφ τηε

7

προδυχεσ δι¤ερεντιατεδ γοοδσ ϕ = 1; 2; ; ν1 , χουντρψ 2 προδυχεσ γοοδσ ϕ = ν1 + 1; ν1 +
Π
2; ; ν1 + ν2 ; ετχ., σο τηερε αρε ι=1 νι = Ν , σαψ, γοοδσ ιν τοταλ. Γοϖερνmεντσ προχυρε

φροm δοmεστιχ …ρmσ (ιφ τηεψ εξιστ) ανδ οϖερσεασ …ρmσ ωηο εντερ ορ εξιτ τηε mαρκετ φρεελψ.
Ιτ mακεσ φορ α σιmπλερ πρεσεντατιον ιφ ωε φοχυσ ον δεχισιονσ ιν προδυχερ χουντρψ 1.
Γοϖερνmεντ 1 προχυρεσ δ1ϕ ; ϕ = 1; 2;

; ν1 δοmεστιχαλλψ προδυχεδ γοοδσ ανδ m1ϕ ; ϕ =

ν1 + 1; ν1 + 2; ; Ν ιmπορτεδ γοοδσ. Τηε γοϖερνmεντ υτιλιτψ τακεσ τηε φορm οφ α γενεραλιζεδ
Dιξιτ−Στιγλιτζ ΧΕΣ φυνχτιον
2

Υ1 = [ω1 ν1 +(1 ω1 )(Ν ν1 )] 4ω1

ν1
Ξ

(δ1ϕ ) + (1

ω1 )

Ν
Ξ

ϕ=ν1 +1

ϕ=1

31

(m1ϕ ) 5 ;

2 [0; 1);

>0
(1)

Ιν (1) τηε ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον βετωεεν αλλ γοοδσ ωηετηερ προδυχεδ δοmεστιχαλλψ ορ
ιmπορτεδ ισ γιϖεν βψ

=

1
1

> 1.8 Τηε ωειγητσ ω1 ανδ 1

ω1 , ωιτη ω1 2 [ 12 ; 1], εξπρεσσ

τηε βιασ φορ δοmεστιχ ρατηερ τηαν ιmπορτεδ προχυρεmεντ ιν χουντρψ 1. Ιφ ω1 = 12 , τηερε ισ
νο βιασ ανδ ατ τηε οτηερ εξτρεmε ιφ ω1 = 1, τηερε ισ αυταρκψ βετωεεν προδυχερσ. Τηυσ ιν
τηισ σετ−υπ ωε χαν ρεγαρδ 1
Ιφ ωε πυτ

ω1 ασ α mεασυρε οφ οπεννεσσ.9

= 0 ανδ ω1 = 12 , (1) ρεδυχεσ το τηε στανδαρδ Dιξιτ−Στιγλιτζ υτιλιτψ φυνχτιον,

ωηιχη ισ νοω χοmmονπλαχε ιν τηε νεω οπεν mαχρο−εχονοmψ, νεω τραδε ανδ ενδογενουσ
γροωτη λιτερατυρεσ. Βυτ, ασ Βενασσψ (1996) ποιντσ ουτ, τηισ φορm οφ υτιλιτψ ισ ρεστριχτεδ ιν
τηατ ιτ ιmπλιεσ α ονε−το−ονε χορρεσπονδενχε βετωεεν τηε ταστε φορ ϖαριετψ ανδ τηε ελαστιχιτψ
οφ συβστιτυτιον. Το σεε τηε σιγνι…χανχε οφ τηισ γενεραλιζεδ φορm οφ τηε Dιξιτ−Στιγλιτζ υτιλιτψ
φυνχτιον, συπποσε τηερε αρε τωο προδυχερ χουντριεσ. Χονσιδερ α χερταιν αmουντ οφ τοταλ
ουτπυτ ψ σπρεαδ ουτ βετωεεν ω1 ψ υνιτσ οφ α σινγλε ϖαριετψ ιν χουντρψ 1 ανδ (1

ω1 )ψ οφ α

σεχτορ ιν θυεστιον ισ δεφενχε τηεν Χ ωουλδ βε mιλιταρψ σεχυριτψ; ιφ τηε σεχτορ ισ πηαρmαχευτιχαλσ, τηεν Χ
ωουλδ βε πυβλιχ ηεαλτη. Ιφ τηε υτιλιτψ ισ Χοββ−Dουγλασ (α στανδαρδ ασσυmπτιον) τηεν τηε εξπενδιτυρε ον
τηε πυβλιχ σερϖιχε ισ χονσταντ ανδ τηε mοδελ ρεδυχεσ το τηε ονε ιν τηισ παπερ.
8
Ιν τηε mιλιταρψ χοντεξτ ονε χαν τηινκ οφ γοοδσ ασ τψπεσ οφ πλανεσ, βαττλε σηιπσ ετχ ωιτη τηε σαmε
ιντερ−τψπε ανδ ιντρα−τψπε, ιντερ−χουντρψ ανδ ιντρα−χουντρψ ελαστιχιτιεσ οφ συβστιτυτιον. Τηισ ισ α στανδαρδ
ασσυmπτιον ιν τηε νεω τραδε λιτερατυρε ανδ νεω οπεν εχονοmψ mαχροεχονοmιχσ. Ιτ ισ ποσσιβλε το εξτενδ
τηε αναλψσισ το αλλοω φορ δι¤ερεντ ιντερ ανδ ιντρα−τψπε ανδ χουντρψ ελαστιχιτιεσ, βυτ ατ αν ινεϖιταβλε χοστ ιν
τερmσ οφ τραχταβιλιτψ.
9
Νοτε τηατ(1) χαν βε γιϖεν αν ‘ιχεβεργ’ τεχηνολογψ ιντερπρετατιον βψ ωριτινγ ιτ ασ Υ1 = [ω1 ν1 + (1
1
ηΠ
ι1
ΠΝ
ν1
1
ω1 )(Ν ν1 )]
, ωηερε Τ1 = 1 ωω
ισ τηε φραχτιον οφ τηε οριγιναλ
ϕ=1 (δ1ϕ ) +
ϕ=ν1 +1 (Τ1 m1ϕ )
1
γοοδ τηατ αχτυαλλψ αρριϖεσ, τηε ρεστ ‘mελτινγ αωαψ’ ον ρουτε. Ηοωεϖερ, ουρ mοδελ δοεσ νοτ ενδογενειζε τηε
ρεασονσ φορ τηε ηοmε βιασ.
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1

σινγλε ϖαριετψ ιν χουντρψ 2. Φροm (1), τηισ ωιλλ ψιελδ υτιλιτψ Υ1 = 1 [ω1 ψ +(1 ω1 )ψ ] = ψ
βψ τηε χονσταντ ρετυρνσ το σχαλε προπερτψ οφ ουρ υτιλιτψ φυνχτιον.
Νοω λετ υσ δε…νε α φυνχτιον ϖ1 (ν1 ; ν2 ) το ρεπρεσεντ τηε προπορτιοναλ υτιλιτψ γαιν φροm
σπρεαδινγ τηισ ουτπυτ ψ βετωεεν αλλ Ν = ν1 + ν2 ϖαριετιεσ ρατηερ τηαν χονχεντρατεδ ον
α προπορτιον ω1 ον ονε ϖαριετψ ιν χουντρψ 1 ανδ α προπορτιον 1

