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Υνιϖερσαλ αχχεσσ, παραλλελ τραδε ανδ ινχεντιϖεσ
το ιννοϖατε
Ραϕατ Αχηαρψψαψανδ Μαρα D. Χ. Γαρχα−Αλονσοζ
Μαψ 9, 2013

Αβστραχτ
Γοϖερνmεντσ οφτεν συβσιδιζε ποορερ γρουπσ ιν σοχιετψ το ενσυρε
τηειρ αχχεσσ το νεω δρυγσ. Wε αναλψζε τηε οπτιmαλ ινχοmε−βασεδ πριχε
συβσιδιεσ ιν α στρατεγιχ ενϖιρονmεντ. Wε σηοω τηατ υνιϖερσαλ αχχεσσ
ισ λεσσ λικελψ το αρισε ωηεν πριχε αρβιτραγε πρεϖεντσ ιντερνατιοναλ πριχε
δισχριmινατιον. Wηεν τηισ ισ νοτ τηε χασε, υνδερ σοmε ινχοmε ρανγεσ,
βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε χαν βε συππορτεδ βψ εθυιλιβριυm συβσιδιεσ
τογετηερ ωιτη βιλατεραλ παρτιαλ προϖισιον. Ιν συχη α χασε, ιντερνατιοναλ
ηεαλτη πολιχψ χοορδινατιον βεχοmεσ ρελεϖαντ. Wε αλσο σηοω τηατ
ασψmmετριχ υνιϖερσαλ αχχεσσ το mεδιχινεσ αχροσσ χουντριεσ χαν αρισε,
εϖεν ωηεν χουντριεσ αρε εξ−αντε σψmmετριχ, ωηεν ιντερνατιοναλ πριχε
δισχριmινατιον ισ ποσσιβλε ανδ γοϖερνmεντσ χαννοτ δεσιγν συβσιδιεσ
προπορτιοναλ το ειτηερ ινχοmε ορ θυαλιτψ.
ϑΕΛ Χλασσι…χατιον: D4, Λ1, Ι1.
Κεψωορδσ: Ηεαλτη σψστεmσ; Πηαρmαχευτιχαλσ; Ιννοϖατιον; Ινχοmε
Βασεδ Συβσιδιεσ; Πριχε Dισχριmινατιον
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Ιντροδυχτιον

Α χονσιστεντ φεατυρε οφ mοστ ηεαλτη χαρε σψστεmσ αmονγ δεϖελοπεδ χουντριεσ
ισ τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ ειτηερ παψmεντ εξεmπτιονσ ορ χο−παψmεντ ρεδυχτιον φορ
γρουπσ ωηο mιγητ ηαϖε δι′χυλτψ φαχινγ τηε χοστ οφ τηειρ mεδιχατιον. Αmονγ
τηε χαυσεσ αρε λοω ινχοmε, αλτηουγη αγε ανδ δισαβιλιτψ αρε αλσο χονσιδερεδ.1
Ιν ϑυνε, 2006, τηε Χουνχιλ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον (ΕΥ) στατεδ τηατ τηε
οϖεραρχηινγ ϖαλυεσ ιν ΕΥ Ηεαλτη Σψστεmσ σηουλδ βε υνιϖερσαλιτψ, αχχεσσ το
γοοδ θυαλιτψ χαρε, εθυιτψ ανδ σολιδαριτψ. Τηε Ευροπεαν Χοmmισσιον ηασ
χοmmιττεδ το δεϖελοπινγ ∀α Χοmmυνιτψ φραmεωορκ φορ σαφε, ηιγη θυαλιτψ ανδ
ε′χιεντ ηεαλτη σερϖιχεσ, βψ ρεινφορχινγ χοοπερατιον βετωεεν Μεmβερ Στατεσ∀
(σεε ηττπ://ευροπα.ευ). Ασ Ευροπεαν Υνιον χουντριεσ αιm το χοοπερατε ιν
τηε δεσιγν οφ τηειρ ηεαλτη σψστεmσ, α θυεστιον ιmmεδιατελψ αρισεσ. Wιλλ συχη
χοοπερατιον λεαδ το ηιγηερ ωελφαρε γαινσ ιν τηε χοντεξτ οφ mορε ιντεγρατεδ
mαρκετσ? Τηε ασπεχτ οφ ηεαλτη σψστεmσ ωε φοχυσ ον ιν τηισ παπερ ρεφερσ
το τηε προϖισιον οφ υνιϖερσαλ αχχεσσ το πηαρmαχευτιχαλ ιννοϖατιονσ. Wε
στυδψ τηε ιντεραχτιον βετωεεν γοϖερνmεντσ οφ σιmιλαρ χουντριεσ χηοοσινγ τηειρ
προϖισιον οφ αν ινχοmε−βασεδ πριχε συβσιδψ φορ πηαρmαχευτιχαλσ τηατ ωουλδ
αλλοω υνιϖερσαλ ηεαλτη αχχεσσ το δρυγ ιννοϖατιονσ, ωηιχη ωε ωιλλ ρεφερ το ασ
υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Σεχονδ, ωε εξαmινε τηε ιmπαχτ οφ συχη συβσιδιεσ ον δρυγ
ιννοϖατιον ανδ πριχεσ. Φιναλλψ, ωε εξαmινε τηε ιmπαχτ τηατ πριχε αρβιτραγε
αχροσσ χουντριεσ mαψ ηαϖε οϖερ τηε ινχεντιϖεσ το ιmπλεmεντ συχη πολιχιεσ ανδ
τηε ινχεντιϖεσ τηατ …ρmσ ηαϖε το ιννοϖατε. Βψ αδδρεσσινγ τηεσε ισσυεσ, τηισ
παπερ χονστιτυτεσ α …ρστ στεππινγ στονε ιν τηε αναλψσισ οφ τηε βενε…τσ τηατ
mαψ αχχρυε φροm ιντερνατιοναλ χοορδινατιον ιν τηε δεσιγν οφ ηεαλτη σψστεmσ
αχροσσ σιmιλαρ χουντριεσ.
Βοτη παραλλελ ιmπορτσ (ΠΙ) ανδ εξτερναλ ρεφερενχινγ χαν λιmιτ τηε αβιλιτψ οφ
…ρmσ το ιmπλεmεντ ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον. Α υσεφυλ εαρλψ συρϖεψ
οφ ισσυεσ ρελατεδ το ΠΙ χαν βε φουνδ ιν Μασκυσ (2001) ανδ Γανσλανδτ ανδ
Μασκυσ (2007). Τωο παπερσ τηατ δισχυσσ ιmπλιχατιονσ οφ ΠΙ αρε Ριχηαρδσον
(2002) ανδ Μαλυεγ ανδ Σχηωαρτζ (1994). Wιτη νο ωιτηιν−χουντρψ ινχοmε
δισπαριτψ, Ριχηαρδσον (2002) εσταβλισηεδ τηατ ωηεν τηε ποορ χουντριεσ αρε
υναβλε το ρεστριχτ ΠΙ, τηε ριχηερ χουντριεσ υνδο πριχε δισχριmινατιον βψ α
πατεντ ηολδερ ΜΝΧ βψ αλλοωινγ ΠΙ οφ τηε πατεντεδ δρυγ φροm λοω−πριχεδ ποορ
χουντριεσ. Ιν αν εαρλιερ αναλψσισ, Μαλυεγ ανδ Σχηωαρτζ (1994) δεmονστρατεδ
τηατ γλοβαλ ωελφαρε υνδερ δισχριmινατορψ πριχινγ ισ λοωερ τηαν τηατ υνδερ
υνιφορm πριχινγ (ασ α χονσεθυενχε οφ ΠΙ βεινγ αλλοωεδ βψ τηε ριχηερ χουντριεσ)
1

Σεε ηττπ://ωωω.σχοτλανδ.γοϖ.υκ/Ρεσουρχε/Dοχ/92240/0022048.πδφ
φορ α ρεασοναβλψ χοmπρεηενσιϖε χουντρψ χοmπαρισον. Εξαmπλεσ οφ συχη πολιχιεσ αρε φορ
ινστανχε Μεδιχαρε Πλαν D ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ορ πρεσχριπτιον χηαργε εξεmπτιονσ ιν τηε
Υνιτεδ Κινγδοm.

2

φορ σmαλλ χροσσ−χουντρψ δεmανδ δισπερσιονσ, βυτ, ιτ ισ ηιγηερ φορ ϖερψ λαργε
δισπερσιονσ βεχαυσε σοmε mαρκετσ αρε νοτ σερϖεδ υνδερ υνιφορm πριχινγ.
Ρεγαρδινγ τηε ιmπαχτ οφ ΠΙ ον …ρmσ’ ινχεντιϖεσ το ιννοϖατε, τηε λιτερατυρε
γενεραλλψ χονχλυδεσ τηατ ΠΙ ρεδυχε συχη ινχεντιϖεσ [σεε ε.γ., Σζψmανσκι ανδ
ςαλλεττι (2005), ςαλλεττι (2006) ανδ ςαλλεττι ανδ Σζψmανσκι (2006)]. Βυτ, ασ
Γανσλανδτ ανδ Μασκυσ (2007) ποιντ ουτ, αν υνδερ−ρεσεαρχηεδ βρανχη οφ συχη
λιτερατυρε ισ τηε δεσιγν οφ πριχε ρεγυλατιον ανδ ιτσ ε¤εχτσ ον …ρmσ’ δεχισιονσ.
Γανσλανδτ ανδ Μασκυσ (2007) υσε α δψναmιχ γενεραλ εθυιλιβριυm mοδελ το
αναλψζε τηε ιmπαχτ οφ πριχε χοντρολσ ον τηε …ρm’σ ινχεντιϖεσ το ιννοϖατε.
Ον τηε οτηερ ηανδ, ϑελοϖαχ ανδ Βορδοψ (2005) χονστρυχτ α mοδελ οφ οπτιmαλ
πριχινγ οφ πηαρmαχευτιχαλσ ανδ ΠΙ ωιτη εξογενουσ θυαλιτψ.2 Ηοωεϖερ, τηεψ δο
νοτ χονσιδερ ινχοmε ηετερογενειτψ αχροσσ πατιεντσ. Τηε ηετερογενειτψ χοmεσ
εντιρελψ φροm τηε ϖαλυατιον οφ τηε πηαρmαχευτιχαλ ιννοϖατιον ιν τερmσ οφ ιτσ
ε′χαχψ βεινγ δι¤ερεντ φορ εαχη πατιεντ.
Ιν χοντραστ το τηεσε αναλψσεσ, ανδ τηε εξιστινγ λιτερατυρε ον πριχε συβσιδιεσ
ανδ ρεγυλατιονσ ιν τηε ηεαλτη χαρε mαρκετ, τηισ παπερ φοχυσεσ ον ινχοmε
ηετερογενειτψ οφ βυψερσ ωιτηιν εαχη χουντρψ, ωηιχη ισ πρεϖαλεντ ιν δεϖελοπινγ
ανδ δεϖελοπεδ χουντριεσ αλικε. Ινχοmε ηετερογενειτψ ωιτηιν εαχη χουντρψ
ηασ τωο ιmπλιχατιονσ ιν ουρ mοδελ. Φιρστ, ιτ χρεατεσ σχοπε φορ τηε νατιοναλ
γοϖερνmεντσ το προϖιδε ινχοmε−βασεδ πριχε συβσιδιεσ. Σεχονδ, φαχινγ ινχοmε
δισπαριτψ αmονγ τηε ποτεντιαλ βυψερσ οφ α δρυγ, τηε πατεντ−ηολδερ ΜΝΧ mαψ
νοτ …νδ ιτ οπτιmαλ το χατερ το τηε ποορ βυψερσ ιν α χουντρψ. Ιν συχη αν εϖεντ,
ινχοmε−βασεδ πριχε συβσιδιεσ χαν ενσυρε mαρκετ αχχεσσ φορ τηε ποορ. Τηισ
διmενσιον οφ τηε συβσιδψ πολιχψ τηατ ισ βρουγητ ουτ βψ τηε ηετερογενεουσ
βυψερσ χονσιδερεδ ηερε ηασ ρεmαινεδ λεσσ εξπλορεδ. Ιν α ρεχεντ εmπιριχαλ
παπερ, Dανζον ετ αλ. (2011) προϖε τηατ ωιτηιν χουντρψ ινχοmε δισπερσιον ηασ
αν ιmπαχτ ον πηαρmαχευτιχαλ πριχεσ, εσπεχιαλλψ ιν λοω ανδ mιδδλε ινχοmε
χουντριεσ ωιτη λεσσ εϖολϖεδ σοχιαλ σεχυριτψ. Γοϖερνmεντ πολιχψ χηοιχε το
ενσυρε mαρκετ αχχεσσ το ηεαλτη χαρε ιννοϖατιον φορ ποορερ πατιεντσ ηασ βεεν
αναλψζεδ ιν τωο ρεχεντ παπερσ ελσεωηερε [Αχηαρψψα ανδ Γαρχα−Αλονσο (2011,
2012)]. Ιν βοτη τηεσε παπερσ, στρατεγιχ πολιχψ ιντεραχτιονσ βετωεεν τωο
νατιοναλ γοϖερνmεντσ αρε χονσιδερεδ, βυτ τηε γενεραλ χονχερνσ αρε αλτογετηερ
δι¤ερεντ φροm τηοσε οφ τηε πρεσεντ παπερ, ασ τηε φοχυσ ωασ ον τηε ιντεραχτιον
βετωεεν εξ αντε ασψmmετριχ χουντριεσ ιν τηειρ ινχοmε διστριβυτιονσ, τηειρ
αβιλιτψ το ιννοϖατε ανδ αβιλιτψ το χοmmιτ το πολιχψ. Ιν Αχηαρψψα ανδ Γαρχα−
Αλονσο (2011), τηε ε′χιενχψ ισσυε οφ ιmπλεmεντινγ Τραδε−Ρελατεδ Ασπεχτσ
οφ Ιντελλεχτυαλ Προπερτψ Ριγητσ (ΤΡΙΠΣ) αγρεεmεντ ανδ ατ τηε σαmε τιmε
αλλοωινγ χουντριεσ το σετ τηειρ οων ρυλεσ φορ ιντερνατιοναλ εξηαυστιον οφ
2

