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ΟΠΤΙΜΑΛ ΑΛΛΟΧΑΤΙΟΝ ΟΦ ΤΡΑDΑΒΛΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝ
ΠΕΡΜΙΤΣ ΥΝDΕΡ ΥΠΣΤΡΕΑΜ−DΟWΝΣΤΡΕΑΜ
ΣΤΡΑΤΕΓΙΧ ΙΝΤΕΡΑΧΤΙΟΝ
ΓΙΥΣΕΠΠΕ DΕ ΦΕΟ1 ; ϑΟΑΝΑ ΡΕΣΕΝDΕ2 ; ΜΑΡΙΑ−ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΝΙΝ3
ςερσιον:
Ιν τηισ παπερ ωε αναλψζε ενϖιρονmενταλ ρεγυλατιον βασεδ ον τραδαβλε εmισσιον περmιτσ ιν τηε πρεσενχε
οφ στρατεγιχ ιντεραχτιον ιν αν ουτπυτ mαρκετ ωιτη δι¤ερεντιατεδ προδυχτσ. Wε χηαραχτεριζε …ρmσ’ εθυιλιβριυm
βεηαϖιορ ιν τηε περmιτσ ανδ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ ανδ ωε σηοω τηατ βοτη …ρmσ αδοπτ ∀ριϖαλ’σ χοστ−ρισινγ
στρατεγιεσ∀. Τηεν, ωε στυδψ τηε προβλεm οφ τηε ρεγυλατορ τηατ αιmσ το mαξιmιζε σοχιαλ ωελφαρε, προποσινγ αν
ε′χιεντ χριτεριον το αλλοχατε περmιτσ βετωεεν …ρmσ. Wε …νδ τηατ τηε οπτιmαλ αλλοχατιον χριτεριον ρεθυιρεσ
α περφεχτ βαλανχε βετωεεν τηε δι¤ερενχε ον …ρmσ’ πριχε−χοστ mαργινσ ιν τηε περmιτσ ανδ τηε δι¤ερενχε ον
…ρmσ’ mαρκ υπσ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ. Ιν λιγητ οφ τηε πρεϖιουσ ρεσυλτ, ωε υσε α σιmυλατιον το οβταιν τηε
οπτιmαλ αλλοχατιον οφ περmιτσ βετωεεν …ρmσ ασ α φυνχτιον οφ ουτπυτ mαρκετ χηαραχτεριστιχσ, ιν παρτιχυλαρ ασ
α φυνχτιον οφ γοοδσ συβστιτυταβιλιτψ.

1. ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ
Τηε ιντερπλαψ βετωεεν σοmε οφ τηε τραδαβλε εmισσιον περmιτσ (ΤΕΠ) mαρκετσ ιmπλεmεντεδ σο φαρ
ανδ τηε χορρεσπονδινγ ουτπυτ mαρκετ ηασ ραισεδ σοmε χονχερν ρεγαρδινγ νον−χοmπετιτιϖε εmισσιον
τραδινγ (σεε Μοντερο, 2009 φορ α συρϖεψ ον τηε εξιστινγ λιτερατυρε ον τηισ ποιντ). Φορ εξαmπλε,
αχχορδινγ το Κολσταδ ανδ Wολακ (2008), τηε ολιγοπολιστιχ …ρmσ παρτιχιπατινγ ιν τηε Χαλιφορνιαν
ελεχτριχιτψ mαρκετ (ΧΑΙΣΟ) βεηαϖεδ στρατεγιχαλλψ ιν τηε Λοσ Ανγελεσ mαρκετ φορ ΝΟξ εmισσιονσ
χαλλεδ ΡΕΧΛΑΙΜ (Ρεγιοναλ Χλεαν Αιρ Ινχεντιϖεσ Μαρκετ). Συχη …ρmσ, σηοων το εξερτ υνιλατεραλ
mαρκετ ποωερ ιν τηε ΧΑΙΣΟ βψ Wολακ (2003), ωερε αλλοχατεδ 56% οφ τοταλ ινιτιαλ στοχκ οφ περmιτσ.
Ιν τηε σαmε λινε, Χηεν ετ αλ. (2006) χοmπυτε εθυιλιβριυm βεηαϖιορ χονσιδερινγ τηε ιντεραχτιον
βετωεεν τηε ΝΟξ βυδγετ προγραm ανδ τηε Πεννσψλϖανια−Νεω ϑερσεψ−Μαρψλανδ (ΠϑΜ) ελεχτριχιτψ
mαρκετ. Dυε το τηε ηιγη χονχεντρατιον οφ τηε ΠϑΜ mαρκετ, σιξ λαργε ελεχτριχιτψ γενερατορσ αλονε
αχχουντ φορ 90% οφ εmισσιονσ ιν τηε ρεφερρεδ περmιτσ mαρκετ. Ιν τηισ χοντεξτ, Χηεν ετ αλ. (2006)
1 Υνιϖερσιτψ οφ Στρατηχλψδε ανδ Υνιϖερσιτ◊ δεγλι Στυδι δι Παϖια. Ε−mαιλ: γιυσεππε.δεφεο≅στρατη.αχ.υκ. Τηε αυτηορσ
τηανκ Ραβαη Αmιρ, Παυλ Βελλε‡αmmε, Τηιερρψ Βρεχηετ, Σο…α Χαστρο, ϑεαν Γαβσζεωιχζ, τηε Εδιτορσ Αριελ Dιναρ ανδ
Φιοραϖαντε Πατρονε, ανδ τωο ανονψmουσ ρεφερεε ρεπορτ φορ τηειρ ηελπφυλ χοmmεντσ. Τηε υσυαλ δισχλαιmερ αππλιεσ.