ω1 ον ονε ιmπορτεδ

ϖαριετψ ασ βεφορε. Αγαιν, φροm (1), ωε χαν τηεν εξπρεσσ ϖ1 (ν1 ; ν2 ) ασ

ϖ1 (ν1 ; ν2 ) =
=

[ω1 ν1 + (1

ω1 )ν2 ]

[ω1 ν1 + (1

ω1 )ν2 ]

η

ω1

Πν1

ϕ=1

ψ
Ν

+ (1

ψ

ω1 )

Πν2

ϕ=1

ψ
Ν

ι1

+1

Ν

Συπποσε τηατ τηε τοταλ νυmβερ οφ ϖαριετιεσ Ν = ν1 + ν2 ινχρεασεσ, κεεπινγ τηε προπορτιον
ν1
ν2

…ξεδ. Τηεν, πυττινγ ν1 = κΝ ανδ ν2 = (1

κ)](

1

+ )

Ν(

γιϖεν βψ

+

=

αππαρεντ. Ιφ

1

1)

κ)Ν , ϖ1 = ϖ1 (Ν ) = [ω1 κ + (1

. Wε νοω δε…νε τηε ταστε φορ ϖαριετψ βψ τηε ελαστιχιτψ

Ν δϖ1
ϖ1 δΝ

=

+

1

Ν δϖ1
ϖ1 δΝ

ω1 )(1
=

σαψ,

1. Τηε σιγνι…χανχε οφ τηε εξτρα τερm ιν (1) νοω βεχοmεσ

= 0, τηεν τηε ταστε φορ ϖαριετψ

=

1
1

ωηιχη ισ δετερmινεδ σολελψ βψ

τηε ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον. Τηυσ, τηε στανδαρδ Dιξιτ−Στιγλιτζ φορmυλατιον εσταβλισηεσ αν
αρβιτραρψ λινκ βετωεεν φυνδαmενταλλψ δι¤ερεντ χονχεπτσ: ταστε φορ ϖαριετψ ανδ ελαστιχιτψ οφ
συβστιτυτιον, τηε λαττερ, ασ ωε σηαλλ σεε, αλσο δετερmινινγ τηε mαρκετ ποωερ. Ιντροδυχινγ
τηε εξτρα

τερm βρεακσ τηισ λινκ ανδ ηασ ιmπορταντ χονσεθυενχεσ φορ τηε συβσεθυεντ

αναλψσισ.
Γοϖερνmεντσ ιν προδυχερ χουντριεσ προχυρε φροm δοmεστιχ ανδ φορειγν …ρmσ, ποσσιβλψ
ατ δι¤ερεντ πριχεσ. Λετ π1ϕ βε τηε πριχε οφ τηε προχυρεδ δοmεστιχ γοοδ ανδ Πϕ βε τηε ωορλδ
mαρκετ πριχε οφ τηε τραδεδ γοοδ οφ ϖαριετψ ϕ προδυχεδ βψ …ρmσ ιν αλλ προδυχινγ χουντριεσ
ϕ = 1; 2; ; Ν . Τηεν, τηε βυδγετ χονστραιντ φορ γοϖερνmεντ ιν προδυχερ χουντρψ 1 ισ
ν1
Ξ
ϕ=1

π1ϕ δ1ϕ +

Ν
Ξ

Πϕ m1ϕ = Γ1

(2)

ϕ=ν1 +1

ωηερε Γι ισ τοταλ προχυρεmεντ εξπενδιτυρε ιν χουντρψ ι.
Φορ τηε νον−προδυχινγ χουντρψ ι =  + 1;  + 2; ;  + ρ υτιλιτψ ισ γιϖεν βψ
31
2
Ν
Ξ
Υι = Ν 4 (mιϕ ) 5
ϕ=1

ανδ τηειρ βυδγετ χονστραιντ ισ γιϖεν βψ (2) ωιτη ν1 = 0.
9

(3)

Τηε mοδελ ισ χοmπλετεδ βψ σπεχιφψινγ τηε χοστ στρυχτυρε φορ τηε …ρm. Φιρm ϕ ιν προδυχερ
χουντρψ 1 προδυχεσ δ1ϕ υνιτσ οφ ϖαριετψ ϕ φορ ιτσ δοmεστιχ γοϖερνmεντ ατ α προχυρεmεντ
πριχε π1ϕ ανδ εξπορτσ ξ1ϕ υνιτσ ατ αν ιντερνατιοναλ mαρκετ πριχε Πϕ . Τηε χοστ οφ προδυχινγ
τοταλ ουτπυτ ψ1ϕ = δ1ϕ + ξ1ϕ ισ ασσυmεδ το βε
Χ(ψ1ϕ ) = Φ + χψ1ϕ

(4)

Wε ασσοχιατε τηε …ρστ τερm ιν (4) ωιτη …ξεδ χαπιταλ χοστσ ανδ Ρ&D, τηε …ναλ τερm χονστι−
τυτεσ ϖαριαβλε χοστσ. Ιτ φολλοωσ τηατ τηε προ…τ οφ τηισ …ρm ισ
1ϕ

= π1ϕ δ1ϕ + Πϕ ξ1ϕ

Χ(ψ1ϕ ):

(5)

Φιναλλψ, σινχε τηερε ισ φρεε εντρψ ανδ εξιτ, ωε mυστ ιmποσε τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ
0.

1ϕ

2.2

Σεθυενχινγ οφ Εϖεντσ

Wε …ρστ χονσιδερ τηε οπτιmαλ δεχισιονσ οφ α σινγλε γοϖερνmεντ τακινγ τηε δεχισιονσ οφ οτηερ
γοϖερνmεντσ ασ γιϖεν. Τηε σεθυενχινγ οφ εϖεντσ ισ ασ φολλοωσ:
1. Dοmεστιχ Προχυρεmεντ βψ Προδυχερ Γοϖερνmεντσ. Γιϖεν τοταλ προχυρεmεντ
εξπενδιτυρε, τηε γοϖερνmεντ ιν προδυχερ χουντρψ 1 προχυρεσ δοmεστιχ γοοδσ οφ θυαντιτψ δ1ϕ
ατ πριχε π1ϕ , φορ ϕ = 1; 2;

; ν1 γιϖεν ιmπορτσ δεχιδεδ ατ σταγε 4, m1ϕ , ϕ = ν1 +1; ν1 +2;

;Ν

ατ τηε ωορλδ mαρκετ εθυιλιβριυm πριχε Πϕ . Αλλ δεχισιονσ αρε συβϕεχτ το α βυδγετ χονστραιντ
ανδ α νον−νεγατιϖε προ…τ παρτιχιπατιον χονστραιντ φορ δοmεστιχ …ρmσ.
2. Φρεε Εντρψ ανδ Εξιτ βψ Φιρmσ. Γιϖεν τηε προχυρεmεντ δεχισιον …ρmσ εντερ ορ
λεαϖε τηε σεχτορ.10
3. Πριχε−Σεττινγ. Wιτη α χοmmιτmεντ το προδυχινγ δ1ϕ , ιν α πριχε−σεττινγ εθυιλιβριυm οφ
τηισ σταγε οφ τηε γαmε, …ρmσ ιν προδυχερ χουντρψ 1 σετ ωορλδ πριχεσ Πϕ ανδ εξπορτ θυαντιτψ
ξ1ϕ το χουντριεσ ι = 2;

;  + ρ.