Φελδερ (2004) ανδ Φελδερ (2006) αλσο στυδψ πριχε ρεγυλατιον ιν τηε πρεσενχε οφ πριχε
δισχριmινατιον αχροσσ mαρκετσ.
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πατεντ ριγητσ ωασ εξαmινεδ. Α ποορερ χουντρψ χηοοσεσ ωηετηερ το ενφορχε αν
Ιντερνατιοναλ Πατεντ Ρεγιmε ορ νοτ, ανδ τηε ριχηερ χουντρψ χηοοσεσ ωηετηερ
το αλλοω ΠΙ οφ ον−πατεντ δρυγσ ορ mαρκετ−βασεδ δισχριmινατιον βψ τηε πατεντ
ηολδερ πηαρmαχευτιχαλ mυλτινατιοναλ …ρm. Ιν Αχηαρψψα ανδ Γαρχα−Αλονσο
(2012), ον τηε οτηερ ηανδ, τηε πολιχψ οπτιονσ φορ τηε νατιοναλ γοϖερνmεντσ
τηατ αρε χονσιδερεδ αρε ωηετηερ το αλλοω ΠΙ οφ α πατεντεδ δρυγ ανδ ωηετηερ το
προϖιδε αν ινχοmε−βασεδ πριχε συβσιδψ το τηε ποορερ βυψερσ οφ τηε δρυγ. Τωο
mαϕορ ισσυεσ ωερε αδδρεσσεδ ιν τηε χοντεξτ οφ εξογενουσλψ γιϖεν ιννοϖατιον
λεϖελ οφ α ηεαλτη δρυγ. Φιρστ, ωηατ αρε τηε οπτιmαλ νατιοναλ πολιχιεσ ον
υνιϖερσαλ αχχεσσ το ηεαλτη χαρε – ΠΙ ορ συβσιδψ ορ α χοmβινατιον οφ βοτη –
ανδ σεχονδ, ωηετηερ τηε αβιλιτψ οφ τηε ποορερ χουντρψ το αλλοω ΠΙ χηανγεσ τηε
οπτιmαλ πολιχψ οφ τηε ριχηερ χουντρψ. Ιν χοντραστ το τηε εξ αντε ασψmmετρψ οφ
χουντριεσ ιν τηεσε παπερσ, τηε πρεσεντ παπερ χονσιδερσ τωο εχονοmιεσ τηατ αρε
ιδεντιχαλ εξ αντε ιν τερmσ οφ ωιτηιν−χουντρψ ινχοmε ανδ αβιλιτψ το χοmmιτ το
πολιχψ. Αλσο, ιν ορδερ το πρεσερϖε σψmmετρψ, ωε δο νοτ ασσιγν ΜΝΧ λοχατιον
το ανψ χουντρψ. Τηισ εξ αντε σψmmετρψ ισ ιντενδεδ το αναλψζε πολιχψ χηοιχε
οφ σιmιλαρ mεmβερ χουντριεσ οφ τηε ΕΥ. Ηοωεϖερ, χηοιχε οφ δι¤ερεντ λεϖελσ οφ
ινχοmε−βασεδ πριχε συβσιδιεσ χουλδ mακε τηε χουντριεσ εξ ποστ ασψmmετριχ.
Αλσο, ιν χοντραστ το Αχηαρψψα ανδ Γαρχα−Αλονσο (2012), ωε ενδογενιζε τηε
θυαλιτψ λεϖελ οφ τηε δρυγ ιν ορδερ το αναλψζε ηοω συβσιδψ πολιχψ χηοιχεσ ανδ τηε
ιννοϖατιον λεϖελσ αρε ιντερ−ρελατεδ. Γοϖερνmεντσ χηοοσε α γενεραλ πολιχψ ον
ωηετηερ ορ νοτ το προϖιδε ινχοmε−βασεδ πριχε συβσιδιεσ φορ δρυγ ιννοϖατιονσ
ασ α φεατυρε οφ τηειρ ηεαλτη πολιχιεσ. Wε χονσιδερ τηατ συχη πολιχψ χοmmιτmεντ
ισ νοτ συβϕεχτ το χηανγεσ ον τηε βασισ οφ σπεχι…χ ηεαλτη ιννοϖατιονσ. Ηοωεϖερ,
ωε ασσυmε τηατ γοϖερνmεντσ αδϖανχε τηε ιmπαχτ τηατ συχη α πολιχψ φεατυρε
ηασ ον δρυγ ιννοϖατιον. Τηισ ισ ρε‡εχτεδ ιν τηε τιmινγ οφ δεχισιονσ.
Τηε γενεραλ τιmινγ φορ τηε mοδελ ωε χονσιδερ ισ ασ φολλοωσ. Ιν τηε …ρστ
σταγε, τηε γοϖερνmεντσ ιν βοτη χουντριεσ σιmυλτανεουσλψ χηοοσε ινχοmε βασεδ
πριχε συβσιδψ λεϖελσ. Γιϖεν συχη συβσιδψ χηοιχεσ, α πηαρmαχευτιχαλ …ρm
χηοοσεσ τηε θυαλιτψ ανδ τηε πριχε οφ τηε ιννοϖατιον. Φιναλλψ, αλλ χονσυmερσ ιν
βοτη χουντριεσ χηοοσε ωηετηερ το πυρχηασε τηε ιννοϖατιον ορ νοτ. Wε σολϖε
τηε mοδελ φορ τηε Συβγαmε Περφεχτ Ναση Εθυιλιβριυm (ΣΠΝΕ).
Φιρστ, ωε …νδ τηατ τηε ιννοϖατορ …ρmσ’ αβιλιτψ το ιmπλεmεντ ιντερνατιοναλ
πριχε δισχριmινατιον ονλψ α¤εχτσ τηε λεϖελ οφ θυαλιτψ προϖισιον ωηεν τηε
…ρm πρεφερσ το προϖιδε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν ονλψ ονε χουντρψ. Ιν συχη α
χασε, θυαλιτψ ισ ηιγηερ ωηεν ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ισ φεασιβλε. Ιν
αδδιτιον, τηισ θυαλιτψ ισ προϖεν το βε ηιγηερ τηαν τηε θυαλιτψ προϖιδεδ ωηεν
τηε …ρm πρεφερσ το προϖιδε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν βοτη χουντριεσ. Σεχονδ,
ωε …νδ τηατ γοϖερνmεντ δεχισιονσ το ινδυχε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ωιλλ δεπενδ
ον τηε λεϖελ οφ ιντρα−χουντρψ ινχοmε διστριβυτιον. Wε χονχλυδε τηατ, ωηεν
ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ισ νοτ ποσσιβλε, α ηιγηερ τοπ ινχοmε λεαδσ το
4

λεσσ λικελψ προϖισιον οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Ηοωεϖερ, ανδ ιντερεστινγλψ, ωηεν
πριχε δισχριmινατιον ισ αλλοωεδ, α ηιγηερ τοπ ινχοmε mαψ λεαδ το α ηιγηερ
χηανχε οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε βψ α χουντρψ αλονε. Τηατ ισ, τηε προϖισιον
οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε mαψ βε δι¤ερεντ αχροσσ τηε τωο χουντριεσ ιν συχη
α χασε. Ινδεεδ, ωε σηοω τηατ ωηεν ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ισ
ποσσιβλε, ασψmmετριχ ηεαλτη σψστεmσ (ιν τηειρ προϖισιον οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε)
mαψ βε συππορτεδ βψ τηε ΣΠΝΕ πριχε συβσιδιεσ εϖεν ωηεν χουντριεσ αρε εξ
αντε χοmπλετελψ σψmmετριχ. Wε αλσο σηοω τηατ υνιϖερσαλ χοϖεραγε αρισεσ
υνδερ α ωιδερ ρανγε οφ ινχοmεσ ανδ πριχε συβσιδψ παιρσ ωηεν ιντερνατιοναλ
πριχε δισχριmινατιον ισ ποσσιβλε. Wηεν τηισ ισ νοτ τηε χασε, υνδερ σοmε
ινχοmε ρανγεσ, υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν βοτη χουντριεσ χαν βε συππορτεδ βψ
ΣΠΝΕ συβσιδιεσ τογετηερ ωιτη παρτιαλ προϖισιον εϖερψωηερε. Ιν συχη χασεσ,
χοορδινατιον ον τηε Παρετο οπτιmυm εθυιλιβριυm βεχοmεσ αν ιmπορταντ
ισσυε φορ πολιχψ mακερσ. Τηισ ρεσυλτ ωουλδ στιλλ ρεmαιν ϖαλιδ φορ συβσιδιεσ
προπορτιοναλ το θυαλιτψ ανδ αν αλτερνατιϖε τιmινγ ωηερε τηε γοϖερνmεντ δοεσ
νοτ χοmmιτ το συβσιδιεσ βεφορε θυαλιτψ ινϖεστmεντ τακεσ πλαχε.
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ, Σεχτιον 2 πρεσεντσ τηε
βασιχ στρυχτυρε οφ τηε mοδελ, Σεχτιον 3 …νδσ τηε εθυιλιβριυm προδυχερ πριχεσ,
θυαλιτψ ανδ συβσιδψ λεϖελσ. Σεχτιον 4 δισχυσσεσ τηε σενσιτιϖιτψ οφ τηε ρεσυλτσ.
Φιναλλψ, Σεχτιον 5 χονχλυδεσ τηε παπερ.

2

Τηε mοδελ

Wε χονσιδερ α σψmmετριχ τωο−χουντρψ ωορλδ. Ιν εαχη χουντρψ ι, ι = 1; 2,
τηερε αρε τωο τψπεσ οφ ινδιϖιδυαλσ, ριχη ανδ ποορ ωιτη ινχοmεσ ψΡ ανδ ψΤ
ρεσπεχτιϖελψ. Λετ νΡ ανδ νΤ βε τηε νυmβερ οφ ριχη ανδ ποορ χονσυmερσ ιν
εαχη χουντρψ.
Τηερε ισ α σινγλε πηαρmαχευτιχαλ mυλτινατιοναλ χοmπανψ (ΜΝΧ) τηατ
πλανσ το δεϖελοπ α νεω δρυγ οφ θυαλιτψ σ βψ ινϖεστινγ τηε αmουντ Χ ιν
ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπmεντ (Ρ&D). Τηισ Ρ&D ινϖεστmεντ ισ ινχρεασινγ ατ αν
ινχρεασινγ ρατε ιν τηε ταργετ λεϖελ οφ θυαλιτψ οφ τηε ιννοϖατεδ δρυγ:
1
Χ = σ2 :
(1)
2
Τηερε ισ νο οτηερ χοστ εξχεπτ φορ τηισ ιννοϖατιον χοστ. Ονχε τηε δρυγ ισ
δεϖελοπεδ, τηε ΜΝΧ γετσ α πατεντ τηατ χονφερσ ιτ ωιτη α mονοπολψ ριγητ οϖερ
ιτσ εξχλυσιϖε σαλεσ ιν δι¤ερεντ mαρκετσ. Συχη mονοπολψ ριγητ χρεατεσ σχοπε
φορ mαρκετ−βασεδ (πριχε) δισχριmινατιον (ΜΒD) φορ τηε ΜΝΧ. Ηοωεϖερ, ιτσ
αβιλιτψ το δισχριmινατε mαψ βε λιmιτεδ βψ παραλλελ τραδινγ αλλοωεδ βψ τηε
χουντριεσ. Wε δο νοτ ασσιγν λοχατιον οφ τηε mυλτινατιοναλ το ανψ οφ τηε τωο
5

χουντριεσ, τηατ ισ ωε ασσυmε τηατ τηεψ αρε βοτη ιmπορτινγ τηε πηαρmαχευτιχαλ
ιννοϖατιον. Wιτη τηισ, ωε αιm το mαινταιν σψmmετρψ αχροσσ χουντριεσ.
Ηοωεϖερ, ωε δο νοτ εξπεχτ τηατ ασσιγνινγ λοχατιον το ονε οφ τηε τωο χουντριεσ
ωουλδ χηανγε ουρ ρεσυλτσ θυαλιτατιϖελψ.3
Τηε γοϖερνmεντ ιν εαχη χουντρψ ι σετσ α σπεχι…χ ινχοmε−βασεδ πριχε
συβσιδψ ϕι , ϕ = Ρ; Τ , φορ τηε χονσυmπτιον οφ τηε πηαρmαχευτιχαλ ιννοϖατιον.
Χονσυmερσ βελονγινγ το α παρτιχυλαρ ινχοmε γρουπ ιν εαχη χουντρψ ηαϖε
ιδεντιχαλ ϖαλυατιονσ φορ α παρτιχυλαρ θυαλιτψ. Φολλοωινγ τηε λιτερατυρε ον
θυαλιτψ χηοιχε, ωε ασσυmε τηατ ριχηερ βυψερσ ατταχη αν εϖεν ηιγηερ ϖαλυατιον
το α βεττερ θυαλιτψ δρυγ ρελατιϖε το α λοωερ θυαλιτψ δρυγ τηαν τηε ποορερ
βυψερσ. Τηισ mεανσ τηατ τηε mαργιναλ ωιλλινγνεσσ−το−παψ φορ θυαλιτψ ϖαριεσ
αχροσσ δι¤ερεντ ινχοmε λεϖελσ ιν εαχη χουντρψ.4 Wε ασσυmε τηατ συχη α
πρεφερενχε ρελατιονσηιπ ισ λινεαρ ιν ινχοmε ανδ θυαλιτψ σο τηατ ιφ α χονσυmερ
ωιτη ινχοmε ψϕ πυρχηασεσ α δρυγ οφ θυαλιτψ σ, σηε γετσ α γροσσ υτιλιτψ
ςϕ (ψϕ ; σ) = ψϕ σ. Τηε νετ υτιλιτψ ισ ασσυmεδ το βε αδδιτιϖελψ σεπαραβλε ιν
θυαλιτψ ανδ πριχε οφ τηε δρυγ. Εαχη χονσυmερ βυψσ, ιφ ατ αλλ, ονλψ ονε υνιτ οφ
τηε δρυγ. Λετ τηε ρεσερϖατιον υτιλιτψ οφ α βυψερ οφ ινχοmε ψϕ βε ζερο. Τηυσ, βψ
τηε ινδιϖιδυαλλψ ρατιοναλ (ΙΡ) χονστραιντ, α ρεπρεσεντατιϖε χονσυmερ οφ τψπε
ϕ ιν χουντρψ ι βυψσ τηε δρυγ ιφ ιτσ γροσσ υτιλιτψ ισ ηιγηερ τηαν τηε συβσιδιζεδ
πριχε:5
ψϕ σ

Πι

ϕι :

(2)

Ασ αλρεαδψ δισχυσσεδ, ωε χονσιδερ τηε φολλοωινγ τιmινγ οφ δεχισιονσ. Φιρστ,
γοϖερνmεντσ σιmυλτανεουσλψ χηοοσε ινχοmε−βασεδ συβσιδψ λεϖελσ. Σεχονδ, τηε
…ρm χηοοσεσ τηε θυαλιτψ ανδ τηε πριχε οφ τηε ιννοϖατιον. Φιναλλψ, χονσυmερσ
3

Wε αλσο ιντενδ το αβστραχτ φροm πολιχψ δεχισιονσ βεινγ ιν‡υενχεδ βψ ωιτηιν−χουντρψ
ρεδιστριβυτιον οφ συρπλυσ αχροσσ βυψερσ (ορ πατιεντσ) ανδ προδυχερσ οφ δρυγσ, ωηιχη, οφ
χουρσε, mαψ βε ιmπορταντ φορ δρυγ εξπορτινγ χουντριεσ λικε τηε Υνιτεδ Στατεσ. Ιν χουντριεσ
τηατ αρε νετ ιmπορτερσ οφ δρυγ, mοστ οφ τηε πυβλιχ πολιχψ δεβατεσ ιν ηεαλτη mαρκετσ αρε
χονχερνεδ ωιτη mαρκετ αχχεσσ ανδ πατιεντ ωελφαρε.
4
Σεε Γαβσζωειχζ ανδ Τηισσε (1979) ανδ Σηακεδ ανδ Συττον (1982) φορ δι¤ερενχεσ ιν
mαργιναλ ωιλλινγνεσσ−το−παψ φορ θυαλιτψ βεινγ ρελατεδ το δι¤ερενχεσ ιν ινχοmε λεϖελσ. Α
σιmιλαρ σπεχι…χατιον ηασ βεεν υσεδ ιν ηεαλτη mαρκετσ ελσεωηερε [Αχηαρψψα ανδ Γαρχα−
Αλονσο (2006, 2008)].
5
Ουρ λινεαριζατιον οφ mαργιναλ ωιλλινγνεσσ−το−παψ δοεσ νοτ αλλοω υσ το ασσυmε α νον−
βινδινγ πυρχηασινγ ποωερ χονστραιντ ασ ιν τηε λιτερατυρε ον θυαλιτψ χηοιχε (σεε Τιρολε
(1992)). Ηοωεϖερ, ινστεαδ οφ χονσιδερινγ α σεπαρατε πυρχηασινγ ποωερ χονστραιντ, ωε
ασσυmε παραmετριχ χον…γυρατιονσ οφ ουρ mοδελ συχη τηατ τηε προ…τ mαξιmιζινγ θυαλιτψ
σ < 1, σο τηατ ωηενεϖερ τηε αβοϖε ΙΡ χονστραιντ ιν (2) ισ σατισ…εδ, τηε βυδγετ χονστραιντ
Πι
ψϕ ισ σατισ…εδ ασ ωελλ. Σεε Αχηαρψψα (2005, 2008) φορ αν εξπλιχιτ πυρχηασινγ
ϕι
ποωερ χονστραιντ ανδ ηοω συχη α χονστραιντ βψ ιτσελφ προϖιδεσ σχοπε φορ α mονοπολιστ το
δισχριmινατε.
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ιν βοτη χουντριεσ χηοοσε ωηετηερ το πυρχηασε τηε ιννοϖατιον ορ νοτ. Wε …νδ
τηε ΣΠΝΕ υσινγ βαχκωαρδσ ινδυχτιον.
Νοτε τηατ ιφ συβσιδιεσ γιϖεν βψ γοϖερνmεντσ αρε δι¤ερεντ, πριχε
δισχριmινατιον mιγητ στιλλ βε α ποσσιβιλιτψ. Τηισ εξ αντε ποσσιβιλιτψ βψ ιτσελφ
mακεσ συβσιδψ χηοιχεσ σιγνι…χαντλψ δι¤ερεντ.
Τηε γοϖερνmεντ ιν εαχη χουντρψ mαξιmιζεσ νατιοναλ ωελφαρε. Τηισ
χονσιστσ οφ αγγρεγατε χονσυmερ συρπλυσ mινυσ τηε χοστ οφ τηε συβσιδψ. Ασ
νο λοχατιον ασσιγνmεντ οφ ΜΝΧ ισ mαδε, τηε ΜΝΧ’σ προ…τ ισ νοτ ινχλυδεδ
ιν τηε νατιοναλ ωελφαρε λεϖελσ. Υνδερ υνιϖερσαλ χοϖεραγε, ιτ χαν βε ρεαδιλψ
ϖερι…εδ τηατ τηε ωελφαρε οφ χουντρψ ι εθυαλσ:
Wι = νΡ (ψΡ σ