4. Dεmανδ φορ Ιmπορτσ. Γιϖεν τηε ωορλδ mαρκετ πριχε Πϕ , ανδ προχυρεmεντ εξπενδι−
τυρε, γοϖερνmεντσ ιν βοτη προδυχερ ανδ νον−προδυχερ χουντριεσ ι = 1; 2;
ιmπορτσ οφ γοοδ, mιϕ , ϕ = 1; 2;
10

;  + ρ προχυρε

; Ν , ωηερε ι 6= ϕ φορ προδυχερ χουντριεσ ι = 1; 2;

; .

Τηε προχυρεmεντ πριχε mαψ βε γρεατερ ορ λεσσ τηαν τηε ιντερνατιοναλ mαρκετ πριχε. Φιρmσ αλρεαδψ

παρτιχιπατινγ ιν τηε ιντερνατιοναλ mαρκετ ωιλλ αχχεπτ δοmεστιχ προχυρεmεντ ασ λονγ ασ τηε προχυρεmεντ
πριχε εξχεεδσ τηε mαργιναλ χοστ.
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3

Τηε Νον−Χοοπερατιϖε Προχυρεmεντ Εθυιλιβριυm

Wε νοω σολϖε φορ τηε νον−χοοπερατιϖε ΣΠΕ ιν ωηιχη γοϖερνmεντσ ιν προδυχερ χουντριεσ
mακε προχυρεmεντ δεχισιονσ ατ σταγε ονε ινδεπενδεντλψ.11 Wε προχεεδ βψ βαχκωαρδ ιν−
δυχτιον σταρτινγ ατ σταγε 4.

3.1

Τηε Ιmπορτσ Dεχισιον ατ Σταγε 4

Ατ σταγε 4, γιϖεν τηε πριχε Πϕ , ανδ τηε νυmβερ οφ δι¤ερεντιατεδ γοοδσ, τηε γοϖερνmεντ ιν
προδυχερ χουντρψ ι = 1; 2;

;  χηοοσεσ ηοω mυχη το ιmπορτ οφ εαχη φορειγν ϖαριετψ mιϕ , το

mαξιmιζε υτιλιτψ γιϖεν βψ (1) συβϕεχτ το ιτσ βυδγετ χονστραιντ (2) ωηερε τηε προχυρεmεντ
ελεmεντ ισ γιϖεν. Υσινγ στανδαρδ χονστραινεδ οπτιmιζατιον προχεδυρεσ, ωε γετ τηε ιmπορτ
δεmανδ φορ ανψ γοοδ ϕ = 1; 2;
mιϕ

=

;Ν

Πνι

1 +νι
ϕ=νι 1 +1 πιϕ διϕ ]
ΠΝ
1
Πϕ
κ6=[Νι 1 ;Νι ] Πκ

[Γι

= 0;

ϕ = Νι

1

; ϕ 6= Νι

+ 1; Νι

ωηερε ωε ηαϖε δε…νεδ Νι = ν1 + ν2 +

1

1

+ 1; Νι

+ 2;

; Νι

+ νι φορ ι

1

+ 2;

1

+ νι

; Νι

1

+ νι
(6)

1 (ιν ωηιχη χασε Ν1 = ν1 ανδ

Ν = Ν ).12 Wε χαν δε…νε α πριχε ινδεξ οφ ιmπορτεδ γοοδσ φορ προδυχερ χουντριεσ ασ
1

Π⊥ι = Π∼ι

1

ωηερε
Π∼ι =

Ν
Ξ

κ6=[Νι

Πκ1

; ι = 1; 2;

;

(7)

1 ;Νι ]

Τηε αναλψσισ φορ νον−προδυχερ χουντριεσ ισ στανδαρδ ανδ ρεσυλτσ ιν α δεmανδ βψ γοϖ−
ερνmεντ ι =  + 1;  + 2;

;  + ρ φορ γοοδ ϕ = 1; 2;
Γι
Πϕ Π∼

mιϕ =
Π
1
ωηερε Π∼ = Ν
κ=1 Πκ

: Νοτε τηατ Π⊥ = Π∼ 1

;Ν

1

ισ τηε αναλογουσ πριχε ινδεξ οφ ιmπορτεδ

γοοδσ φαχινγ εαχη νον−προδυχερ χουντρψ (σεε, φορ εξαmπλε, Βεατη ανδ Κατσουλαχοσ, 1991).
11

Νοτε τηατ ιν τηε αβσενχε οφ προχυρεmεντ χονσιδερατιονσ ατ σταγε 1, τηε τραδε εθυιλιβριυm φροm σταγε 2

ονωαρδσ χορρεσπονδσ εξαχτλψ το α στανδαρδ τραδε mοδελ, σεε φορ εξαmπλε Κρυγmαν, 1979.
12
Τηυσ, χουντρψ ι = 1; 2; ;  προδυχεσ ϖαριετιεσ ϕ = Νι 1 + 1; Νι 1 + 2; ; Νι 1 + νι = Νι ανδ ιmπορτσ
mιϕ υνιτσ οφ ϖαριετψ ϕ = 1; 2;

; Νι

1 ; Νι

+ 1; Νι + 2,

11

; Ν (δε…νινγ Ν0 = 0).

3.2

Πριχε Σεττινγ ατ Σταγε 3

Προχεεδινγ το σταγε 3 οφ τηε γαmε, ιν προδυχερ χουντρψ 1 …ρm ϕ = 1; 2;

; ν1 προ…τ ισ

γιϖεν βψ
1ϕ

= (π1ϕ

χ)δ1ϕ + (Πϕ

χ)ξ1ϕ

Φ ; ϕ = 1; 2;

(8)

; ν1

ωηερε εξπορτσ το προδυχερσ ανδ νον−προδυχερσ αρε γιϖεν βψ
ξ1ϕ =

+ρ
Ξ

mιϕ =

ι=2

Πνι

1 +νι
ϕ=νι 1 +1 πιϕ διϕ ]


Ξ
[Γι

Πϕ Π∼ι

ι=1

+

+ρ
Ξ

Γι
Π Π∼
ι=+1 ϕ

(9)

Τηε …ρστ τερm ιν (9) χονσιστσ οφ εξπορτσ το οτηερ προδυχινγ χουντριεσ ανδ δεπενδσ ον τηε
προχυρεmεντ δεχισιονσ αλρεαδψ τακεν ατ σταγε 1 ανδ ον αλλ πριχεσ σετ ατ τηισ σταγε 3 οφ τηε
γαmε. Τηε σεχονδ τερm χονσιστσ οφ εξπορτσ το νον−προδυχινγ χουντριεσ ανδ αγαιν δεπενδσ
ον τηε αλλ πριχεσ σετ βψ …ρmσ ατ σταγε 3 οφ τηε γαmε.
Προ…τ mαξιmιζατιον ρεσυλτσ ιν τηε υσυαλ Λερνερ Ινδεξ φορ ανψ ϖαριετψ ϕ 2 [1; ν1 ] ιν
χουντρψ ι
Λι =

3.3

1
Πι χ
=
Πι

(10)

Τηε Προχυρεmεντ Dεχισιον ατ Σταγε 1

Wε χοmπλετε τηε εθυιλιβριυm βψ εϖαλυατινγ τηε οπτιmαλ δεχισιον οφ τηε γοϖερνmεντ ιν
χουντρψ 1 ατ τηε προχυρεmεντ σταγε οφ τηε γαmε. Ιν φαχτ, σταγεσ 1 ανδ 2 χαν βε χονσιδερεδ
τογετηερ. Τηε γοϖερνmεντ ωηεν χηοοσινγ τηε προχυρεmεντ πριχε, π1 , ρελαξεσ ορ τιγητενσ
τηε …ρmσ’ παρτιχιπατιον χονστραιντ ανδ, ιν ε¤εχτ, χηοοσεσ τηε νυmβερ οφ δοmεστιχ …ρmσ.
Ιmποσινγ σψmmετρψ βετωεεν ιδεντιχαλ δοmεστιχ …ρmσ, προχυρεmεντ θυαντιτψ ωιλλ βε τηε
σαmε, δ1ϕ = δ1 σαψ, φορ αλλ δοmεστιχ ϖαριετιεσ. Μορεοϖερ, γιϖεν τηε σψmmετρψ βετωεεν
αλλ …ρmσ ωιτηιν εαχη χουντρψ ι = 2; 3;

;  ιν τηε ιντερνατιοναλ mαρκετ, γοϖερνmεντ 1

ωιλλ χηοοσε τηε σαmε αmουντ οφ ιmπορτσ οφ εαχη ϖαριετψ φροm χουντρψ ι, m1ι σαψ. Wε
εξαmινε τηε Ναση εθυιλιβριυm οφ σταγε 1 οφ τηε γαmε ανδ τηε ΣΠΕ οφ τηε ωηολε γαmε. Τηε
οπτιmιζατιον προβλεm οφ τηε γοϖερνmεντ ιν χουντρψ 1 ισ το mαξιmιζε υτιλιτψ

Υ1 = [ω1 ν1 + (1

ω1 )(Ν

ν1 )]

∀

12

ω1 ν1 δ1 + (1

ω1 )


Ξ
ι=2

νι m1ι

#1

(11)

ωιτη ρεσπεχτ το ινδεπενδεντ χηοιχε ϖαριαβλεσ δ1 ανδ ν1 ,13 γιϖεν τηε ωορλδ πριχεσ Πι = Π =
χ

οφ εαχη ϖαριετψ φροm χουντρψ ι, τηε χορρεσπονδινγ δεχισιονσ οφ οτηερ χουντριεσ, ανδ τωο

χονστραιντσ. Τηεσε αρε τηε βυδγετ χονστραιντ (ΒΧ 1 ) ανδ τηε ρεπρεσεντατιϖε δοmεστιχ …ρm’σ
παρτιχιπατιον χονστραιντ (Π Χ 1 ) γιϖεν βψ
ΒΧ1 : π1 ν1 δ1 +


Ξ

Πι νι m1ι = Γ1

ι=2

Π Χ1 :

1

= (π1

χ)δ1 + (Π1

χ)ξ1

Φ

0

Χλεαρλψ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ mυστ βινδ σο τηε προχυρεmεντ πριχε ισ γιϖεν βψ
Φ

π1 = χ +

Ρ(ξ1 )
δ1

ωηερε ωε ηαϖε ωριττεν νετ εξπορτ ρεϖενυε (Π1

(12)

χ)ξ1 = Ρ(ξ1 ). Ιτ ισ υσεφυλ το νοτε τηατ

εξπορτσ ξ1 = ξ1ϕ οφ εαχη ηοmε ϖαριετψ ϕ χαν βε ωριττεν ιν τερmσ οφ δεχισιον ϖαριαβλεσ ασ
τηε συm οφ εξπορτσ το οτηερ προδυχερσ (ξπ1 ) ανδ το νον−προδυχερσ (ξνπ
1 ) ασ φολλοωσ:
ξ1 =
=

+ρ
Ξ

mι =

ι=2
ξπ1 +


Ξ
ι=2

ξνπ
1

mι +

+ρ
Ξ

ι=+1

Γι
Π (ν1 + ν2 +

+ ν )
(13)

Σινχε ωε αρε ασσυmινγ α Ναση εθυιλιβριυm ιν ινδεπενδεντ δεχισιον ϖαριαβλεσ δ1 ανδ ν1
ατ σταγε 1, ωε χαν ελιmινατε τηε προχυρεmεντ πριχε π1 υσινγ τηε Π Χ1 χονστραιντ. Ιτ ισ τηεν
αππαρεντ τηατ τηε παψmεντ το τηε …ρm χαν αλσο βε τρεατεδ ασ α λυmπ συm οφ αmουντ π1 δ1 .
Τηε σψmmετριχ νον−χοοπερατιϖε προχυρεmεντ εθυιλιβριυm υνδερ mονοπολιστιχ χοmπε−
τιτιον χαν τηεν βε οβταινεδ υσινγ στανδαρδ χονστραινεδ οπτιmιζατιον τεχηνιθυεσ. Τωο
χλοσελψ ρελατεδ ρεσυλτσ πρεσεντεδ βελοω φολλοω. Τηε …ρστ ρεσυλτ, πρεσεντεδ ιν Προποσιτιον
1 εξπλαινσ ηοω τηε δοmεστιχ προχυρεmεντ πριχε ωιλλ χοmπαρε το τηε ωορλδ mαρκετ πριχε.
Προποσιτιον 2 δισχυσσεσ ηοω χηανγεσ ιν σοmε οφ τηε mοδελ’σ παραmετερσ ωιλλ α¤εχτ …ρm
νυmβερσ.
13

Ανψ τωο φροm φουρ ποσσιβλε δεχισιον ϖαριαβλεσ, δ1 , m1 ; π1 ανδ ν1 χαν βε ασσυmεδ, βυτ ωιλλ λεαδ το

δι¤ερεντ Ναση εθυιλιβρια. Ουρ παρτιχυλαρ χηοιχε, δ1 , ανδ ν1 ισ mαδε παρτλψ, φορ αναλψτιχαλ χονϖενιενχε, βυτ
χαν βε αλσο ϕυστι…εδ βψ τηε νεεδ το οβσερϖε δεχισιον ϖαριαβλεσ ιν α mορε ρεαλιστιχ ινχοmπλετε ινφορmατιον
σεττινγ, ωηερε τηε προχεσσ οφ δψναmιχ αδϕυστmεντ τοωαρδσ τηε εθυιλιβριυm, φορ εξαmπλε οφ α Χουρνοτ−τψπε,
νεεδσ το βε αδδρεσσεδ. Ιτ ισ πλαυσιβλε το ασσυmε τηατ τηε δοmεστιχ προχυρεmεντ δεχισιον, δι , ανδ τηε
νυmβερ οφ …ρmσ συππορτεδ, νι , ι = 1; 2;
ι = 1; 2;

;  αρε mορε ρεαδιλψ οβσερϖεδ τηαν τηε προχυρεmεντ πριχε, πι ,

; , ωηιχη ινϖολϖεσ α ποσσιβλψ ηιδδεν συβσιδψ.
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Προποσιτιον 1: Τηε Προχυρεmεντ Πριχε
Ιν α σψmmετριχ, νον−χοοπερατιϖε προχυρεmεντ εθυιλιβριυm, τηε προχυρεmεντ
πριχε mαψ βε αβοϖε ορ βελοω τηε ωορλδ mαρκετ πριχε. Α ηιγη ταστε φορ ϖαριετψ
ενχουραγεσ τηε φορmερ ανδ α λαργε εξτερναλ mαρκετ ενχουραγεσ τηε λαττερ.
Προποσιτιον 2: Τηε Νυmβερ οφ Φιρmσ
Ιν α σψmmετριχ, νον−χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm τηε νυmβερ οφ …ρmσ ινχρεασεσ ασ
τηε ταστε φορ ϖαριετψ βψ προδυχερ χουντριεσ ινχρεασεσ. Αν ινχρεασε ιν οπεννεσσ,
ιν τηε φορm οφ α ρεδυχτιον ιν πρεφερενχεσ οφ προδυχερ χουντριεσ φορ δοmεστιχ
συππλψ (ηοmε βιασ), ανδ αν ινχρεασε ιν τηε ρελατιϖε σιζε οφ τηε εξτερναλ mαρκετ
ρεσυλτσ ιν α δεχρεασε ιν τηε νυmβερ οφ …ρmσ.