Πι ) + νΤ (ψΤ σ

Πι ) :

(3)

Νοτε τηατ τηε νατιοναλ ωελφαρε λεϖελ ισ νοτ διρεχτλψ δεπενδεντ ον τηε
ρατε οφ συβσιδψ. Τηισ φολλοωσ φροm τηε φαχτ τηατ ιν τηισ mοδελ ωιτη δισχρετε
χονσυmερ τψπεσ, συβσιδιεσ σιmπλψ ρεδιστριβυτε ινχοmεσ αχροσσ τηε χονσυmερσ
ανδ τηε γοϖερνmεντ. Τηε συβσιδιεσ α¤εχτ νατιοναλ ωελφαρε λεϖελσ ονλψ τηρουγη
τηειρ ιmπαχτ ον τηε ιννοϖατιον λεϖελ ανδ πριχε οφ τηε δρυγ. Αλσο, γιϖεν τηε
προ…τ−mαξιmιζινγ πριχε χηοιχεσ οφ τηε ΜΝΧ φορ ανψ γιϖεν θυαλιτψ οφ τηε δρυγ,
ωελφαρε ισ ηιγηερ υνδερ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ασ λονγ ασ ιτ ισ ποσιτιϖε. Τηε ρεασον
ισ τηατ ωηεν ονλψ ριχη χονσυmερσ αρε χατερεδ φορ, τηε ΜΝΧ ωιλλ εξτραχτ αλλ
τηειρ χονσυmερ συρπλυσ, ηενχε λεαϖινγ ωελφαρε ατ ζερο λεϖελ. Τηε ονλψ ποσσιβλε
σουρχε οφ ωελφαρε ινχρεασε ισ τηε ιmπαχτ τηατ τηε συβσιδψ mαψ ηαϖε ον πριχεσ
ανδ θυαλιτψ. Τηε ΜΝΧ mαψ βε ινδυχεδ το λοωερ πριχεσ το χατερ φορ ποορ
χονσυmερσ ωηεν τηεψ αρε γιϖεν α πριχε συβσιδψ. Τηε ποορ χονσυmερσ ωιλλ στιλλ
βε πυσηεδ το τηειρ ρεσερϖατιον υτιλιτψ βυτ τηε ριχηερ χονσυmερσ ωιλλ βενε…τ
φροm α λοωερ πριχε υνδερ υνιϖερσαλ χοϖεραγε χοmπαρεδ το τηε ηιγηερ πριχε οφ
τηε δρυγ ωηεν τηε ποορ αρε νοτ σερϖεδ. Τηυσ, mαρκετ αχχεσσ φορ τηε ποορ
mαψ mεαν ηιγηερ γροσσ ωελφαρε. Νετ ωελφαρε τηουγη mαψ βε σmαλλερ τηαν
ωηεν συβσιδιεσ αρε νοτ ο¤ερεδ δεπενδινγ ον τηε λεϖελ οφ συβσιδψ τηατ ενσυρεσ
φυλλ mαρκετ χοϖεραγε, ασ ωε ωιλλ σεε λατερ. Ιν ωηατ φολλοωσ, ωε υσε ι το ρεφερ
το τηε συβσιδψ γιϖεν το τηε λοωερ ινχοmε γρουπ ιν χουντρψ ι.
Τηε mαρκετ αχχεσσ ανδ νετ συρπλυσ ρεαλιζεδ φροm βυψινγ α δρυγ σηουλδ
βε διστινγυισηεδ ηερε. Τηε υτιλιτψ σπεχι…χατιον αδοπτεδ ηερε (ωηιχη ισ
στανδαρδ ιν τηε λιτερατυρε ον ενδογενουσ θυαλιτψ χηοιχε ανδ φυρτηερ δισχυσσεδ
ιν Αχηαρψψα ανδ Γαρχα−Αλονσο (2011)) δοεσ νοτ αλλοω συχη α διστινχτιον
περσε. Βψ τηισ σπεχι…χατιον τηε λοω τψπε ισ αλωαψσ λεφτ ωιτη ηερ ρεσερϖατιον
υτιλιτψ, ωηερεασ τηε ηιγηερ τψπεσ γετ mορε τηαν τηειρ ρεσερϖατιον υτιλιτιεσ
ωηεν τηε λοω τψπεσ αρε σερϖεδ. Βυτ, τηε τιε−βρεακινγ ρυλε αδοπτεδ ηερε
εσσεντιαλλψ χαπτυρεσ τηε πρεφερενχε φορ λοω τψπεσ βυψινγ τηε δρυγ εϖεν ωηεν
τηεψ ρεχειϖε τηειρ ρεσερϖατιον υτιλιτψ (ι.ε., τηε σαmε υτιλιτψ τηεψ ωουλδ ηαϖε
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ηαδ τηεψ νοτ πυρχηασεδ τηε δρυγ). Ουρ ρεσυλτσ σηουλδ ηολδ θυαλιτατιϖελψ φορ
ανψ οτηερ σπεχι…χ φορm οφ τηε υτιλιτψ φυνχτιον, ασ λονγ ασ τηε νετ υτιλιτψ ισ
αδδιτιϖελψ σεπαραβλε ιν θυαλιτψ ανδ πριχε. Τηε ιντερεστινγ πολιχψ ιmπλιχατιον
τηατ εmεργεσ φροm ουρ αναλψσισ ανδ σεεmινγλψ ρεστριχτιϖε υτιλιτψ σπεχι…χατιον
ισ τηατ τηε γοϖερνmεντ ισ νοτ διρεχτλψ χονχερνεδ ωιτη εθυιτψ, ψετ ιτ ωουλδ
ωαντ το ενσυρε φυλλ χοϖεραγε ατ λεαστ ιν σοmε χιρχυmστανχεσ.
Τηε δισχυσσιον αβοϖε ιmπλιχιτλψ πρεσυmεσ τηατ συβσιδιεσ το τηε ποορ αρε
ρεθυιρεδ το ινδυχε τηε …ρm το χατερ φορ αλλ ινχοmε γρουπσ. Φορ τηισ το βε τηε
χασε ωιτηιν ουρ mοδελ ωε ρεθυιρε
νΡ + νΤ
ψΤ ψΡ ;
(4)
νΡ
Τηατ ισ, τηε ινχοmε δισπαριτψ βετωεεν τηε ποορ ανδ ριχη χονσυmερσ mυστ βε
τοο ωιδε ιν τηε αβοϖε σενσε το mακε τηε ΜΝΧ’σ χηοιχε οφ νοτ χατερινγ το τηε
ποορ πατιεντσ mορε ρεωαρδινγ τηαν χατερινγ το τηεσε πατιεντσ αλονγ ωιτη τηε
ριχη πατιεντσ.6
ψΡ >

3

Ιννοϖατιον ανδ Συβσιδιεσ

Ιν τηισ σεχτιον, ωε οβταιν τηε ΣΠΝΕ ιννοϖατιον ανδ συβσιδψ λεϖελσ ωηεν πριχε
δισχριmινατιον ισ αλλοωεδ ανδ ωηεν ιτ ισ νοτ.7 Υσινγ βαχκωαρδσ ινδυχτιον,
ωε σταρτ ωιτη τηε …ρm’σ προ…τ mαξιmιζινγ χηοιχεσ φορ γιϖεν γοϖερνmεντσ’
συβσιδιεσ. Wε ωιλλ τηεν βε αβλε το αναλψζε τηε ιmπαχτ οφ πριχε δισχριmινατιον
ον τηε δεχισιονσ οφ γοϖερνmεντσ ρεγαρδινγ τηε προϖισιον οφ υνιϖερσαλ αχχεσσ
το ηεαλτη ιννοϖατιονσ ανδ τηειρ θυαλιτψ.
6
Φορ δεταιλσ οφ πριχινγ ανδ mαρκετ χοϖεραγε δεχισιονσ οφ αν ΜΝΧ ιν τηε φαχε οφ ινχοmε
δισπαριτψ, σεε Αχηαρψψα ανδ Γαρχια−Αλονσο (2008).
7
Wε ασσυmε τηατ τηε ΜΝΧ ωιλλ δεϖελοπ ονλψ ονε θυαλιτψ σινχε γιϖεν ζερο προδυχτιον
χοστσ, θυαλιτψ δισχριmινατιον αχροσσ βυψερσ (ανδ χουντριεσ) ισ νοτ προ…ταβλε, ανδ τηυσ τηερε
ωιλλ βε ονλψ πριχε δισχριmινατιον, ιφ τηατ ισ ποσσιβλε ατ αλλ (σεε, φορ εξαmπλε, Αχηαρψψα
(2005)).
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3.1

Ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον αλλοωεδ

Wε …ρστ χονσιδερ τηε χασε ωηεν εξ αντε πριχε δισχριmινατιον ισ αλλοωεδ.8 Wε
σταρτ ωιτη τηε θυαλιτψ χηοιχε οφ τηε …ρm. Τηε …ρστ ρελεϖαντ χασε ισ τηε ονε
ωηερε βοτη γοϖερνmεντσ συβσιδιζε τηειρ ποορ βυψερσ συχη τηατ ιτ ισ προ…τ
mαξιmιζινγ φορ τηε ΜΝΧ το χοϖερ αλλ χονσυmερσ αχροσσ τηε ωορλδ. Wε ρεφερ
το τηισ χασε ασ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Τηε προ…τ φυνχτιον φορ τηισ χασε
ισ9
1 2
σ;
(5)
2
ωηερε συβσχριπτ Φ Χ δενοτεσ φυλλ χοϖεραγε οφ βοτη τηε mαρκετσ. Νοτε τηατ τηε
…ρm σετσ πριχεσ σο ασ το mακε τηε ποορερ γρουπ ωιτη εαχη χουντρψ ινδι¤ερεντ
βετωεεν βυψινγ ορ νοτ, ηοωεϖερ, ασ ωιτηιν χουντρψ πριχε δισχριmινατιον ισ
νεϖερ ποσσιβλε, τηε ριχηερ γρουπ ωιλλ αλσο ηαϖε αχχεσσ το τηισ πριχε. Σεχονδ,
ιφ ονλψ χουντρψ ι συβσιδιζεσ ιτσ ποορ, ιτ ισ προ…τ mαξιmιζινγ φορ τηε ΜΝΧ το
προϖιδε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν χουντρψ ι ονλψ. Wε ωιλλ ρεφερ το τηισ χασε ασ
υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Τηε προ…τ φυνχτιον φορ τηισ χασε ισ
D
ΦΧ

= (νΡ + νΤ ) (ψΤ σ +

1)

+ (νΡ + νΤ ) (ψΤ σ +

2)

1 2
σ , ι = 1; 2;
(6)
2
ωηερε συβσχριπτ Φ Χι δενοτεσ φυλλ χοϖεραγε ιν χουντρψ ι mαρκετ ονλψ. Νοτε
D
τηατ βψ τηε ασσυmεδ σψmmετρψ οφ χουντριεσ, σD
Φ Χ1 = σΦ Χ2 . Ιν τηισ χασε,
τηε …ρm’σ αβιλιτψ το πριχε δισχριmινατε mεανσ τηατ ιτ ισ αβλε το σετ τηε πριχε
ιν τηε χουντρψ ωηερε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ νοτ βεινγ ιmπλεmεντεδ εθυαλ το
τηε σηαδοω πριχε φορ τηε ριχη γρουπ, ωηερεασ τηε ποορ αρε εξχλυδεδ φροm
χονσυmπτιον. Ασ ωιλλ λατερ βε σεεν, ιτ ισ ιν τηισ χασε τηατ τηε δι¤ερενχε
βετωεεν τηε πριχε δισχριmινατιον αλλοωεδ ανδ νοτ αλλοωεδ ωιλλ βεχοmε mορε
αππαρεντ. Ιφ τηε …ρm χαννοτ σετ τωο δι¤ερεντ πριχεσ ιν τηισ σχεναριο, ιτ ωιλλ
ηαϖε το σετ α υνιθυε πριχε εθυαλ το (ψΤ σ + Τ ι ) ιν βοτη χουντριεσ. Φιναλλψ,
ιφ νονε οφ τηε χουντριεσ προϖιδεσ α συβσιδψ τηατ ενσυρεσ φυλλ χοϖεραγε, ιτ ισ
D
Φ Χι

= (νΡ + νΤ ) (ψΤ σ +

Τ ι)

8

+ νΡ ψΡ σ

Ηερε, ωε ασσυmε τηατ τηε χοστ οφ ιmπλεmεντινγ πριχε αρβιτραγε ισ ζερο, ηοωεϖερ, ονε
χουλδ αργυε τηατ ιφ πριχε αρβιτραγε ηαππενσ τηρουγη ΠΙ, τρανσπορτ χοστσ mιγητ mακε τηε ζερο
χοστ ασσυmπτιον υνρεασοναβλε. Ουρ ρεσυλτσ ωουλδ στιλλ στανδ φορ σmαλλ τρανσπορτ χοστσ. Φορ
α συ′χιεντλψ ηιγη χοστ οφ ιmπλεmεντινγ πριχε αρβιτραγε, τηε τωο χασεσ πρεσεντεδ ιν τηε παπερ
ωουλδ χολλαπσε ιντο τηε χασε ωηερε …ρmσ αρε αβλε ιmπλεmεντ πριχε δισχριmινατιον. Ηοωεϖερ,
ασ mεντιονεδ ιν τηε ιντροδυχτιον, ιν πηαρmαχευτιχαλ mαρκετσ, εξτερναλ ρεφερενχινγ πριχινγ
ισ α τοολ γοϖερνmεντσ οφτεν υσε το ιmποσε αν υππερ βουνδ ον δρυγ πριχεσ ωιτηουτ αχτυαλλψ
ηαϖινγ το ιmπλεmεντ ΠΙ. Βοτη ΠΙ ανδ εξτερναλ ρεφερενχινγ εναβλε πριχε αρβιτραγε ανδ ηενχε,
λιmιτινγ τηε …ρm’σ αβιλιτψ το πριχε δισχριmινατε αχροσσ χουντριεσ.
9
Νοτε τηατ το …νδ ουρσελϖεσ ιν τηισ χασε, συβσιδιεσ mυστ βε συχη τηατ ιτ ισ οπτιmαλ φορ
τηε …ρm το προϖιδε τηισ λεϖελ οφ χοϖεραγε ανδ ηενχε σετ οπτιmαλ θυαλιτψ αχχορδινγλψ. Τηισ
ωιλλ βεχοmε mορε αππαρεντ ωηεν ωε αναλψζε τηε οπτιmαλ συβσιδιεσ.