Ιν α ‘τραδιτιοναλ’ Dιξιτ−Στιγλιτζ υτιλιτψ φυνχτιον ωηερε

= 0 ανδ ιν τηε λιmιτ ασ τηε

εξτερναλ mαρκετ βεχοmεσ σmαλλ (βυτ στιλλ οφ συ′χιεντ σιζε το δετερmινε τηε ωορλδ mαρκετ
πριχε), ωε ηαϖε τηατ τηε προχυρεmεντ πριχε εθυαλσ τηε mαρκετ πριχε. Ιν ουρ mορε γενεραλ
mοδελ, τηε προχυρεmεντ πριχε χαν βε αβοϖε ορ βελοω τηε ωορλδ mαρκετ πριχε.14 Α ηιγη
ταστε φορ ϖαριετψ

ενχουραγεσ τηε φορmερ. Τηε γοϖερνmεντ τηεν συππορτσ mορε δοmεστιχ

…ρmσ, εαχη προδυχινγ α σινγλε ϖαριετψ, ανδ ωιλλ παψ α ηιγηερ προχυρεmεντ πριχε το αχηιεϖε
τηισ. Τηε ιντυιτιον βεηινδ τηε εξτερναλ mαρκετ ε¤εχτ ιν τηεσε τωο προποσιτιονσ ισ τηατ αν
ινχρεασε ιν τηε νετ εξπορτ ρεϖενυε ρελαξεσ τηε …ρmσ’ παρτιχιπατιον χονστραιντσ φορ α γιϖεν
νυmβερ οφ ινχυmβεντσ. Τηισ τηεν εναβλεσ γοϖερνmεντσ το προχυρε τηε σαmε νυmβερ οφ
ϖαριετιεσ ατ α λοωερ προχυρεmεντ πριχε. Ιν τηε νον−χοοπερατιϖε προχυρεmεντ εθυιλιβριυm,
εαχη γοϖερνmεντ τακεσ ιντο αχχουντ ονλψ ιτσ οων χοντριβυτιον το τηε ωορλδ συππλψ οφ
δι¤ερεντιατεδ γοοδσ ανδ, τηρουγη ρεδυχινγ τηε προχυρεmεντ πριχε, ιτ λοωερσ ιτσ οπτιmαλ
νυmβερ οφ δοmεστιχ …ρmσ ασ τηε εξτερναλ mαρκετ βεχοmεσ mορε ιmπορταντ.15
Ονε ωουλδ τηινκ τηατ ονε οφ τηε αδϖανταγεσ οφ ηαϖινγ α δοmεστιχ σεχτορ φροm ωηοm
14

Νοτε τηατ ασ λονγ ασ π > χ, τηε …ρm ηαϖινγ ινχυρρεδ τηε …ξεδ χοστ οφ εντρψ ωιλλ βενε…τ φροm τηε

προχυρεmεντ χοντραχτ ανδ ιν α φρεε−εντρψ εθυιλιβριυm οφ ιδεντιχαλ …ρmσ, τηοσε ρελψινγ ονλψ ον τηε εξπορτ
mαρκετ ωιλλ νοτ βε αβλε το συρϖιϖε. Τηυσ, τηρουγη τηε προχυρεmεντ προχεσσ, τηε γοϖερνmεντ χαν χηοοσε
τηε νυmβερ οφ …ρmσ ιν εθυιλιβριυm.
15
Νοτε τηατ, ιν α τραδιτιοναλ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον mοδελ (σεε Κρυγmαν (1979)), ωηεν εχονοmιεσ
οπεν το τραδε (ωιτη οτηερ σψmmετριχ εχονοmιεσ), τηε νυmβερ οφ δοmεστιχαλλψ προδυχεδ ϖαριετιεσ δοεσ νοτ
χηανγε. Ιν τηισ παπερ, α ρεδυχτιον ιν ηοmε βιασ χαν βε σεεν ασ αν ινχρεασε ιν οπεννεσσ. Ηοωεϖερ, χηανγεσ
το ηοmε βιασ δο α¤εχτ δοmεστιχ …ρm νυmβερσ.
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το προχυρε γοοδσ σηουλδ βε το αλλοω τηε δοmεστιχ προχυρεmεντ αυτηοριτιεσ το παψ α πριχε
φορ δοmεστιχ προχυρεmεντ τηατ ισ λοωερ τηαν τηε πριχε ατ ωηιχη δοmεστιχ προδυχερσ σελλ
ιντερνατιοναλλψ. Ουρ πριχε ρεσυλτ αχτυαλλψ προϖεσ τηατ τηισ ισ νοτ νεχεσσαριλψ τηε χασε.
Εϖιδενχε φροm τηε mιλιταρψ ινδυστρψ σεεmσ το συγγεστ τηατ τηε πριχε χηαργεδ το τηε δοmεστιχ
γοϖερνmεντ mαψ αχτυαλλψ βε ηιγηερ τηαν τηε εξπορτσ πριχε (σεε (Χηαλmερσ ετ αλ. (2002)).
Ιν τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ, α mορε λιβεραλ mετηοδ οφ πριχε ρεγυλατιον mαψ αλλοω …ρmσ
το πριχε τηειρ δρυγσ ατ α ηιγηερ λεϖελ δοmεστιχαλλψ.16 Ιντερεστινγλψ, ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ
ουρ mοδελ, τηισ ωουλδ βε εξπλαινεδ βψ α στρονγ ινδεπενδεντ λοϖε φορ ϖαριετψ ανδ ηοmε
βιασ, ε¤εχτσ τηατ δοmινατε τηοσε οφ τηε εξτερναλ mαρκετ.
Ιτ ισ τεmπτινγ το εσταβλιση παραλλελσ βετωεεν ουρ mοδελ ανδ τηε Στρατεγιχ Τραδε Λιτερ−
ατυρε ρεσυλτ τηατ στατεσ τηατ τηε οπτιmαλ στρατεγιχ πολιχψ φορ …ρmσ χοmπετινγ ιν πριχεσ φορ
τηε εξπορτσ mαρκετ ισ το ιmποσε αν εξπορτσ ταξ σο ασ το ινδυχε ηιγηερ πριχεσ ανδ τηερεφορε
ηιγηερ προ…τσ. Αν ιmmεδιατε χοmπαρισον χαννοτ βε mαδε τηουγη. Ιν ουρ mοδελ, προχυρε−
mεντ δεχισιονσ αρε τακεν βεφορε …ρmσ χοmπετε φορ τηε εξπορτσ mαρκετ ανδ χαν βε σεεν ασ
α λυmπ συm τρανσφερ το τηε …ρmσ. Αλτηουγη …ρm νυmβερσ αρε α¤εχτεδ βψ τηε προχυρεmεντ
τρανσφερ, ιν ουρ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον φραmεωορκ, ιντερνατιοναλ πριχεσ δο νοτ δεπενδ
ον …ρm νυmβερσ ανδ τηερεφορε, προχυρεmεντ πολιχιεσ δο νοτ α¤εχτ ιντερνατιοναλ πριχεσ
διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ.17
Τυρνινγ το προποσιτιον 2, τηισ ρεσυλτ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ρεσυλτ ον πριχεσ. Τηε προ−
χυρεmεντ αυτηοριτψ υσεσ χοmmιτmεντσ το προχυρεmεντ ϖολυmεσ ανδ πριχεσ ασ α mεανσ το
δετερmινε …ρm νυmβερσ. Λεσσ ηοmε βιασ ωιλλ νατυραλλψ δεχρεασε …ρm νυmβερσ ασ αυτηορ−
ιτιεσ βεχοmε λεσσ ιντερεστεδ ιν προχυρινγ δοmεστιχ ϖαριετιεσ, α σιmιλαρ τηινγ ηαππενσ ωιτη
λεσσ ινδεπενδεντ λοϖε φορ ϖαριετψ. Φιναλλψ, α ρελατιϖελψ βιγγερ εξτερναλ mαρκετ ωιλλ χηανγε
τηε φοχυσ οφ τηε προχυρεmεντ αυτηοριτψ τοωαρδσ ενσυρινγ τηατ τηε εξπορτσ mαρκετ χον−
τριβυτεσ ασ mυχη ασ ποσσιβλε το συσταιν τηε προδυχτιον οφ νεω ϖαριετιεσ. Dατα σεεmσ το
σηοω τηατ χονχεντρατιον ηασ ρισεν ιν βοτη mιλιταρψ ανδ δρυγ ινδυστρψ το ωηιχη τηισ mοδελ
16