9

προ…τ mαξιmιζινγ το χοϖερ ονλψ ριχηερ χονσυmερσ ιν βοτη χουντριεσ. Wε ρεφερ
το τηισ χασε ασ βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε. Τηε προ…τ φυνχτιον φορ τηισ χασε ισ
D
ΠΧ

= 2νΡ ψΡ σ

1 2
σ:
2

(7)

ωηερε συβσχριπτ Π Χ δενοτεσ παρτιαλ χοϖεραγε οφ βοτη χουντρψ mαρκετσ. Ηερε,
ονλψ τηε ριχη ιν εαχη χουντρψ ηαϖε αχχεσσ το τηε ιννοϖατιον. Τηε προ…τ
mαξιmιζινγ θυαλιτψ λεϖελσ φορ εαχη οφ τηεσε τηρεε χοϖεραγε χασεσ αρε
σΦ Χ = 2 (νΡ + νΤ ) ψΤ ;

(8)

σD
Φ Χι = (νΡ + νΤ ) ψΤ + νΡ ψΡ

(9)

σΠ Χ = 2νΡ ψΡ ;

(10)

ανδ

ρεσπεχτιϖελψ. Νοτε τηατ τηε οπτιmαλ ιννοϖατιον λεϖελ δοεσ νοτ δεπενδ ον τηε
συβσιδιεσ γιϖεν βεχαυσε οφ τηειρ σπεχι…χ (ινστεαδ οφ προπορτιοναλ) νατυρε.
Λεmmα 1 Τηε ΜΝΧ χηοοσεσ τηε λαργεστ ιννοϖατιον λεϖελ υνδερ βιλατεραλ
παρτιαλ χοϖεραγε ανδ τηε λεαστ ιννοϖατιον υνδερ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε
(σΠ Χ > σD
Φ Χι > σΦ Χ ).
Λεmmα 1 εϖαλυατεσ τηε ιmπαχτ ον θυαλιτψ οφ ινδυχινγ τηε ΜΝΧ το χοϖερ
χονσυmερσ ιτ ωουλδ νοτ χοϖερ οτηερωισε (σεε εθυατιον (4)). Ασ τηεσε αρε
χονσυmερσ ωιτη α λοωερ ϖαλυατιον οφ θυαλιτψ, ινδυχινγ φυλλ χοϖεραγε ιν ανψ
ονε χουντρψ ρεδυχεσ θυαλιτψ (αλτηουγη ιτ ρεδυχεσ πριχεσ ασ ωελλ) ρελατιϖε το
παρτιαλ χοϖεραγε. Νοτε τηατ, φροm τηε ποιντ οφ ϖιεω οφ θυαλιτψ, ιτ ισ βεττερ φορ
α χουντρψ προϖιδινγ υνιϖερσαλ χοϖεραγε τηατ τηε οτηερ χουντρψ ονλψ προϖιδεσ
παρτιαλ χοϖεραγε, σD
Φ Χι > σΦ Χ . Ιν τηισ ωαψ, γιϖεν τηατ πριχε δισχριmινατιον ισ
ποσσιβλε, τηε …ρm πριχεσ σοmε οφ τηε χονσυmερσ ωιτη τηε ηιγηεστ ϖαλυατιον φορ
θυαλιτψ αχχορδινγλψ ανδ τηισ ινχρεασεσ τηε …ρm’σ ινχεντιϖε το ινϖεστ ιν θυαλιτψ.
Wε νοω χονσιδερ τηε χηοιχε οφ συβσιδψ λεϖελσ βψ τηε γοϖερνmεντσ ιν
εαχη οφ τηε τωο χουντριεσ. Το βεγιν ωιτη, νοτε τηατ τηε χοmmον mινιmυm
συβσιδψ τηατ ενσυρεσ τηατ τηε …ρm αχηιεϖεσ ηιγηερ προ…τ βψ φυλλψ χοϖερινγ
βοτη χουντριεσ ρατηερ τηαν ϕυστ προϖιδινγ παρτιαλ χοϖεραγε εϖερψωηερε ισ συχη
τηατ
2 (νΡ + νΤ ) (ψΤ σΦ Χ +

Τ)

1
(σΦ Χ )2
2

2νΡ ψΡ σΠ Χ

1
(σΠ Χ )2 ;
2

(11)

υσινγ εθυατιονσ (8) ανδ (10), ωε γετ τηε χοmmον mινιmυm συβσιδψ ο¤ερεδ
βψ εαχη χουντρψ, Χ , ωηιχη ενσυρεσ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε
10

Χ

=

(νΡ ψΡ )2

((νΡ + νΤ ) ψΤ )2
:
νΡ + νΤ

(12)

Συβσιδψ Χ ισ ποσιτιϖε ασ λονγ ασ ψΡ > ψΡ (δε…νεδ ιν (4)). Φορ ψΡ < ψΡ ,
τηε ΜΝΧ σερϖεσ αλλ, εϖεν ωιτηουτ ανψ συβσιδψ. Βυτ, φορ ψΡ > ψΡ , τηε ΜΝΧ
σερϖεσ ονλψ τηε ριχη ανδ συβσιδιεσ αρε ρεθυιρεδ το ενσυρε mαρκετ αχχεσσ φορ τηε
ποορ. Ιν τηε ρεστ οφ τηε αναλψσισ, ωε σηαλλ χον…νε ουρσελϖεσ το τηε λαττερ χασε.
Wε νοω δε…νε τωο οτηερ χριτιχαλ συβσιδψ λεϖελσ. Φιρστ, D ισ τηε mινιmυm
συβσιδψ τηατ ενσυρεσ τηατ τηε …ρm πρεφερσ φυλλ χοϖεραγε ιν χουντρψ ι αλονε το
παρτιαλ χοϖεραγε εϖερψωηερε:
(νΡ + νΤ ) ψΤ σD
Φ Χ1 +

Τ1

+ ν Ρ ψ Ρ σD
Φ Χ1

1 D
σ
2 Φ Χ1

2

2νΡ ψΡ σΠ Χ

1
(σΠ Χ )2 ;
2
(13)

ανδ ιτ ισ ηενχε γιϖεν βψ
D

=

(2νΡ ψΡ )2

((νΡ + νΤ ) ψΤ + νΡ ψΡ )2
:
2 (νΡ + νΤ )

(14)

Σεχονδ, mιν ισ τηε mινιmυm συβσιδψ τηατ ενσυρεσ τηατ τηε …ρm πρεφερσ
φυλλ χοϖεραγε εϖερψωηερε το φυλλ χοϖεραγε ιν ονε χουντρψ αλονε:
(νΡ + νΤ )(ψΤ σD
ΦΧ +
(νΡ + νΤ )(ψΤ σD
Φ Χι +

Τ 1)

+ (νΡ + νΤ )(ψΤ σD
ΦΧ +

Τ 1)

+ ν Ρ ψ Ρ σD
Φ Χι

Τ 2)

1 D 2
(σ ) ;
2 Φ Χι

1 D 2
(σ )
2 ΦΧ
(15)

ανδ ιτ ισ ηενχε γιϖεν βψ
mιν

=

((νΡ + νΤ ) ψΤ + νΡ ψΡ )2 (2 (νΡ + νΤ ) ψΤ )2
:
2 (νΡ + νΤ )

(16)

D
Νοτε τηατ mιν = 2 Χ
. Τηε φολλοωινγ λεmmα σπεχι…εσ τηε σετ οφ συβσιδψ
παιρσ φορ ωηιχη τηε ΜΝΧ προϖιδεσ mαρκετ αχχεσσ το ποορερ γρουπσ εϖερψωηερε.

Λεmmα 2 Τηε σετ οφ συβσιδψ παιρσ τηατ ενσυρε βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε
mιν
D
ισ συχη τηατ ι 2 Χ
=2 Χ
φορ ι = 1; 2 ανδ ϕ 6= ι.
ϕ ανδ ι
Προοφ. Σεε Αππενδιξ.
Τηε αβοϖε λεmmα ιλλυστρατεσ τηε φαχτ τηατ ωηεν τηε ΜΝΧ χαν πριχε
δισχριmινατε αχροσσ χουντριεσ, α λοωερ συβσιδψ προϖιδεδ βψ ονε χουντρψ χαν
βε χοmπενσατεδ ωιτη α ηιγηερ συβσιδψ προϖιδεδ βψ τηε οτηερ χουντρψ το στιλλ
11

περσυαδε τηε …ρm το προϖιδε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν βοτη χουντριεσ ασ λονγ ασ
εαχη ινδιϖιδυαλ συβσιδψ ισ αβοϖε α mινιmυm λεϖελ mιν . Ιτ ισ τηε …ρm’σ αβιλιτψ
το πριχε δισχριmινατε τογετηερ ωιτη τηε φαχτ τηατ τηε σαmε θυαλιτψ ισ προϖιδεδ
αχροσσ βοτη χουντριεσ τηατ γενερατεσ τηισ ε¤εχτ. Νοτε τηατ σινχε D > Χ ,
ιφ βοτη χουντριεσ σετ τηε χοmmον mινιmυm συβσιδψ Χ ; τηισ ωιλλ ενσυρε φυλλ
χοϖεραγε ιν βοτη χουντριεσ ασ τηεψ mεετ τηε χονδιτιονσ στατεδ ιν τηε λεmmα
αβοϖε. Ηοωεϖερ, τηε σετ οφ συβσιδψ παιρσ τηατ σατισφψ τηε χονδιτιονσ στατεδ
ιν Λεmmα 2 νεεδ νοτ νεχεσσαριλψ βε τηε σετ οφ ΣΠΝΕ συβσιδιεσ. Φορ τηατ,
ωε mυστ αλσο ενσυρε τηατ συχη συβσιδψ λεϖελσ ιmπροϖε τηε νετ ωελφαρε ιν
βοτη χουντριεσ. Οτηερωισε γοϖερνmεντσ ωουλδ πρεφερ νοτ το ινδυχε υνιϖερσαλ
χοϖεραγε ιν τηειρ οων χουντρψ. Τηε φολλοωινγ λεmmα ωιλλ ηελπ οβταιν τηε
ΣΠΝΕ συβσιδιεσ. Τηε …ρστ παρτ οφ τηε λεmmα προϖιδεσ τηε χονδιτιον φορ
βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε το βε ωελφαρε ιmπροϖινγ ιν εαχη χουντρψ.10
Λεmmα 3 α) Α συβσιδψ παιρ τηατ ενσυρεσ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ωιλλ
ρεσυλτ ιν ποσιτιϖε ωελφαρε ιν εαχη χουντρψ ασ λονγ ασ
ι

<

mαξ
ΦΧ

= 2νΡ (ψΡ

ψΤ ) ψΤ

(17)

φορ ι = 1; 2.
β) Τηε mινιmυm χοmmον συβσιδψ Χ ισ ωελφαρε ιmπροϖινγ 8 ψΡ 2 (ψΡ ;
ψεΡ ), ωηερε
π
(νΡ + νΤ ) ψΤ + ψΤ (νΡ + νΤ ) 2νΤ
:
(18)
ψεΡ =
νΡ
Προοφ. Σεε Αππενδιξ.
Τηε αβοϖε λεmmα ιmπλιεσ τηατ ινδυχινγ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ωιλλ
νοτ βε ωελφαρε ιmπροϖινγ ιφ τηε συβσιδψ ρεθυιρεδ ισ τοο ηιγη. Τηισ ωιλλ
βε τηε χασε ωηεν τηε δι¤ερενχε βετωεεν ψΡ ανδ ψΤ ισ τοο βιγ. Wε αρε
νοω ιν α ποσιτιον το σπεχιφψ τηε ινχοmε ρανγε τηατ ωιλλ ινδυχε χουντριεσ
το ινδεπενδεντλψ συππορτ α σψστεm ωηερε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ ενσυρεδ ιν
βοτη χουντριεσ.
Προποσιτιον 1 Φορ αλλ ψΡ 2 (ψΡ ; ψεΡ ), τηε ΣΠΝΕ συβσιδψ παιρσ ( 1 ; 2 ) ωιλλ
βε συχη τηατ 1 + 2 = 2 Χ ανδ ι
mιν D ; mαξ
φορ ι = 1; 2. Τηεσε
ΦΧ
ΣΠΝΕ συβσιδιεσ ωιλλ ινδυχε βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε.
Προοφ. Το χηεχκ φορ τηε ΣΠΝΕ, ωε χονστρυχτ τηε Βεστ Ρεσπονσε Φυνχτιον
ιν συβσιδιεσ, σαψ, φορ χουντρψ 1. Χουντρψ 2’σ Βεστ Ρεσπονσε Φυνχτιον ωιλλ βε
σιmιλαρ:
10

Νοτε τηατ σινχε ωελφαρε ισ ζερο ωιτη παρτιαλ χοϖεραγε, ιτ ισ ενουγη το οβταιν τηε
χονδιτιον υνδερ ωηιχη ωελφαρε ισ ποσιτιϖε ιν εαχη χουντρψ υνδερ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε.

12

D
D
1. Ιφ Τ 2 < 2 Χ
1 , τηε βεστ ρεσπονσε ισ το σετ 1 ατ 1 ασ λονγ ασ τηισ
ρεσυλτσ ιν ποσιτιϖε ωελφαρε.
Χ
Χ
D
2. Ιφ D
2 το ενσυρε φυλλ
2 > 2
1 , ιτ ισ βεστ το σετ 1 = 2
2
mαξ
χοϖεραγε ασ λονγ ασ τηισ ρεσυλτσ ιν ποσιτιϖε ωελφαρε ι < Φ Χ .
Χ
D
3. Ιφ 2 > D
2 , τηε βεστ ρεσπονσε ισ το σετ 1 = 2
2 , οτηερωισε
χουντρψ 1 ωουλδ νοτ βε φυλλψ χοϖερεδ ασ λονγ ασ τηισ ρεσυλτσ ιν ποσιτιϖε ωελφαρε,
mαξ
ι < ΦΧ .

[ΙΝΣΕΡΤ ΦΙΓΥΡΕ 1 ΗΕΡΕ]
Τηε ιmπλιχατιον οφ τηισ προποσιτιον ισ ιmmεδιατε. Βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε χαν βε ιmπλεmεντεδ ιν α νον−χοοπερατιϖε ενϖιρονmεντ. Νοτε τηατ
φυλλ χοϖεραγε ιν ονε χουντρψ αλονε ισ νοτ α ΣΠΝΕ. Ηοωεϖερ, τηε ιντερεστινγ
ποιντ το νοτε ισ τηατ τηε σετ οφ ΣΠΝΕ συβσιδψ παιρσ ινϖολϖε βοτη τηε
σαmε συβσιδψ λεϖελσ Χ , τηε σψmmετριχ εθυιλιβριυm, ανδ δι¤ερεντ συβσιδψ
λεϖελσ 1 6= 2 , τηε ασψmmετριχ εθυιλιβριυm, εϖεν τηουγη τηε χουντριεσ αρε
σψmmετριχ ιν mαρκετ σιζεσ ανδ ινχοmε λεϖελσ. Βεχαυσε φυλλ χοϖεραγε ιν ανψ ονε
χουντρψ mακεσ τηε οτηερ χουντρψ νεχεσσαριλψ ωορσε ο¤ χοmπαρεδ το υνιϖερσαλ
φυλλ χοϖεραγε, εαχη χουντρψ αττεmπτσ το ενσυρε τηατ ιτ γιϖεσ ϕυστ ενουγη
συβσιδψ, φορ ανψ γιϖεν συβσιδψ οφ τηε οτηερ χουντρψ, συχη τηατ 1 + 2 = 2 Χ ,
ανδ τηε ΜΝΧ ισ ινδυχεδ το προϖιδε υνιϖερσαλ φυλλ χοϖεραγε, προϖιδεδ οφ χουρσε
11
mιν D ; mαξ
ι
ΦΧ .
Τηε βεστ ρεσπονσε φυνχτιονσ ωηεν D < mαξ
Φ Χ αρε ιλλυστρατεδ ιν Φιγυρε 1,
ωηερε ωε χαν σεε τηε συβσιδψ σετ τηατ ωουλδ ιmπλεmεντ βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε ισ τηε ΣΠΝΕ σετ οφ συβσιδιεσ. Ασ τηε τοπ ινχοmε ινχρεασεσ ωε ηαϖε
D
> mαξ
Φ Χ ανδ τηε ρανγε οφ ΣΠΝΕ συβσιδιεσ βεχοmεσ α συβσετ οφ τηε συβσιδιεσ
ιmπλεmεντινγ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Οφ χουρσε, ιτ χουλδ βε τηατ νονε
οφ τηε συβσιδψ παιρσ τηατ ιmπλεmεντ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε φυλ…λλ τηε
ποσιτιϖε ωελφαρε χονδιτιον φορ βοτη χουντριεσ. Τηισ ωιλλ δεπενδ ον τηε ινχοmε
διστριβυτιον. Τηε φολλοωινγ λεmmα δε…νεσ τηε ινχοmε ρανγε φορ ωηιχη συχη
συβσιδιεσ ρεσυλτ ιν ποσιτιϖε ωελφαρε φορ βοτη χουντριεσ ανδ αρε ηενχε παρτ οφ
τηε ΣΠΝΕ συβσιδιεσ.
Λεmmα 4 Τηε mινιmυm χοmmον συβσιδψ ενφορχινγ βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε, Χ ; Χ , ισ α ΣΠΝΕ ασ λονγ ασ ψΡ 2 (ψΡ ; ψεΡ ).
11

Φορ εξαmπλε, ιφ χουντρψ ι χηοοσεσ ι > D , χουντρψ ϕ βεινγ αωαρε τηατ ονλψ
D
2 Χ
ϕ
ι ωουλδ ενσυρε υνιϖερσαλ φυλλ χοϖεραγε ανδ οτηερωισε ονλψ χουντρψ ι mαρκετ
ωιλλ βε φυλλψ σερϖεδ mακινγ χουντρψ ϕ ωορσε ο¤, χουντρψ ϕ σετσ τηε mινιmυm συβσιδψ
Χ
D
Χ
D
mαξ
D
> Χ 8
Τϕ = 2
ι , προϖιδεδ οφ χουρσε, ϕ = 2
ι < Φ Χ , ανδ σινχε
ψΡ > ψ Ρ , ϕ < ι .
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Προοφ. Ιτ ισ συ′χιεντ το νοτε τηατ Χ < D < 2 Χ 8 ψΡ > ψΡ , ανδ βψ λεmmα
3, Χ < mαξ
εΡ ). Ηενχε τηε χλαιm.
Φ Χ 8 ψΡ 2 (ψΡ ; ψ
Ιντερεστινγλψ, τηε σαmε ινχοmε ρανγε συππορτσ δι¤ερεντ συβσιδψ λεϖελσ
χηοσεν βψ τηε τωο χουντριεσ ασ ΣΠΝΕ. Το σεε τηισ, νοτε τηατ, ασ στατεδ ιν
λεmmα 3, mαξ (σΦ Χ ) ισ λαργερ τηαν Χ βψ α γρεατερ mαργιν ωηεν αχτυαλ ψΡ
ισ χλοσερ το τηε λοωερ λιmιτ οφ τηισ ινχοmε ρανγε, ψΡ . Σιmιλαρ ισ τηε χασε φορ
Χ
τηε δι¤ερενχε D
: Ηενχε, ρεγαρδλεσσ οφ τηε χονδιτιον ωηετηερ mαξ
ΦΧ
φορ
ισ σmαλλερ ορ λαργερ τηαν D , ωε χαν χονχλυδε τηατ Χ < mιν D ; mαξ
ΦΧ
Χ
ψΡ < ψΡ < ψεΡ . Τηερε αρε οτηερ ηιγηερ συβσιδιεσ τηαν
ωηιχη αρε λεσσ τηαν
.
Ασ
χουντριεσ
αρε
σψmmετριχ,
τηισ
mεανσ
τηατ τηερε εξιστσ α
mιν D ; mαξ
ΦΧ
Χ
D
mαξ
Χ
Χ
( 1 ; 2 ) παιρ συχη τηατ
< ι < mιν
; Φ Χ ανδ 2
.
ι < ϕ <
Τηε λινε σεγmεντ ΑΒ ιν Φιγυρε 2 ρεπρεσεντσ συχη ΣΠΝΕ συβσιδιεσ, ινχλυδινγ
τηε σψmmετριχ συβσιδψ παιρ ( Χ ; Χ ). Οφ χουρσε, τηε ηιγηερ τηε ϖαλυε οφ ψΡ
(ωιτηιν τηε αβοϖε σπεχι…εδ ρανγε), τηε σmαλλερ τηε σετ ΣΠΝΕ συβσιδιεσ. Τηε
λινε σεγmεντ ΑΒ δεσχριβινγ τηε σετ οφ ΣΠΝΕ συβσιδιεσ ωιλλ χονϖεργε το τηε
mιδ−ποιντ Ε (συχη τηατ 1 = 2 = Χ ).
[ΙΝΣΕΡΤ ΦΙΓΥΡΕ 2 ΗΕΡΕ]
Φορ ψΡ > ψεΡ , τηερε ισ αν ινχοmε ρανγε τηατ ωουλδ συππορτ υνιλατεραλ
χοϖεραγε ασ α ΣΠΝΕ. Ανψωηερε ελσε ιν τηε ινχοmε διστριβυτιον, παρτιαλ
χοϖεραγε εϖερψωηερε ωιλλ βε τηε ονλψ ΣΠΝΕ ουτχοmε. Τηε φολλοωινγ
Προποσιτιον mακεσ α mορε πρεχισε στατεmεντ.
Προποσιτιον 2 Τηερε ισ αν ινχοmε ρανγε ψΡ 2 (β
ψΡ ; ψΡD ), ωηερε ψβΡ > ψεΡ ,
ιν ωηιχη τηερε ωουλδ βε τωο ποσσιβλε ΣΠΝΕ, εαχη χορρεσπονδινγ το υνιλατεραλ
χοϖεραγε βψ εαχη οφ τηε τωο χουντριεσ.
Προοφ. Σεε Αππενδιξ.
Νοτε τηατ φορ ινχοmεσ ψΡ 2 (ε
ψΡ ; ψβΡ ) ανδ ψΡ > ψΡD , τηε ονλψ ΣΠΝΕ ουτχοmε
ωιλλ βε φορ νονε οφ τηε χουντριεσ το προϖιδε συβσιδιεσ ρεσυλτινγ ιν βιλατεραλ
παρτιαλ χοϖεραγε.
[ΙΝΣΕΡΤ ΦΙΓΥΡΕ 3 ΗΕΡΕ]
Wε χαν χονχλυδε τηατ δεπενδινγ ον ινχοmε λεϖελσ, ωε ηαϖε δι¤ερεντ
χοϖεραγε σχεναριοσ ιν τηε ΣΠΝΕ. Τηεσε αρε συmmαριζεδ ιν Φιγυρε 3. Φιρστ, φορ
ψΡ 2 (ψΡ ; ψεΡ ), τηερε ισ α ρανγε οφ ΣΠΝΕ συβσιδιεσ αλλ ιmπλεmεντινγ βιλατεραλ
υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Ασ τηε τοπ ινχοmε γροωσ, βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε
βεχοmεσ τηε υνιθυε ΣΠΝΕ χοϖεραγε ρεσυλτ, ασ βοτη χουντριεσ …νδ ιτ ωελφαρε
δεχρεασινγ το προϖιδε εϖεν τηε mινιmυm συβσιδψ τηατ ωουλδ ιmπλεmεντ
βιλατεραλ φυλλ χοϖεραγε. Ηοωεϖερ, φορ αν εϖεν ηιγηερ λεϖελ οφ τοπ ινχοmε
14

ψΡ 2 (β
ψΡ ; ψΡD ), ωε …νδ τηατ ασψmmετριχ ηεαλτη σψστεmσ (ιν τερmσ οφ τηειρ
υνιϖερσαλ χοϖεραγε προϖισιον) αρισε ασ α ρεσυλτ οφ τηε ΣΠΝΕ συβσιδιεσ, εϖεν
τηουγη χουντριεσ αρε εξ αντε σψmmετριχ ιν αλλ ρεσπεχτσ. Τηε ιντυιτιϖε ρεασον
βεηινδ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ εϖεν τηουγη βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ ωελφαρε
δεχρεασινγ ατ τηισ ποιντ, εϖεν φορ τηε λοωεστ ποσσιβλε υνιλατεραλ συβσιδψ τηατ
ιmπλεmεντσ ιτ, υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ στιλλ ωελφαρε ιmπροϖινγ σινχε
θυαλιτψ ισ ηιγηερ ανδ τηατ χαν οϖερχοmπενσατε φορ α ϖερψ λαργε συβσιδψ
ρεθυιρεδ το ιmπλεmεντ υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Ηοωεϖερ, ασ τηε τοπ
ινχοmε βεχοmεσ εϖεν ηιγηερ, νοτ εϖεν υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε χαν αρισε
ανδ ωε αρε λεφτ ωιτη βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε.12 Νοτε τηατ, βψ τηε ασσυmεδ
παττερν οφ ινχοmε διστριβυτιον ιν εαχη χουντρψ, τηε ΜΝΧ χατερσ ονλψ το τηε
ηιγη ινχοmε βυψερσ ιφ νο γοϖερνmεντ ιντερϖεντιον τακεσ πλαχε. Αν ινχοmε
συβσιδψ ε¤εχτιϖελψ ραισεσ τηε ινχοmε οφ τηε ποορερ βυψερσ ανδ mακεσ υνιφορm
πριχινγ ανδ φυλλ χοϖεραγε προ…ταβλε φορ τηε ΜΝΧ. Τηε ηιγηερ προ…τ αλσο
ινδυχεσ ιτ το ραισε τηε ιννοϖατεδ θυαλιτψ οφ τηε δρυγ. Τηε ωελφαρε οφ τηε
ριχηερ βυψερσ τηυσ ρισεσ βεχαυσε οφ τηε λοωερ υνιφορm πριχε (τηατ λεαϖεσ τηεm
ωιτη στριχτλψ ποσιτιϖε νετ συρπλυσ) ανδ ηιγηερ ιννοϖατεδ θυαλιτψ. Ηοωεϖερ,
τηε αmουντ οφ συβσιδψ ιτσελφ ισ α δεαδ−ωειγητ λοσσ ασ ιτ ισ α τρανσφερ φροm τηε
γοϖερνmεντ το τηε ΜΝΧ. Τηυσ, αν ινχοmε συβσιδψ ηασ βοτη ιτσ βενε…τσ ανδ
χοστσ. Τηε λαργερ τηε ινχοmε δισπαριτψ (ασ ενσυρεδ βψ τηε λαργερ ϖαλυε οφ
ψΡ φορ ανψ γιϖεν ϖαλυε οφ ψΤ ), τηε ηιγηερ τηε αmουντ οφ συβσιδψ ρεθυιρεδ το
mακε φυλλ χοϖεραγε προ…ταβλε φορ τηε ΜΝΧ. Αχχορδινγλψ, τηε ωελφαρε χοστ οφ
συβσιδψ ισ λαργερ. Α ϖερψ λαργε ινχοmε δισπαριτψ (συχη ασ ψΡ > ψβΡ ) mακεσ τηε
νετ γαιν φροm τηε mινιmυm συβσιδψ ρεθυιρεδ το ενσυρε βιλατεραλ φυλλ χοϖεραγε
νεγατιϖε. Ηοωεϖερ, τηε νετ γαιν φροm mινιmυm συβσιδψ ρεθυιρεδ το ενσυρε
υνιλατεραλ φυλλ χοϖεραγε ισ στιλλ ποσιτιϖε σινχε τηε ιννοϖατεδ θυαλιτψ ισ ηιγηερ φορ
συχη υνιλατεραλ φυλλ χοϖεραγε τηαν υνδερ βιλατεραλ φυλλ χοϖεραγε. Τηισ ηιγηερ
θυαλιτψ (ρεσυλτινγ ιν α ηιγηερ νετ συρπλυσ φορ ριχηερ βυψερσ) οϖερχοmπενσατεσ
φορ τηε δεαδ−ωειγητ λοσσ οφ α λαργερ συβσιδψ φορ ψΡ 2 (β
ψΡ ; ψΡD ).

3.2

Ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον νοτ αλλοωεδ

Wε νοω χονσιδερ τηε σιτυατιον ωηερε ΠΙ πρεϖεντσ πριχε δισχριmινατιον αχροσσ
χουντριεσ. Ασ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, ωε ηαϖε τηρεε ποσσιβλε θυαλιτψ λεϖελσ
δεπενδινγ ον τηε εξτεντ οφ mαρκετ χοϖεραγε ιν τηε τωο χουντριεσ. Ιτ ισ εασψ
το χηεχκ τηατ τηε προ…τ−mαξιmιζινγ ιννοϖατιον λεϖελ ρεmαινσ τηε σαmε ασ
βεφορε ιν τηε βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ανδ βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε χασεσ
(ηενχε, ωε στιλλ δενοτε τηεm σΦ Χ ανδ σΠ Χ ). Ηοωεϖερ, τηινγσ χηανγε φορ
12

Ασ αλρεαδψ στατεδ, φορ ριχηερ γρουπ ινχοmε λοωερ τηαν ψΡ ; βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε
ωουλδ ηαππεν ωιτηουτ τηε νεεδ οφ συβσιδιεσ.
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τηε χασε οφ υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Ιντερνατιοναλ πριχε αρβιτραγε ωιλλ
φορχε τηε ΜΝΧ το χηαργε τηε σαmε πριχε ιν βοτη χουντριεσ, εϖεν ωηεν ιτ
φυλλψ χοϖερσ, σαψ, χουντρψ ι’σ mαρκετ αλονε. Ηαδ πριχε δισχριmινατιον βεεν
αλλοωεδ, ασ ιν τηε πρεϖιουσ συβσεχτιον, τηε ΜΝΧ ωουλδ χηαργε ψΤ σ + Τ ι ιν
χουντρψ ι ανδ ψΡ σ ιν τηε οτηερ χουντρψ φορ ανψ γιϖεν θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, ωηεν
πριχε δισχριmινατιον ισ νοτ αλλοωεδ, τηε ΜΝΧ ισ φορχεδ το χηαργε ψΤ σ + Τ ι
εϖερψωηερε. Ηενχε, ιν τηε χασε ωηεν ιτ ισ νοτ προ…τ mαξιmιζινγ φορ τηε ΜΝΧ
το φυλλψ χοϖερ βοτη χουντριεσ, τηε προ…τ φυνχτιον ωιλλ βε
ΝD
Φ Χι

= (2νΡ + νΤ ) (ψΤ σ +

ι)

1 2
σ;
2

(19)

ρεσυλτινγ ιν θυαλιτψ λεϖελ
D
σΝ
Φ Χι = (2νΡ + νΤ ) ψΤ :

(20)

Χοmπαρινγ εθυατιον (20) ωιτη θυαλιτψ λεϖελσ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, ωε
οβταιν τηε φολλοωινγ λεmmα.
Λεmmα 5 Wηεν πριχε δισχριmινατιον ισ νοτ αλλοωεδ ανδ ονλψ χουντρψ ι’σ
mαρκετ ισ φυλλψ σερϖεδ, τηε ΜΝΧ χηοοσεσ α λοωερ ιννοϖατιον λεϖελ τηαν ωηεν
D
D
πριχε δισχριmινατιον ισ αλλοωεδ (σΝ
Φ Χι < σΦ Χι ). Μορεοϖερ, υνλικε ιν τηε πριχε
δισχριmινατιον χασε, τηισ θυαλιτψ λεϖελ ισ λεαστ χοmπαρεδ το τηε θυαλιτψ λεϖελσ
υνδερ βιλατεραλ υνιϖερσαλ ανδ βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε.
Νοτε τηατ σινχε βοτη χουντριεσ σηαρε τηε σαmε ινχοmε διστριβυτιον, τηε
συβσιδψ ωηιχη ενσυρεσ τηατ τηε …ρm πρεφερσ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε το
βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε ρεmαινσ τηε σαmε ασ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, Χ .
Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε συβσιδψ τηατ ενσυρεσ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν χουντρψ ι,
ωηεν τηε συβσιδψ ιν τηε οτηερ χουντρψ ισ νοτ ενουγη το χοϖερ αλλ, mυστ σατισφψ
τηε φολλοωινγ χονστραιντ:
D
(2νΡ + νΤ ) ψΤ σΝ
Φ Χι +