Φορ τηε ΥΚ χασε, τηε Πηαρmαχευτιχαλ Ινδυστρψ Τασκ Φορχε (2005) εξπλιχιτλψ στατεσ τηατ πριχεσ οφ ον−

πατεντ mεδιχινεσ αρε ον αϖεραγε τοωαρδσ τηε τοπ ενδ οφ Ευροπεαν πριχεσ, αλτηουγη λοωερ τηαν ΥΣ πριχεσ,
τηισ ισ πρεσεντεδ ασ α χοmπετιτιϖενεσσ ινδιχατορ ανδ ϕυστι…εδ βψ τηε νεεδ το χοντριβυτε το τηε δεϖελοπmεντ
χοστσ οφ νεω mεδιχινεσ.
17
Ιφ ωε αλλοωεδ φορ στρατεγιχ πριχινγ, τηε ιmπαχτ οφ τηε ρελατιϖε σιζε οφ τηε εξτερναλ mαρκετ ισ στρονγερ,
τηε ρεασον φορ τηισ ισ τηατ τηε ιντερνατιοναλ πριχε νοω δεπενδσ ον …ρm νυmβερσ ανδ τηε λοωερ τρανσφερ
ενχουραγεσ λεσσ …ρmσ ανδ τηερεφορε ηιγηερ ιντερνατιοναλ πριχεσ (σεε Γαρχια−Αλονσο ανδ Λεϖινε (2005)).
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αππλιεσ βεστ. Αχηιλλαδελισ ανδ Αντονακισ (2001) mεντιον τραδε λιβεραλιζατιον, ινχρεασινγ
δεϖελοπmεντ χοστσ ανδ τιmε λαγσ φορ ιντροδυχτιον οφ νεω δρυγσ, ανδ α χοντραχτιον ιν πυβλιχ
συππορτ φορ ηεαλτη χαρε ινσυρανχε ασ σοmε οφ τηε ρεασονσ βεηινδ τηε 1980σ−90σ mεργερ ωαϖε
ιν τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ. Τηε αβοϖε ρεσυλτ συγγεστσ τηατ αν ινχρεασε ιν τηε ρελατιϖε
ιmπορτανχε οφ εξτερναλ mαρκετσ ανδ λεσσ ηοmε βιασ (mορε οπεννεσσ) χουλδ αλσο βε βεηινδ
τηεσε χηανγεσ. Α ωιλλινγνεσσ το προχυρε φροm αβροαδ, ‘οπεννεσσ’ ιν ουρ τερmινολογψ, ανδ
τηε γροωινγ ρελατιϖε σιζε οφ τηε ιντερνατιοναλ mαρκετ οφ νον−προδυχερσ ασ προδυχτιον βε−
χοmεσ mορε χονχεντρατεδ αρε τωο φεατυρεσ ονε mαψ ασσοχιατε ωιτη ‘γλοβαλιζατιον’. Ιν τηατ
σενσε ωε mαψ χονχλυδε τηατ ουρ ρεσυλτσ συγγεστ τηεσε ασπεχτσ οφ γλοβαλιζατιον ωιλλ ρεσυλτ
ιν α δεχρεασε ιν τηε νυmβερ οφ …ρmσ ιν τηε ωορλδ mαρκετ.

4

Προχυρεmεντ Χοοπερατιον Βετωεεν Προδυχερ Γοϖερνmεντσ

Υπ το τηισ ποιντ, ωε ηαϖε εξαmινεδ τηε ΣΠΕ εθυιλιβριυm οφ α γαmε ιν ωηιχη σταγε 1
ισ α νον−χοοπερατιϖε Ναση εθυιλιβριυm ιν προχυρεmεντ δεχισιονσ. Τηισ σεχτιον εξαmινεσ
ωηατ ηαππενσ ιφ τηεσε δεχισιονσ αρε mαδε ϕοιντλψ ιν α χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm ατ σταγε 1.
Wε ποσε τηισ θυεστιον ιν τηε χοντεξτ οφ τηε χυρρεντ δισχυσσιον ον ποσσιβλε ωαψσ το ιm−
προϖε χοοπερατιον ιν προχυρεmεντ πολιχιεσ φορ τηε δεφενχε ανδ πηαρmαχευτιχαλ ινδυστριεσ
ιν τηε ΕΥ. Ουρ οβϕεχτιϖε ιν τηισ σεχτιον ισ το αναλψζε τηε ε¤εχτ οφ συχη χοοπερατιον ον
…ρm νυmβερσ. Σινχε …ρmσ αρε ιδεντιχαλ ιν τηειρ χοστ στρυχτυρεσ, ωε χαν ιmποσε σψmmετρψ.
Τηεν, ιν α σψmmετριχ χοοπερατιϖε προχυρεmεντ αγρεεmεντ ατ σταγε 1,  ιδεντιχαλ προδυχ−
ερσ ωουλδ ϕοιντλψ χηοοσε δ1 = δ2 =
Υ1 = Υ2 =

= δ = δ, ν1 = ν2 =

= ν = ν το mαξιmιζε

= Υ = Υ συβϕεχτ το βυδγετ ανδ παρτιχιπατιον χονστραιντσ. Τηισ λεαδσ το

τηε φολλοωινγ ρεσυλτ:
Προποσιτιον 3: Οπτιmαλ Χοοπερατιϖε Προχυρεmεντ
Ιν τηε οπτιmαλ χοοπερατιϖε προχυρεmεντ αρρανγεmεντ, τηε τοταλ νυmβερ οφ
…ρmσ ισ ινδεπενδεντ οφ τηε πρεφερενχεσ οφ προδυχερ χουντριεσ φορ δοmεστιχ
συππλψ. Ασ ωιτη τηε νον−χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm, αν ινχρεασε ιν τηε ρελατιϖε
σιζε οφ τηε εξτερναλ mαρκετ λεαδσ το α λοωερ τοταλ νυmβερ οφ …ρmσ υνδερ χοοπ−
ερατιον.