1 ΝD
σ
2 Φ Χι

2

2νΡ ψΡ σΠ Χ

1
(σΠ Χ )2 :
2

Τηε στριχτ εθυαλιτψ ψιελδσ α mινιmυm συβσιδψ:
ΝD

=

(2νΡ ψΡ )2 ((2νΡ + νΤ ) ψΤ )2
:
2 (2νΡ + νΤ )

(21)

D
Νοτε τηατ Ν D > Χ . Ηενχε, σινχε σΝ
Φ Χι < σΦ Χ , τηε χονδιτιον τηατ
ενσυρεσ ποσιτιϖε ωελφαρε φορ χουντρψ ι ωηεν βοτη χουντριεσ σετ συβσιδψ Χ ισ
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νοτ συ′χιεντ το ενσυρε ποσιτιϖε ωελφαρε φορ χουντρψ ι ωηεν ιτ αλονε ιmπλεmεντσ
φυλλ χοϖεραγε ατ Ν D .13 Νοτε τηατ
D
WιΦ Χι = νΡ ψΡ σΝ
Φ Χι

D
ψ Τ σΝ
Φ Χι +

ΝD

νΤ

ΝD

:

(22)

≅WιΦ Χι

Ηενχε, ≅ψΡ < 0 8 ψΡ > ψΡ ανδ τηε ηιγηεστ ροοτ το τηε αβοϖε εθυατιον,
ωιλλ γιϖε τηε ρελεϖαντ χονδιτιον φορ ινχοmε ρανγε ρεσυλτινγ ιν ποσιτιϖε
ωελφαρε
ι
η
π
(2νΡ + νΤ ) ψΤ (2νΡ + νΤ ) + (4νΡ + 5νΤ ) νΤ
ψΡΝ D =
:
(23)
4νΡ (νΡ + νΤ )
ψΡΝ D ;

Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το προϖε τηατ ψεΡ > ψΡΝ D . Wε χαν τηεν στατε τηε
φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 3 Wηεν πριχε δισχριmινατιον ισ νοτ αλλοωεδ, τηε υνιθυε ΣΠΝΕ
ισ φορ βοτη χουντριεσ το σετ Χ ασ λονγ ασ ψΡ 2 ψΡ ; ψΡΝ D . Ηοωεϖερ, ιφ
ψΡ 2 ψΡΝ D ; ψεΡ , ωε ηαϖε αν αδδιτιοναλ ΣΠΝΕ ιν ωηιχη νονε οφ τηε χουντριεσ
ιmπλεmεντ φυλλ χοϖεραγε. Φιναλλψ, ωηεν ψΡ > ψεΡ , βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε
ωιλλ βε τηε υνιθυε ΣΠΝΕ.
Προοφ. Σεε Αππενδιξ.
Τηε ιντυιτιον βεηινδ τηε σεχονδ ΣΠΝΕ νοω ινδυχινγ βιλατεραλ παρτιαλ
χοϖεραγε ισ τηατ, υνλικε τηε χασε ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, τηε ινχοmε ρανγε
τηατ συππορτσ ποσιτιϖε ωελφαρε φορ υνιλατεραλ χοϖεραγε ισ σmαλλερ τηαν τηε
ινχοmε ρανγε τηατ συππορτσ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε λεαδινγ το ποσιτιϖε
ωελφαρε. Τηε θυαλιτψ χοmπαρισον στατεδ ιν λεmmα 5 εξπλαινσ τηισ.
Υσινγ Φιγυρε 4, ιτ ισ εασψ το χοmπαρε τηε ρεσυλτσ οφ τηε τωο σεχτιονσ ανδ
ηενχε ασσεσσ τηε ιmπαχτ οφ τηε αβιλιτψ οφ τηε ΜΝΧ το πριχε δισχριmινατε αχροσσ
χουντριεσ ον τηε χοϖεραγε σχεναριοσ.
[ΙΝΣΕΡΤ ΦΙΓΥΡΕ 4 ΗΕΡΕ]
Φιρστ, νοτε τηατ υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ νεϖερ α ΣΠΝΕ εθυιλιβριυm
ουτχοmε ωηεν πριχε δισχριmινατιον ισ νοτ αλλοωεδ. Σεχονδ, βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε χαν βε ενσυρεδ ονλψ βψ τηε χοmmον mινιmυm συβσιδψ Χ ο¤ερεδ βψ
τηε τωο γοϖερνmεντσ ωηεν πριχε δισχριmινατιον ισ νοτ αλλοωεδ. Wε χαν αλσο
χονχλυδε τηατ, υνλικε ιν τηε χασε ωηερε πριχε δισχριmινατιον ισ ποσσιβλε, τηερε
ισ αν ινχοmε ρανγε υνδερ ΠΙ ωηερε ωε ηαϖε τωο ΣΠΝΕ: βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε ανδ βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε. Ασ τηε λαττερ ρεσυλτσ ιν λοωερ ωελφαρε
13

Τηισ χοντραστσ ωιτη τηε πρεϖιουσ σεχτιον (ρεχαλλ W Φ Χ > 0 φορ αλλ ψΡ 2 (ψΡ ; ψεΡ )).
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φορ εαχη χουντρψ, τηερε ισ α χλεαρ ινχεντιϖε φορ χουντριεσ το χοορδινατε ιν τηε
προϖισιον οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε.
Μορε σπεχι…χαλλψ, ωε νοω ρε‡εχτ ον τηε ιmπαχτ οφ ινχοmε διστριβυτιον
ον υνιϖερσαλ χοϖεραγε αχροσσ τηε τωο χασεσ. Wηεν ιντερνατιοναλ πριχε
δισχριmινατιον ισ νοτ ποσσιβλε, φορ ρελατιϖελψ λοω λεϖελσ οφ τοπ ινχοmε, ψΡ 2
ψΡ ; ψΡΝ D , τηερε ισ α υνιθυε ΣΠΝΕ συβσιδψ ωηιχη ρεσυλτσ ιν βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε. Φορ ηιγηερ λεϖελσ οφ τοπ ινχοmε ψΡ 2 ψΡΝ D ; ψεΡ , τηε ριχη γρουπ
βεχοmεσ mορε ιmπορταντ το τηε ΜΝΧ ανδ ηενχε υνιϖερσαλ χοϖεραγε βεχοmεσ
mορε δι′χυλτ το ιmπλεmεντ, τηε βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε αρισεσ τηεν ασ
αν αλτερνατιϖε ΣΠΝΕ ουτχοmε, ανδ ινδεεδ τηισ βεχοmεσ τηε υνιθυε ΣΠΝΕ
φορ συ′χιεντλψ ηιγη τοπ ινχοmε ψΡ > ψεΡ : Τηισ χοντραστσ ωιτη τηε πριχε
δισχριmινατιον χασε ιν τωο ωαψσ. Φιρστ, βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ωασ
ινδυχεδ φορ αλλ τοπ ινχοmεσ βελοω ψεΡ ασ α υνιθυε εθυιλιβριυm. Σεχονδ,
αν ινχρεασε ιν τηε τοπ ινχοmε διδ ιν ονε ινστανχε ιmπροϖε τηε χηανχεσ οφ
ατ λεαστ υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε (ωηεν ιτ γοεσ φροm ψΡ 2 (ε
ψΡ ; ψβΡ ) το
D
ψΡ 2 ψβΡ ; ψΡ ).
Ρεγαρδινγ χηανγεσ ιν βοττοm ινχοmε λεϖελ, αν ινχρεασε ιν ψΤ ινχρεασεσ
≅ψ D
≅ ψβΡ
> 0 ανδ βιλατεραλ
τηε χηανχεσ οφ υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ≅ψΡΤ
≅ψΤ
υνιϖερσαλ χοϖεραγε

≅ ψεΡ
≅ψΤ

> 0 , ιτ αλσο ινχρεασεσ τηε ρανγε οφ τοπ ινχοmεσ οϖερ
≅ψ Ν D

ωηιχη βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ α υνιθυε ΣΠΝΕ υνδερ ΠΙ ≅ψΡΤ > 0 :
Ηενχε, τηε ιmπαχτ οφ αν ινχρεασε ιν τηε ποορ ινχοmε σεεmσ χονσιστεντ αχροσσ
χασεσ ανδ ρε‡εχτσ τηε ιντυιτιον τηατ αν ινχρεασε ιν τηε ιmπορτανχε οφ τηε ποορ
γρουπ (ρε‡εχτεδ ιν α ηιγηερ ποορ ινχοmε) mακεσ ιτ εασιερ φορ τηε …ρm το βε
ινδυχεδ το φυλλψ χοϖερ ανδ ηενχε, mορε λικελψ τηατ τηε γοϖερνmεντ ωιλλ ωαντ
το ιmπλεmεντ υνιϖερσαλ χοϖεραγε.

4

Dισχυσσιον

Ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιονσ, ωε ηαϖε ασσυmεδ …ρστ τηατ τηε γοϖερνmεντ χαν
φυλλψ χοmmιτ το συβσιδιεσ ανδ σεχονδ τηατ τηε συβσιδψ τηατ τηε γοϖερνmεντ
γιϖεσ το τηε ποορερ ινδιϖιδυαλσ ισ νοτ δεπενδεντ ον θυαλιτψ. Τηε mοδελ χαν
βε εασιλψ εξτενδεδ το βοτη τηεσε χασεσ. Wηενεϖερ πριχε δισχριmινατιον ισ
ποσσιβλε, τηε υνιθυε ΣΠΝΕ ιν βοτη τηεσε χασεσ, ωηιχη ισ νοτ ελαβορατελψ
ωορκεδ ουτ ηερε το σηορτεν τηε λενγτη οφ τηε παπερ, ισ τηε βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε. Wηεν πριχε δισχριmινατιον ισ νοτ ποσσιβλε, τηε βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε ισ στιλλ α ΣΠΝΕ φορ αλλ τηε ρελεϖαντ ινχοmε ρανγε. Ηοωεϖερ, φορ ριχη
γρουπ ινχοmεσ ηιγηερ τηαν α χερταιν τηρεσηολδ (ωηιχη ισ τηε σαmε ωηετηερ ωε
χονσιδερ αλτερνατιϖε τιmινγ ορ συβσιδψ προπορτιοναλ το θυαλιτψ ανδ χαλχυλατεδ
ιν τηε σαmε ωαψ ασ ψΡΝ D ), ωε ωιλλ ηαϖε α σεχονδ ΣΠΝΕ ιν ωηιχη βιλατεραλ
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παρτιαλ χοϖεραγε ισ τηε ουτχοmε. Τηερεφορε, τηε ιmπορτανχε οφ χοορδινατινγ
ον υνιϖερσαλ χοϖεραγε προϖισιον στιλλ ρεmαινσ ανδ αλσο ιτ ισ στιλλ τηε χασε τηατ
αν ινχρεασε ιν τηε ιmπορτανχε οφ τηε ριχη γρουπ, ρε‡εχτεδ ιν α ηιγηερ τοπ
ινχοmε, δεχρεασεσ τηε χηανχεσ οφ βιλατεραλ υνιϖερσαλ προϖισιον υνλεσσ τηερε
ισ συχχεσσφυλ πολιχψ χοορδινατιον. Φορ τηε χασε ωηεν πριχε δισχριmινατιον ισ
ποσσιβλε, ουρ ρεσυλτσ ηιγηλιγητ τηε ιmπορτανχε οφ λινκινγ συβσιδιεσ το θυαλιτψ.
Ινδεεδ, ωηεν τηε αλτερνατιϖε ασσυmπτιονσ αρε mαδε, τηε εθυιλιβριυm θυαλιτψ
βεχοmεσ ιδεντιχαλ αχροσσ αλλ ποσσιβλε εθυιλιβρια. Ιτ ισ τηε ιναβιλιτψ οφ τηε
γοϖερνmεντ το λινκ τηε συβσιδψ το τηε θυαλιτψ τηατ γενερατεσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ
ασψmmετριχ υνιϖερσαλ χοϖεραγε προϖισιον ανδ βιλατεραλ παρτιαλ χοϖεραγε υνδερ
πριχε δισχριmινατιον. Ασ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ mορε λικελψ το βε ιmπλεmεντεδ
ωηεν συβσιδψ ισ λινκεδ το θυαλιτψ, ιτ ωιλλ αλσο βε τηε χασε τηατ α ηιγηερ
ωελφαρε λεϖελ ωιλλ βε αχηιεϖεδ ασ τηε …ρm τηεν λοωερσ πριχεσ σο ασ το ρεαχη
τηε τωο γρουπσ οφ πατιεντσ ανδ, ηενχε, τηερε ισ α λοωερ δεαδωειγητ λοσσ.
Υνσυρπρισινγλψ, εϖεν ωηεν ωε χοmπαρε ωελφαρε λεϖελσ φορ τηε σαmε βιλατεραλ
υνιϖερσαλ χοϖεραγε ινδυχινγ ινχοmε αχροσσ τηε χασεσ (ουρ βενχηmαρκ mοδελ
ανδ τηε συγγεστεδ αλτερνατιϖεσ), ωελφαρε σεεmσ το βε λοωερ ωηεν συβσιδιεσ αρε
νοτ λινκεδ το θυαλιτψ. Τηεσε ρεσυλτσ mαψ προϖιδε σοmε ϕυστι…χατιον φορ ωηψ α
προπορτιοναλ συβσιδψ ορ συβσιδψ οφ δρυγσ βασεδ ον τηειρ ασσεσσεδ υσεφυλνεσσ,
ασ ιmπλεmεντεδ βψ Φρανχε, mαψ βε ρελεϖαντ. Ατ τηε σαmε τιmε, ουρ ρεσυλτσ
ρεϖεαλ τηε προβλεm οφ πολιχψ χοορδινατιον φορ οτηερ χουντριεσ ιν τηε ΕΥ τηατ
δο νοτ αλωαψσ λινκ συβσιδιεσ το τηειρ ασσεσσεδ υσεφυλνεσσ. Αν αλτερνατιϖε
mοδελλινγ ασσυmπτιον ωουλδ βε το mακε τηε συβσιδψ γιϖεν το τηε ποορ γρουπ
προπορτιοναλ το ινχοmε. Τηε ιmπαχτ οφ τηισ ον ουρ ρεσυλτσ ωουλδ βε ϖερψ
σιmιλαρ το ωηατ ωε ηαϖε δεσχριβεδ αβοϖε.
Ηοωεϖερ, τηε εασε ωιτη ωηιχη βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ ιmπλεmεντεδ
υνδερ τηεσε αλτερνατιϖε ασσυmπτιονσ νεεδσ το βε τακεν ωιτη χαυτιον. Ουρ
mοδελ υσεσ α στανδαρδ mοδελλινγ οφ γοϖερνmεντ συβσιδιεσ (ασ ιν τηε στρατεγιχ
τραδε λιτερατυρε) ωηερε γοϖερνmεντσ δο νοτ ηαϖε α βυδγετ χονστραιντ ανδ τηε
συβσιδψ χοστ ισ σιmπλψ α (νεγατιϖε) χοmπονεντ οφ ωελφαρε.14 Αν υππερ λιmιτ
ον συβσιδιεσ ωιλλ οβϖιουσλψ χονστραιν τηε αβιλιτψ το προϖιδε υνιϖερσαλ χοϖεραγε
ιν χασεσ ωηερε τηε ριχη γρουπ’σ ινχοmε ισ ϖερψ ηιγη. Ιν αδδιτιον, αλτηουγη
χουντριεσ σεεm το προϖιδε συβσιδιεσ ονλψ το mεδιχινεσ τηατ αχηιεϖε α mινιmυm
θυαλιτψ ρεθυιρεmεντ, τηισ δεχισιον ισ σοmετιmεσ χοmπλεξ ανδ δεπενδσ ον
mαττερσ οτηερ τηαν τηοσε χονσιδερεδ ηερε, συχη ασ τηε ε′χαχψ οφ τηε δρυγ
φορ δι¤ερεντ πατιεντ γρουπσ (σεε Γαρχα−Αλονσο ανδ Γαρχα−Μαρι〉οσο (2008)).
Ηενχε, ουρ ασσυmπτιον ρεγαρδινγ συβσιδιεσ νοτ δεπενδινγ ον θυαλιτψ ωουλδ
στιλλ mακε σενσε ιν τηοσε χουντριεσ ασ λονγ ασ α mινιmυm θυαλιτψ τηρεσηολδ ισ
14

Σεε Βρανδερ ανδ Σπενχερ (1985) φορ α σιmιλαρ ωελφαρε mεασυρε ιν τηε χοντεξτ οφ αν
εξπορτ−συβσιδψ ριϖαλρψ γαmε βετωεεν τωο νατιοναλ γοϖερνmεντσ.
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αχηιεϖεδ.