Τηε ινδεπενδενχε οφ …ρm νυmβερ ον πρεφερενχεσ χοντραστσ ωιτη τηε νον−χοοπερατιϖε
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εθυιλιβριυm ωηερε αν δεχρεασε ιν βιασ, ω, λεαδσ το α δεχρεασε ιν τηε τοταλ νυmβερ οφ …ρmσ
(σεε προποσιτιον 2). Τηε ρεασον φορ τηισ ισ τηατ, υνδερ χοοπερατιον, βιασ βετωεεν χουντριεσ
ισ ιντερναλιζεδ ανδ τηε οϖεραλλ ε¤εχτ ον τηε ουτχοmε χανχελσ ουτ. Ασ ωιτη νον−χοοπερατιον,
τηε εξτερναλ ρεϖενυε λοωερσ τηε προχυρεmεντ πριχε ρεθυιρεδ το σεχυρε τηε παρτιχιπατιον οφ
εαχη …ρm. Βψ σηαρινγ τηε …ξεδ τοταλ δεmανδ ιν τηε εξτερναλ mαρκετ οϖερ α σmαλλερ νυmβερ
οφ …ρmσ ιν τοταλ, χοοπερατινγ προχυρινγ γοϖερνmεντσ χαν ρεδυχε τηε προχυρεmεντ χοστ. Τηε
γρεατερ τηε σιζε οφ τηε εξτερναλ mαρκετ, τηε γρεατερ τηισ ε¤εχτ ισ.
Νοω λετ υσ χοmπαρε τηε χοοπερατιϖε ανδ νον−χοοπερατιϖε ουτχοmεσ. Wε αρε παρτιχυλαρλψ
ιντερεστεδ ιν τηε νυmβερσ οφ …ρmσ ανδ ωηετηερ χοοπερατιον χοντριβυτεσ το τηε οβσερϖεδ
ινχρεασε ιν χονχεντρατιον. Dενοτε τηε …ρm νυmβερ περ χουντρψ ιν τηε χοοπερατιϖε ανδ
νον−χοοπερατιϖε εθυιλιβρια βψ νΧ ανδ νΝ Χ ρεσπεχτιϖελψ. Wε τηεν ηαϖε τηε φολλοωινγ ρε−
συλτ:
Προποσιτιον 4. Χοmπαρισον οφ Χοοπερατιϖε ανδ Νον−Χοοπερατιϖε Εθυιλιβρια
Χοmπαρινγ τηε χοοπερατιϖε ανδ νον−χοοπερατιϖε προχυρεmεντ εθυιλιβρια ωιτη
νο εξτερναλ mαρκετ, ταστε φορ ϖαριετψ (

> 0) ρεσυλτσ ιν νΝ Χ < νΧ ; ι.ε., λεσσ

…ρmσ ιν τηε νον−χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm. Ιφ

= 0 χοmπετιτιον ιν τηε εξτερναλ

mαρκετ ρεσυλτσ ιν νΝ Χ > νΧ ; ι.ε., mορε …ρmσ ιν τηε νον−χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm.

Ιν τηε χασε οφ νο ταστε φορ ϖαριετψ ανδ νο εξτερναλ mαρκετ (

= ρ = 0), ωε αρριϖε

το τηε φαmιλιαρ Dιξιτ−Στιγλιτζ ρεσυλτ τηατ χοοπερατιον ρεσυλτσ ιν τηε σαmε νυmβερ οφ …ρmσ
ασ νον−χοοπερατιον (νΝ Χ = νΧ ). Ιφ

> 0; βυτ, τηερε ισ νο εξτερναλ mαρκετ, τηε νον−

χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm ισ ινε′χιεντ: εαχη χουντρψ φαιλσ το ιντερναλιζε τηε εξτερναλ βενε…τ
το οτηερ χουντριεσ φροm προδυχινγ ϖαριετψ ανδ ασ α ρεσυλτ, τοο φεω ϖαριετιεσ αρε προδυχεδ;
ι.ε., νΝ Χ < νΧ .
Wηεν τηερε ισ αν εξτερναλ mαρκετ βυτ τηε Dιξιτ−Στιγλιτζ υτιλιτψ φυνχτιον ισ χονϖεντιοναλ
( = 0), τηε οπποσιτε ισ τρυε: νΧ < νΝ Χ . Νοω τηε νον−χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm ισ αγαιν
ινε′χιεντ βυτ τηισ τιmε τηερε αρε τοο mανψ ϖαριετιεσ προδυχεδ χοmπαρεδ ωιτη τηε ε′χιεντ
(φροm τηε ϖιεωποιντ οφ προδυχερσ) χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm. Τηε ρεασον φορ τηισ ισ τηατ
γιϖεν τηατ τοταλ δεmανδ ισ …ξεδ, χοmπετιτιον φορ τηε εξτερναλ mαρκετ σεεσ ρεϖενυε περ
…ρm φροm εξτερναλ εξπορτσ ρισε ασ τηε τοταλ νυmβερ οφ …ρmσ φαλλσ. Τηισ οχχυρσ βεχαυσε
…ρmσ τηεν χοmπετε λεσσ ιντενσιϖελψ ανδ χαν σπρεαδ τηειρ …ξεδ χοστσ οϖερ α λαργερ mαρκετ
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σηαρε. Υνδερ νον−χοοπερατιον, …ξεδ χοστσ ιν εαχη χουντρψ αρε ονλψ σπρεαδ οϖερ δοmεστιχ
ϖαριετιεσ ωηερεασ υνδερ χοοπερατιον γοϖερνmεντσ χολλυδε το σπρεαδ συχη χοστσ οϖερ αλλ
ϖαριετιεσ. Τηισ ρεσυλτσ ιν αν ινχεντιϖε το ρεδυχε τηε νυmβερ οφ ϖαριετιεσ στιλλ φυρτηερ.18