5

Χονχλυσιονσ

Ονε οφ τηε δε…νινγ χηαραχτεριστιχσ οφ α ηεαλτη σψστεm ισ ιτσ λεϖελ οφ προϖισιον
οφ υνιϖερσαλ αχχεσσ το ηεαλτη χαρε. Ιν τηισ παπερ, ωε ηαϖε ινϖεστιγατεδ ηοω
τηε στρατεγιχ ιντεραχτιονσ βετωεεν σιmιλαρ γοϖερνmεντσ mαψ ιν‡υενχε βοτη
τηειρ προϖισιον οφ υνιϖερσαλ αχχεσσ το πηαρmαχευτιχαλ ιννοϖατιονσ ανδ τηε
λεϖελ οφ θυαλιτψ τηατ ανψ ΜΝΧ ισ ωιλλινγ το προϖιδε. Wε υσε α σιmπλε mοδελ
ωηερε χουντριεσ αρε ασσυmεδ το βε εξ αντε ιδεντιχαλ ιν αλλ ωαψσ. Τηερε ισ
ωιτηιν−χουντρψ ινχοmε ινεθυαλιτψ βυτ, ινχοmε διστριβυτιονσ αρε τηε σαmε
αχροσσ χουντριεσ. Wε αιm το χαπτυρε τηε στρατεγιχ ιντεραχτιονσ βετωεεν σιmιλαρ
γοϖερνmεντσ χηοοσινγ τηειρ προϖισιον οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε.
Wε οβταιν α νυmβερ οφ ιντερεστινγ ρεσυλτσ. Φιρστ, ωε …νδ τηατ τηε ΜΝΧ’σ
αβιλιτψ το ιmπλεmεντ ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ονλψ α¤εχτσ τηε λεϖελ οφ
θυαλιτψ προϖισιον ωηεν υνιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ πρεφερρεδ βψ τηε …ρm,
ασ, ιν τηατ χασε, θυαλιτψ ισ ηιγηερ ωηεν ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ισ
φεασιβλε ανδ ινδεεδ ηιγηερ τηαν τηε θυαλιτψ προϖιδεδ ωηεν βιλατεραλ υνιϖερσαλ
χοϖεραγε ισ πρεφερρεδ βψ τηε …ρm. Σεχονδ, ωε …νδ τηατ ωηετηερ χουντριεσ
προϖιδε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ορ νοτ δεπενδσ χρυχιαλλψ ον ινχοmε λεϖελσ. Wηεν
ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ισ νοτ ποσσιβλε, α ηιγηερ τοπ ινχοmε λεαδσ το
λεσσ λικελψ προϖισιον οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε. Ηοωεϖερ, ανδ ιντερεστινγλψ, ωηεν
πριχε δισχριmινατιον ισ αλλοωεδ, αν ινχρεασε ιν τηε τοπ ινχοmε mαψ αχτυαλλψ
λεαδ το α ηιγηερ χηανχε οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε βψ α χουντρψ αλονε. Ινδεεδ, ωε
σηοω τηατ ωηεν ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ισ ποσσιβλε, ασψmmετριχ
ηεαλτη σψστεmσ (ιν τηειρ προϖισιον οφ υνιϖερσαλ χοϖεραγε) mαψ βε συππορτεδ
βψ τηε ΣΠΝΕ πριχε συβσιδιεσ εϖεν ωηεν χουντριεσ αρε εξ αντε χοmπλετελψ
σψmmετριχ. Φιναλλψ, ουρ ρεσυλτσ σηοω τηατ υνιϖερσαλ χοϖεραγε αρισεσ υνδερ α
ωιδερ ρανγε οφ τοπ ινχοmε λεϖελσ ανδ πριχε συβσιδψ παιρσ ωηεν ιντερνατιοναλ
πριχε δισχριmινατιον ισ ποσσιβλε. Wηεν τηισ ισ νοτ τηε χασε, υνδερ σοmε ινχοmε
ρανγεσ, βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε χαν βε συππορτεδ βψ ΣΠΝΕ συβσιδιεσ
τογετηερ ωιτη βιλατεραλ παρτιαλ προϖισιον. Τηεν, χουντρψ χοορδινατιον οφ τηε
Παρετο οπτιmυm εθυιλιβριυm βεχοmεσ αν ισσυε φορ πολιχψ mακερσ. Ουρ ρεσυλτσ
ηαϖε βεεν δισχυσσεδ αγαινστ αλτερνατιϖε mοδελλινγ ασσυmπτιονσ, συχη ασ …ρmσ
βεινγ αβλε το χοmmιτ το θυαλιτψ βεφορε τηε γοϖερνmεντ σετσ τηε πολιχψ ανδ
συβσιδψ βεινγ προπορτιοναλ το θυαλιτψ ορ τηε ποορ γρουπ ινχοmε. Ιν συχη
χασεσ τηε ιmπορτανχε οφ πολιχψ χοορδινατιον στιλλ ρεmαινσ, ανδ αλσο τηε φαχτ
τηατ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ mορε λικελψ (ινδεεδ χερταιν) υνδερ πριχε
δισχριmινατιον.
Wε …ναλλψ ρετυρν το τηε οριγιναλ mοτιϖατιον οφ τηε παπερ. Wε σταρτεδ βψ
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ηιγηλιγητινγ τηε ΕΥ’σ χοmmιτmεντ το υνιϖερσαλιτψ ασ ονε οφ τηε mαιν ϖαλυεσ
ιν ΕΥ Ηεαλτη Σψστεmσ.
Ιν ουρ παπερ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ισ mορε λικελψ ιφ πριχε δισχριmινατιον
ισ αλλοωεδ, ψετ, ΠΙ ανδ εξτερναλ ρεφερενχε πριχεσ αρε στανδαρδ τοολσ ωιτηιν
τηε ΕΥ ωηιχη ωουλδ ιmπαιρ τηε πηαρmαχευτιχαλ …ρm’σ αβιλιτψ το πριχε
δισχριmινατε. Βυτ, ιτ ισ ιν τηε νον−δισχριmινατιον χασε τηατ ωε …νδ τηατ τηε
νεεδ το χοορδινατε ον α χοmmον υνιϖερσαλ αχχεσσ πολιχψ βεχοmεσ ρελεϖαντ.
Τηερεφορε, ουρ ρεσυλτσ συππορτ τηε νεεδ φορ συχη στατεmεντσ ον πολιχψ ϖαλυεσ.
Αν αλτερνατιϖε ωαψ οφ υσινγ τηε mοδελ το υνδερστανδ ρεαλ λιφε ισ τηε Υνιτεδ
Στατεσ (ΥΣ) ϖερσυσ ΕΥ εξαmπλε. Ασ τηε ΥΣ ηασ α νο ΠΙ πολιχψ, πηαρmαχευτιχαλ
χοmπανιεσ χαν δισχριmινατε βετωεεν τηε ΥΣ ανδ τηε ΕΥ. Ατ τηε σαmε τιmε,
υνιϖερσαλ αχχεσσ δοεσ νοτ πρεϖαιλ ιν τηε ΥΣ λικε ιτ δοεσ ιν Ευροπε. Ουρ
ρεσυλτσ ωουλδ εξπλαιν συχη ασψmmετρψ ιν τηισ χοντεξτ. Ηοωεϖερ, ωε ηαϖε
το αχκνοωλεδγε ασ ωελλ τηατ ουρ mοδελ δοεσ νοτ ασσιγν ΜΝΧ λοχατιον, ανδ
ηενχε νατιοναλ ιντερεστσ ιν προmοτινγ στρατεγιχ πηαρmαχευτιχαλ σεχτορσ αρε
νοτ αναλψζεδ. Τηισ χουλδ αλσο βε βεηινδ σοmε οφ τηε πολιχψ δι¤ερενχεσ.
Βοτη ιν τηισ παπερ ανδ οτηερ ρελατεδ παπερσ (Αχηαρψψα ανδ Γαρχα−
Αλονσο, 2011, 2012), τηε φοχυσ ισ ον δρυγ ιννοϖατιονσ ανδ ηενχε ΜΝΧσ
ωηιχη αρε mονοπολιστσ δυε το πατεντσ. Ασ στατεδ ιν Dανζον ετ αλ. (2011),
mοστ οφ τηε ΠΙ λιτερατυρε υσεσ τηισ ασσυmπτιον. Ιν Αχηαρψψα ανδ Γαρχα−
Αλονσο (2011), τηερε ισ α χονσιδερατιον οφ αν ιν−πατεντ δρυγ βεινγ φαχεδ ωιτη
χοmπετιτιον φροm αν ιmιτατορ βασεδ ιν α χουντρψ ωηερε πατεντ ριγητσ αρε νοτ
ρεσπεχτεδ. Γενεριχ χοmπετιτιον ονχε πατεντ τερm ηασ εξπιρεδ ωουλδ βε α ωαψ,
εξτενσιϖελψ ρεσεαρχηεδ ιν τηε ηεαλτη εχονοmιχσ λιτερατυρε, το πυτ δοωνωαρδ
πρεσσυρε ον πηαρmαχευτιχαλ πριχεσ, ηοωεϖερ, ηερε ωε φοχυσ ον πριχε αρβιτραγε
ανδ ινχοmε−ρελατεδ συβσιδιεσ ασ πολιχιεσ ωηιχη mαψ πυτ πρεσσυρε ον ιν−πατεντ
δρυγ πριχεσ. Α δι¤ερεντ ισσυε, ηοωεϖερ, ωουλδ βε τηατ οφ χοmπετιτιον ιν
πατεντ προτεχτεδ τηεραπευτιχ συβστιτυτεσ. Wε ιντενδ το εξπλορε τηισ ιν ουρ
φυτυρε ρεσεαρχη.
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Αππενδιξ
Προοφ οφ Λεmmα 2
Το ενσυρε υνιϖερσαλ χοϖεραγε α χουντρψ mυστ ενσυρε

2 (νΡ + νΤ ) (ψΤ σΦ Χ +

1
(σΦ Χ )2
2

Τ)

1
(σΠ Χ )2 ;
2

2νΡ ψΡ σΠ Χ

ανδ
(νΡ + νΤ )(ψΤ σD
ΦΧ +

Τ 1)

(νΡ + νΤ )(ψΤ σD
Φ Χι +

+ (νΡ + νΤ )(ψΤ σD
ΦΧ +

1 D 2
(σ ) ;
2 Φ Χι

+ ν Ρ ψ Ρ σD
Φ Χι

Τ 1)

1 D 2
(σ )
2 ΦΧ

Τ 2)

αρε mετ. Α λιττλε mανιπυλατιον οφ τηε αβοϖε χονδιτιονσ, αλλοωινγ φορ
ανδ Τ 2 το δι¤ερ, ρεσυλτσ ιν
1

2

(νΡ ψΡ )2

((νΡ + νΤ ) ψΤ )2
νΡ + νΤ

Φορ χουντρψ 2, ασ λονγ ασ
ωιλλ ηολδ. Ηοωεϖερ, φορ ανψ
mιν
D
.
2 Χ
1 =

D
1
1

>

2

Χ
1 > 2
2
D
,
mυστ
Τ2
1

=2

Χ

Τ1

Τ 2:

ανδ 2 > mιν ; τηε αβοϖε
ρεmαιν ατ α mινιmυm οφ

Προοφ οφ Λεmmα 3
Νοτε τηατ
(α) Α συβσιδψ παιρ ( 1 ; 2 ) ; ωηιχη ενσυρεσ βιλατεραλ υνιϖερσαλ χοϖεραγε,
ρεσυλτσ ιν ποσιτιϖε ωελφαρε φορ χουντρψ ι ιφ,
Wι ( 1 ;

2)

= νΡ (ψΡ σΦ Χ

Πι ) + νΤ (ψΤ σΦ Χ

(ψΤ σΦ Χ +

+ νΤ (ψΤ σΦ Χ

() νΡ (ψΡ σΦ Χ

,

mαξ
ΦΧ

ι ))

= 2νΡ (ψΡ

ψΤ ) ψΤ >

Πι ) > 0

(ψΤ σΦ Χ +

ι ))

>0

ι:

εΡ )
(β) Χονδιτιον Χ < mαξ
Φ Χ χορρεσπονδσ το αν ινχοmε ρανγε ψΡ 2 (ψΡ ; ψ
ωηερε ψΡ ισ ασ δε…νεδ ιν εθυατιον (4) ανδ ψεΡ ισ τηε χριτιχαλ ινχοmε δε…νεδ
ιν (16) αβοϖε τηατ ωουλδ mακε Χ εξαχτλψ εθυαλ το mαξ
Φ Χ . Νοτε τηατ
Χ

=

mαξ
ΦΧ

= 2νΡ (ψΡ
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ψΤ ) ψΤ ()

(νΡ ψΡ )2

2νΡ (νΡ + νΤ ) ψΡ ψΤ + (νΡ

νΤ ) (νΡ + νΤ ) (ψΤ )2 = 0:

Τηε αβοϖε ισ α χονϖεξ φυνχτιον ωιτη ροοτσ
π
ψΤ (νΡ + νΤ ) ψΤ 2νΤ (νΡ + νΤ )
ψΡ =
:
νΡ
Οφ τηε τωο ροοτσ φουνδ, ιτ χαν βε εασιλψ προϖεδ τηατ τηε ηιγηερ ροοτ ισ
ηιγηερ τηαν ψΡ ; ωηερεασ τηε λοωερ ροοτ ισ σmαλλερ, ι.ε.,
π
π
(νΡ + νΤ ) ψΤ ψΤ (νΡ + νΤ ) 2νΤ
(νΡ + νΤ ) + (νΡ + νΤ ) 2νΤ
< ψΡ < ψεΡ = ψΤ
:
νΡ
νΡ
≅ [ Χ < mαξ
ΦΧ ]
> 0; σο ωε ηαϖε Χ < mαξ
εΡ ),
Μορεοϖερ, σινχε
Φ Χ 8 ψΡ 2 (ψΡ ; ψ
≅ψΡ
mαξ
Χ
ωιτη Φ Χ βεινγ λαργερ ανδ λαργερ (σmαλλερ ανδ σmαλλερ) τηαν
ασ ψΡ ισ
χλοσερ το τηε λοωερ (ηιγηερ) λιmιτ. Ηενχε τηε χλαιm.

Προοφ οφ Προποσιτιον 2
Νοτε τηατ τηε χονδιτιον φορ ποσιτιϖε ωελφαρε υνδερ υνιλατεραλ χοϖεραγε ισ
ωεακερ τηαν συχη χονδιτιον φορ φυλλ χοϖεραγε εϖεν ατ τηε mινιmυm ποσσιβλε
συβσιδψ 2 Χ D . Σο ωε mαψ …νδ αν ινχοmε ρανγε φορ ωηιχη τηε ωελφαρε
οφ τηε χουντρψ προϖιδινγ υνιλατεραλ χοϖεραγε ισ ποσιτιϖε W1Φ Χ1 > 0; βυτ τηε
ωελφαρε οφ τηε οτηερ χουντρψ, ιφ ιτ ενσυρεδ φυλλ χοϖεραγε ωηεν τηε οτηερ χουντρψ
D
σετσ συβσιδψ D , ισ νεγατιϖε W1Φ Χ 1 = 2 Χ
< 0 . Τηισ ωουλδ τηεν
εναβλε τηε ποσσιβιλιτψ οφ υνιλατεραλ χοϖεραγε βεινγ α ΣΠΝΕ. Το σεε τηισ, νοτε
τηατ
W1Φ Χ

1

=2

Χ

D

= νΡ (ψΡ

ψ Τ ) σΦ Χ

(νΡ + νΤ ) 2

Χ

D

ανδ
W1Φ Χ1 = νΡ (ψΡ
Ηενχε, W1Φ Χ
νΡ (ψΡ

1

ψ Τ ) σΦ Χ

=2

Χ

D

2 (νΡ + νΤ )
(νΡ ψΡ

ψ Τ ) σD
Φ Χ1

(νΡ + νΤ )

D

< W1Φ Χ1 ()
Χ

< νΡ (ψΡ

ψ Τ ) σD
Φ Χ1 2 (νΡ + νΤ )

(νΡ + νΤ ) ψΤ ) < νΡ (ψΡ

D
Τ

()

ψΤ ) :

Ηενχε, W1Φ Χ < W1Φ Χ1 . Νοω, το ιδεντιφψ τηε ινχοmε ρανγε φορ ωηιχη
D
< 0 βυτ W1Φ Χ1 > 0, ωε νεεδ το …νδ τηε ροοτσ το
W1Φ Χ 1 = 2 Χ
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D
= 0. Wε αλρεαδψ κνοω τηε ροοτ οφ τηε
W1Φ Χ1 = 0 ανδ W1Φ Χ 1 = 2 Χ
D
…ρστ, ωηιχη ωε δενοτε ψΡ , ισ γοινγ το βε αβοϖε ψεΡ ανδ αλσο αβοϖε τηε ροοτ οφ
τηε σεχονδ, ωηιχη ωε δενοτε ψβΡ (ιτσελφ αβοϖε ψεΡ ). Ιφ ψΡ 2 (β
ψΡ ; ψΡD ), ωε ωιλλ
ηαϖε τωο ποσσιβλε ΣΠΝΕ χονσιστινγ οφ τηε τωο ποσσιβλε υνιλατεραλ χοϖεραγε
σιτυατιονσ.
Wε …ρστ οβταιν ψΡD :

W1Φ Χ1 = νΡ (ψΡ

,

ψ Τ ) σD
Φ Χ1

(νΡ + νΤ )

(νΡ )2 (ψΡ )2 + [(νΡ + 2νΤ ) 2ψΤ νΡ ] ψΡ + (νΤ

D
Τ

>0,

νΡ ) (νΡ + νΤ ) (ψΤ )2 > 0:

Wε τακε τηε ηιγηεστ ροοτ:

ψΡD =

ψΤ νΡ + 2νΤ +

π
(5νΤ + 4νΡ ) νΤ
νΡ

:

Νοτε τηατ τηε σmαλλεστ ροοτ ισ βελλοω ψΡ ; ηενχε ωε χαν σαψ τηατ φορ ψΡ < ψΡD ;
W1Φ Χ1 > 0: Νεξτ ωε οβταιν ψβΡ
W1Φ Χ

1

=2

Χ

D

= νΡ (ψΡ

ψ Τ ) σΦ Χ

(νΡ )2 (ψΡ )2 + [2νΡ (νΡ + νΤ ) ψΤ ] ψΡ + (3νΤ

(νΡ + νΤ ) 2

Χ

D

<0

νΡ ) (νΡ + νΤ ) (ψΤ )2 < 0:

Wε τακε τηε ηιγηεστ ροοτ:

ψβΡ =

ψΤ (νΡ + νΤ ) + 2

π
(νΡ + νΤ ) νΤ

:
νΡ
Νοτε τηατ τηε σmαλλεστ ροοτ ισ βελλοω ψΡ ; ηενχε ωε χαν σαψ τηατ φορ ψΡ > ψβΡ ;
D
< 0: Φιναλλψ, νοτε τηατ ψΡD > ψβΡ > ψεΡ . Wε χαν τηεν
W1Φ Χ 1 = 2 Χ
χονχλυδε τηατ τηερε ισ αν ινχοmε ρανγε ψΡ 2 (β
ψΡ ; ψΡD ); ωηερε ψβΡ > ψεΡ ; ιν
ωηιχη τηερε ωουλδ βε τωο ποσσιβλε ΣΠΝΕ εαχη χορρεσπονδινγ το υνιλατεραλ
χοϖεραγε βψ εαχη οφ τηε τωο χουντριεσ.
Προοφ οφ Προποσιτιον 3
Wε χονστρυχτ τηε Βεστ Ρεσπονσε Φυνχτιον ιν συβσιδιεσ φορ χουντρψ 1
(χουντρψ 2’σ ωιλλ βε σψmmετριχ). Τηερε αρε τηρεε mαιν χασεσ:
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(α) Ιφ 2 < Χ , τηε οπτιmαλ ρεσπονσε ισ το σετ 1 = Ν D . Τηισ ισ τηε
mινιmυm συβσιδψ ατ ωηιχη υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν χουντρψ 1 ισ ενσυρεδ, ωηιχη
ινχρεασεσ ωελφαρε ασ λονγ ασ ψΡ 2 ψΡ ; ψΡΝ D . Α ηιγηερ συβσιδψ ωουλδ νοτ βε αν
οπτιmαλ ρεσπονσε ασ ιτ ωουλδ ϕυστ ινχρεασε τηε πριχε ωιτηουτ α¤εχτινγ θυαλιτψ.
Νοτε, ηοωεϖερ, τηατ ιτ mαψ βε τηε χασε τηατ ωελφαρε ατ Ν D ισ νεγατιϖε, ιν
συχη χασε, τηε βεστ ρεσπονσε ωουλδ βε το σετ νο ορ λοω συβσιδψ ανδ σταψ
ατ παρτιαλ χοϖεραγε. Ιφ ψΡ > ψΡΝ D ; τηε βεστ ρεσπονσε ωιλλ βε το προϖιδε νο
συβσιδψ.
(β) Ιφ 2 = Χ ; τηε οπτιmαλ ρεσπονσε ισ το σετ 1 = Χ ασ λονγ ασ
ψΡ 2 (ψΡ ; ψεΡ ). Α λοωερ συβσιδψ ωουλδ νοτ ενσυρε υνιϖερσαλ χοϖεραγε, ατ
ηιγηερ ονε ωουλδ ϕυστ ηαϖε α ποσιτιϖε ιmπαχτ ον πριχεσ (στριχτλψ ποσιτιϖε ιφ
ΝD
). Νοτε τηατ ρεσπονδινγ το 2 = Χ ωιτη α συβσιδψ Ν D > 1 > Χ
1 >
ωιλλ ηαϖε νο ιmπαχτ ον προδυχερ πριχεσ ορ θυαλιτψ. Ηοωεϖερ, ρεσπονδινγ ωιτη
α συβσιδψ 1 = Ν D , ωιλλ αχτυαλλψ α¤εχτ θυαλιτψ ανδ πριχεσ. Σινχε Χ < Ν D ,
τηισ ωιλλ ηαϖε α διρεχτ ποσιτιϖε ιmπαχτ ον πριχεσ. Ηοωεϖερ, θυαλιτψ ωιλλ βε
λοωερ σινχε σΦ Χ1 = (2νΡ + νΤ ) ψΤ < σΦ Χ = 2 (νΡ + νΤ ) ψΤ . Φυρτηερ ινχρεασεσ
ιν τηε συβσιδψ ωιλλ νοτ α¤εχτ θυαλιτψ ανδ ωιλλ ϕυστ διρεχτλψ ινχρεασε πριχεσ
(αλτηουγη τηισ ισ δυε το τηε φαχτ τηατ ωε ηαϖε α σπεχι…χ συβσιδψ ιν ουρ mοδελ).
(χ) Ιφ Χ < Τ 2 < Ν D , τηε οπτιmαλ ρεσπονσε ισ το σετ Χ ; ασ λοωερ
συβσιδψ ωουλδ νοτ ενσυρε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ανδ α ηιγηερ ονε ωουλδ ϕυστ
ινχρεασε πριχεσ ιν βοτη χουντριεσ (νοτε τηατ ιν τηισ χασε ιτ ισ στιλλ Χ τηατ
δετερmινεσ πριχεσ). ϑυστ ρεmεmβερ τηατ ωελφαρε φορ υνιϖερσαλ χοϖεραγε υνδερ
νο δισχριmινατιον ισ ( ηερε ωιλλ βε τηε λοωεστ οφ τηε τωο χουντριεσ’ συβσιδιεσ)
W1Φ Χ = νΡ (ψΡ σ

(ψΤ σ + ))+νΤ (ψΤ σ

(ψΤ σ +

Τ ))

= νΡ (ψΡ σ

ψΤ σ

) νΤ :

Ιν χασε 3, τηε …ρm ωιλλ τακε 1 ασ πριχε δετερmιναντ ασ λονγ ασ 1 < 2 ;
mατχηινγ 2 ωιλλ νοτ α¤εχτ θυαλιτψ, ιτ ωιλλ ϕυστ ινχρεασε πριχεσ ανδ σεττινγ
ΝD
; ασ αλρεαδψ δισχυσσεδ, ισ νο βεττερ ρεσπονσε τηαν Χ :
(δ) Ιφ Τ 2 = Ν D ; τηερε αρε τωο χανδιδατεσ φορ βεστ ρεσπονσε, ειτηερ
Χ
; ωηιχη ωουλδ ιmπλεmεντ υνιϖερσαλ χοϖεραγε ανδ ρεσυλτ ιν ωελφαρε
1 =
ΦΧ
W1 ; ορ ανψ 1 < Χ ; ωηιχη ωουλδ ρεσυλτ ιν ονλψ χουντρψ 2 βεινγ φυλλψ
χοϖερεδ. Wελφαρε φορ χουντρψ 1 ωουλδ τηεν βε:
W1Φ Χ2 = νΡ (ψΡ
2

D
ψ Τ ) σΝ
Φ Χ2

ΝD

> W1Π Χ = 0:

Wε mυστ τηεν χοmπαρε W1Φ Χ2 ανδ W1Φ Χ το οβταιν τηε βεστ ρεσπονσε το
= Ν D : Ιτ ισ ποσσιβλε το προϖε τηατ τηε ινχοmε ρανγε φορ ωηιχη W1Φ Χ2 >
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W1Φ Χ φαλλσ ουτσιδε τηε ινχοmε ρανγε φορ ωηιχη W2Φ Χ2 > W Π Χ ; ηενχε, τηισ ωιλλ
νοτ βε παρτ οφ τηε ΣΠΝΕ συβσιδψ παιρσ. Wε προϖε τηισ βελοω
W1Φ Χ W1Φ Χ2 = νΡ (ψΡ

D
σΝ
Φ Χ2 νΡ (ψΡ

= σΦ Χ
=

Χ

ψ Τ ) σΦ Χ
ψΤ )

νΤ

Χ

D
ψ Τ ) σΝ
Φ Χ2

νΡ (ψΡ

(νΡ + νΤ )

Χ
Τ

ΝD
Τ

νΡ

2 +2ν ν (2ν +ν )ψ ψ +ν (2ν +ν )(2ν +ν )ψ 2
2ν2Ρ νΤ ψΡ
Τ Ρ
Ρ
Τ Ρ Τ
Τ
Τ
Ρ
Ρ
Τ Τ
2(2νΡ +νΤ )

ΝD

=

=

:

Λετ ψ Ρ βε τηε χριτιχαλ ϖαλυε φορ ωηιχη W1Φ Χ = W1Φ Χ2 . Νοτε τηατ
≅ [W1Φ Χ W1Φ Χ2 ]
< 0 8 ψΡ > ψΡ . Ηερε, ψ Ρ ηασ τωο ροοτσ ανδ τηε ηιγηερ
≅ψΡ
π
(2νΡ +νΤ )ψΤ +ψΤ (2νΡ +νΤ )(4νΡ +5νΤ )
φαλλσ ιν τηε ρελεϖαντ ρανγε, ι.ε., ψ Ρ =
ροοτ
2νΡ
π
(2νΡ +νΤ )ψΤ +ψΤ (2νΡ +νΤ )(4νΡ +5νΤ )
> ψΡ : Ηενχε, W1Φ Χ > W1Φ Χ2 8 ψΡ 2 [ψΡ ; ψ Ρ ].
2νΡ
Ιτ ισ αλσο ποσσιβλε το χηεχκ τηατ ψ Ρ > ψΡΝ D . Ηενχε, φορ τηε ινχοmε ρανγε
ψΡ 2 [ψΡ ; ψΡΝ D ], W1Φ Χ > W1Φ Χ2 . Ηενχε, τηισ χασε ωιλλ νοτ βε παρτ οφ τηε ΣΠΝΕ.
(ε) Ιφ Ν D < 2 , Χ ωιλλ νοτ βε ενουγη το ενσυρε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν
χουντρψ 1 ασ πριχεσ ωιλλ νοω βε δετερmινεδ βψ 2 ; τηισ χαν βε σεεν ιν τηε
ινεθυαλιτψ βελοω τηατ ηολδσ φορ Ν D < 2 ανδ 1 = Χ
2(νΡ + νΤ )(ψΤ σΦ Χ +

1)

1
(σΦ Χ )2
2

D
(2νΡ + νΤ ) ψΤ σΝ
Φ Χ2 +

Ηενχε, το ενσυρε υνιϖερσαλ χοϖεραγε ιν χουντρψ 1,
2 (νΡ + νΤ ) (ψΤ σΦ Χ +

1

>

1)

1
(σΦ Χ )2
2

Τ1

2

1 ΝD
σ
2 Φ Χ2

2

mυστ βε συχη τηατ

D
(2νΡ + νΤ ) ψΤ σΝ
Φ Χ2 +

1 4νΡ + 3νΤ
2νΡ + νΤ
νΤ (ψΤ )2 +
2 2 (νΡ + νΤ )
2 (νΡ + νΤ )

2

1 ΝD
σ
2 Φ Χ2

2

2:

Τηε συβσιδψ τηατ ενσυρεσ υνιϖερσαλ χοϖεραγε εξ αντε ιν τηισ χασε ισ το σετ
1 ασ αβοϖε. Ηοωεϖερ, ιτ mιγητ βε βεττερ το ϕυστ σετ α λοωερ ορ νο συβσιδψ
ρεσυλτινγ ιν χουντρψ 2 αλονε προϖιδινγ φυλλ χοϖεραγε αλονγ τηε λινεσ οφ τηε
στατεmεντ ιν ποιντ 4. Ηοωεϖερ τηισ παρτ οφ τηε βεστ ρεσπονσε φυνχτιον ωιλλ
νοτ βε παρτ οφ α ΣΠΝΕ ασ ιτ ωιλλ νεϖερ βε τηε βεστ ρεσπονσε το τηισ φορ χουντρψ
2 το σετ α Ν D < 2 :
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,

1

γ2

45 o

Best response function 2

γD

γC

2γC - γD

Best response function 1

1 :πδφ

γC

γD

γ1

Φιγυρε 1: Γοϖερνmεντ βεστ ρεσπονσε φυνχτιονσ ωηεν ιντερνατιοναλ πριχε
δισχριmινατιον ισ αλλοωεδ ανδ D < mαξ
ΦΧ .
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Φιγυρε 2

γ2

2γ C

A

D
min{γ D , γ max ( sFC
)}

γC

E
B

γC

γ1

2γ C
min{γ D , γ max ( s DFC )}

2 :πδφ

Φιγυρε 2: Εξαmπλε οφ ΣΠΝΕ συβσιδιεσ φορ ψΡ < ψΡ < ψεΡ

3
Bilateral Universal
Coverage for a range
of subsidy pairs

Bilateral
Partial
Coverage

Unilateral
Universal
Coverage

Bilateral
Partial
Coverage

~
yR

y
3 :πδφ

*
R

ŷ R

y RD

Φιγυρε 3: Χοϖεραγε σχεναριοσ ωηεν ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ισ
αλλοωεδ.
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Φιγυρε
4

International price discrimination allowed
Bilateral
Partial
Coverage

Bilateral Universal
Coverage for a range
of subsidy pairs
y RND

y *R
Bilateral
Universal
Coverage
at γ C

4 :πδφ

Unilateral
Universal
Coverage

Bilateral
Partial
Coverage

~y
R

Bilateral
Universal
Coverage at γ C
or Bilateral
Partial
Coverage

ŷ R

yRD

Bilateral Partial Coverage

International price discrimination not allowed

Φιγυρε 4: Ιmπαχτ οφ νοτ αλλοωινγ ιντερνατιοναλ πριχε δισχριmινατιον ον
υνιϖερσαλ χοϖεραγε.
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