5

Χονχλυσιονσ

Τηισ παπερ ηασ εξπλορεδ τηε στρατεγιχ προχυρεmεντ βεηαϖιουρ βψ γοϖερνmεντσ ωηο χαν,
ιν ε¤εχτ, χηοοσε τηε νυmβερ οφ …ρmσ ανδ τηειρ σιζε βψ αδϕυστινγ τηε προχυρεmεντ πριχε.
Ιν α στανδαρδ Dιξιτ−Στιγλιτζ mονοπολιστιχ χοmπετιτιον mοδελ ωηερε αλλ χουντριεσ αρε προ−
δυχερσ, τηε προχυρεmεντ πριχε χοινχιδεσ ωιτη τηε ωορλδ mαρκετ πριχε, οπεννεσσ ηασ νο
ε¤εχτ ον mαρκετ στρυχτυρε ανδ χοοπερατιον βετωεεν προδυχερ γοϖερνmεντσ δοεσ νοτ α¤εχτ
…ρm νυmβερσ. Wιτη αν εξτερναλ mαρκετ ανδ α mοδι…εδ Dιξιτ−Στιγλιτζ υτιλιτψ φυνχτιον το
ινχορπορατε α ταστε φορ ϖαριετψ ε¤εχτ, τηισ ισ νο λονγερ τηε χασε.
Ιν α σψmmετριχ, νον−χοοπερατιϖε εθυιλιβριυm, τηε νυmβερ οφ …ρmσ ισ ιν‡υενχεδ βψ
α νυmβερ οφ φαχτορσ. Wε σηοω τηατ νυmβερ οφ …ρmσ ινχρεασεσ ασ τηε ταστε φορ ϖαριετψ
βψ προδυχερ χουντριεσ ινχρεασεσ. Ιν αδδιτιον, αν ινχρεασε ιν οπεννεσσ, ιν τηε φορm οφ α
ρεδυχτιον ιν πρεφερενχεσ οφ προδυχερ χουντριεσ φορ δοmεστιχ συππλψ, ανδ αν ινχρεασε ιν
τηε ρελατιϖε σιζε οφ τηε εξτερναλ mαρκετ, ρεσυλτσ ιν α δεχρεασε ιν τηε νυmβερ οφ …ρmσ ανδ
τηερεφορε αν ινχρεασε ιν χονχεντρατιον.
Wε αλσο σηοω τηατ προδυχερ γοϖερνmεντ χοοπερατιον ιν προχυρεmεντ δεχισιονσ mαψ
νοω α¤εχτ …ρm νυmβερσ. Φορ εξαmπλε, φορ α λαργε εξτερναλ mαρκετ, χοορδινατιον ωουλδ
λεαδ το mορε χονχεντρατιον.
Τηε mαιν ιmπλιχατιον οφ ουρ ρεσυλτσ ισ τηατ τηε mαρκεδ ινχρεασε ιν χονχεντρατιον ιν τηε
mιλιταρψ σεχτορσ οφ τηε ΥΣ ανδ τηε ΕΥ χαν βε εξπλαινεδ βψ α ινχρεασε ιν οπεννεσσ ανδ τηε
ινχρεασεδ ιmπορτανχε οφ τηε εξτερναλ σεχτορ οφ αρmσ ιmπορτερσ. Το σοmε εξτεντ, τηισ αλσο
ηελπσ το εξπλαιν χονχεντρατιον τρενδσ ιν τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ.
Ιν αδδιτιον, ουρ ρεσυλτ ον τηε ιmπαχτ οφ χοοπερατιον ιν προχυρεmεντ δεχισιονσ ον …ρm
νυmβερσ ισ σπεχιαλλψ ρελεϖαντ το τηε mιλιταρψ ινδυστρψ ιν τηε ΕΥ χοντεξτ ωηερε δι¤ερεντ
λεϖελσ οφ χοοπερατιον ιν mιλιταρψ προχυρεmεντ αρε βεινγ δισχυσσεδ (Ηαρτλεψ (2006) δισχυσσεσ
χυρρεντ προποσαλσ φορ χοοπερατιον ιν τηε mιλιταρψ ινδυστρψ).
18

Wιτη στρατεγιχ πριχινγ βψ …ρmσ, τηισ ραισεσ τηε πριχε χουντριεσ ρεχειϖε φροm τηε εξτερναλ mαρκετ ανδ

τηε ινχεντιϖε το ρεδυχε τηε νυmβερ οφ …ρmσ ισ στρενγτηενεδ (σεε Γαρχα−Αλονσο ανδ Λεϖινε, 2005).

18

Ουρ παπερ mακεσ α νυmβερ οφ σιmπλιφψινγ ασσυmπτιονσ τηατ αλλοω υσ το υσε α mοδελ
σπεχι…χατιον τηατ χαν βε αππλιεδ το α νυmβερ οφ ινδυστριεσ: ηοmε βιασ ισ εξογενουσ, ωε
ονλψ αναλψζε τηε σψmmετριχ εθυιλιβριυm, ωε δο νοτ ενδογενειζε τηε δεχισιον οφ χουντριεσ
το βεχοmε προδυχερσ ορ νον−προδυχερσ ανδ προχυρεmεντ βυδγετσ αρε εξογενουσ. Ασ αλ−
ρεαδψ δισχυσσεδ, τηε mοτιϖατιον οφ τηε ηοmε βιασ mαψ χηανγε αχροσσ ινδυστριεσ ανδ αλσο
αχροσσ τιmε ανδ τηερεφορε, ιτ ισ νοτ εασψ το ενδογενειζε ωηιλστ κεεπινγ τηε γενεραλιτψ οφ τηε
mοδελ. Τηε φοχυσ ον τηε σψmmετριχ εθυιλιβριυm ισ mαδε το ηελπ υσ οβταιν εξπλιχιτ ρεσυλτσ
(Βρυληαρτ ανδ Τριονφεττι (2001) αναλψζε τηε ασψmmετριχ χασε φορ τηε στανδαρδ Dιξιτ−Στιγλιτζ
φραmεωορκ). Αλσο, ενδογενειζινγ τηε γοϖερνmεντ’σ δεχισιονσ ον τηε σιζε οφ τηε προχυρε−
mεντ βυδγετ ωουλδ αγαιν ρεθυιρε υσ το mακε ασσυmπτιονσ ον τηε γοϖερνmεντ’σ οβϕεχτιϖε
φυνχτιον. Τηεσε ωουλδ ινχλυδε τηε mορε χοmπλεξ δεχισιον ον ηοω mυχη νατιοναλ σεχυριτψ
ορ ηεαλτη το προϖιδε; ωε ϕυστ φοχυσ ουρ αναλψσισ ον mιλιταρψ χαπαβιλιτψ ανδ πηαρmαχευτιχαλσ
προϖισιον ωηιχη αρε ονλψ ελεmεντσ οφ νατιοναλ σεχυριτψ ανδ ηεαλτη προϖισιον. Σιmιλαρ ισσυεσ
αρισε ωηεν ενδογενειζινγ τηε δεχισιονσ οφ χουντριεσ το βε προδυχερσ ορ νον−προδυχερσ.
Τηε αβοϖε ισσυεσ ηαϖε βεεν παρτιαλλψ αδδρεσσεδ ιν τηε δεφενχε ανδ ηεαλτη λιτερατυρεσ.
Ουρ παπερ πρεσεντσ α σιmπλε αναλψσισ οφ τηε ιmπαχτ οφ γοϖερνmεντ προχυρεmεντ πολιχιεσ
ον mαρκετ στρυχτυρε ανδ πριχεσ. Φιναλλψ, τηε ρεγυλατιον οφ τηε ινδυστριεσ τηατ mοτιϖατε ουρ
παπερ τενδσ το βε θυιτε ελαβορατε ανδ χονταινσ οτηερ ελεmεντσ τηατ mαψ α¤εχτ ινδυστρψ
στρυχτυρε. Φορ ινστανχε, ιν τηε χασε οφ τηε πηαρmαχευτιχαλ ινδυστρψ, πριχε ρεγυλατιον οφ
mεδιχινεσ ισ χοmπλεξ ανδ ϖαριεσ αχροσσ χουντριεσ. Φορ τηε mιλιταρψ ινδυστρψ οτηερ πολιχιεσ
συχη ασ εξπορτ χοντρολσ ιν‡υενχε τηε mαρκετ στρυχτυρε. Ουρ παπερ αιmσ το πρεσεντ α σιmπλε
mοδελ τηατ mαψ ενχοmπασσεσ τηε ιδεα τηατ γοϖερνmεντ’σ mονοπσονψ ποωερ χαν ηαϖε αν
ιmπαχτ ον mαρκετ στρυχτυρε τηατ ισ αππλιχαβλε το ατ λεαστ τηεσε τωο ινδυστριεσ.
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