2 Υνιϖερσιτψ οφ Πορτο ανδ Χεφ.υπ. Ε−mαιλ: ϕρεσενδε≅φεπ.υπ.πτ. Φινανχιαλ συππορτ φροm ΦΧΤ ισ δεεπλψ αχκνοωλεδγεδ
(Ρεσεαρχη γραντ ΠΤDΧ/ΕΓΕ−ΕΧΟ/115625/2009).
3 Υνιϖερσιτψ οφ Μοντπελλιερ 1, ΥΜΡ5474 ΛΑΜΕΤΑ, ανδ Εχολε Πολψτεχηνιθυε, Παρισ, Φρανχε. Ε−mαιλ: mαρια−
ευγενια.σανιν≅πολψτεχηνιθυε.εδυ
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…νδ τηατ α Σταχκελβεργ λεαδερ ωιτη α λονγ ποσιτιον ιν τηε περmιτσ mαρκετ χουλδ γαιν συβσταντιαλ
προ…τσ βψ ωιτηηολδινγ περmιτσ ανδ δριϖινγ υπ περmιτσ χοστσ φορ ριϖαλ προδυχερσ. Μορε ρεχεντλψ,
Τανακα ανδ Χηεν (2012) αναλψζε τηε ιν‡υενχε οφ περmιτσ αλλοχατιον ον στρατεγιχ …ρmσ ιν α φορωαρδ
ελεχτριχιτψ mαρκετ τηατ χουλδ προδυχε σηιφτσ ιν τηε σποτ ελεχτριχιτψ mαρκετ. Ιν παρτιχυλαρ τηεψ …νδ
τηατ τηε mορε αλλοωανχεσ αρε αλλοχατεδ το τηε λεσσ πολλυτινγ …ρm, τηε mορε τηισ …ρm ωιλλ χοντραχτ
ιν τηε φορωαρδ mαρκετ λεαδινγ το α δεχλινε ιν σποτ ελεχτριχιτψ πριχεσ.
Συππορτερσ οφ ενϖιρονmενταλ ρεγυλατιον βασεδ ον ΤΕΠ mαρκετσ αργυε τηατ τηε χρεατιον οφ συχη
mαρκετ mακεσ ιτ ποσσιβλε το ρεαχη τηε πολλυτιον ρεδυχτιον ταργετ (ρε‡εχτεδ ιν ∀τηε χαπ∀) ιν α χοστ−
ε¤εχτιϖε mαννερ (Μοντγοmερψ, 1972) ανδ ωιτη α mινιmυm ινφορmατιον χοστ φορ τηε ρεγυλατορ,
ιν παρτιχυλαρ χονχερνινγ τηε πολλυτιον αβατεmεντ τεχηνολογψ αϖαιλαβλε. Τηισ αργυmεντ ηασ βεεν
χηαλλενγεδ, …ρστ, βψ Ηαην’σ (1984) δοmιναντ−φρινγε mοδελ ωηιχη αργυεσ τηατ τηε εξιστενχε οφ mαρκετ
ποωερ ρεδυχεσ τηε χοστ−ε¤εχτιϖενεσσ οφ ΤΕΠ mαρκετσ βεχαυσε α δοmιναντ …ρm mανιπυλατεσ τηε πριχε
οφ περmιτσ το ρεδυχε ιτσ οων εmισσιον αβατεmεντ χοστσ.
Μισιολεκ ανδ Ελδερ (1989), ινσπιρεδ ιν Σαλοπ ανδ Σχηε¤mαν (1987), ανδ Εσηελ (2005), αλσο
ρελψινγ ον α δοmιναντ−φρινγε σεττινγ, σηοω τηατ τεχηνολογιχαλ λινκαγεσ βετωεεν περmιτσ ανδ ουτπυτ
mαρκετσ ωουλδ γιϖε ραισε το ∀ριϖαλ’σ χοστ−ρισινγ στρατεγιεσ∀ βψ τηε δοmιναντ …ρm, ωηιχη ωουλδ
ιντροδυχε αν αδδιτιοναλ τψπε οφ mαρκετ διστορτιον. Φεηρ (1993) ανδ Σαρτζετακισ (1997) ηαϖε αλσο
χηαλλενγεδ τηε ε¤εχτιϖενεσσ οφ ενϖιρονmενταλ ρεγυλατιον βασεδ ον ΤΕΠ mαρκετσ, σηοωινγ τηατ, ιν α
χοντεξτ οφ στρατεγιχ περmιτσ τραδινγ, ΤΕΠ mαρκετσ χουλδ λεαδ το mονοπολιζατιον ορ εξχεσσιϖε εντρψ
βαρριερσ. Αλτηουγη τηε λαστ τωο παπερσ ηαϖε χονσιδερεδ στρατεγιχ ιντεραχτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ,
τηειρ οβϕεχτιϖε ισ το φοχυσ ον τηε mονοπολιζατιον ορ νο−εντρψ χορνερ σολυτιονσ ινστεαδ οφ ασσεσσινγ
τηε ε¤εχτσ οφ στρατεγιχ ιντεραχτιον ον οπτιmαλ περmιτσ αλλοχατιον. Ιν φαχτ, Φεηρ (1993) ασσυmεσ τηατ
δοωνστρεαm …ρmσ βυψ περmιτσ φορ α γιϖεν συππλψ, ωηερεασ Σαρτζετακισ (1997) ασσυmεσ α χοmπετιτιϖε
περmιτσ mαρκετ. Το ουρ κνοωλεδγε ονλψ Τανακα ανδ Χηεν (2012) ανδ Dε Φεο ετ αλ. (2012) χονσιδερ
α mοδελ οφ στρατεγιχ ιντεραχτιον βοτη ιν τηε περmιτσ ανδ ιν αν ουτπυτ mαρκετ. Τηε φορmερ ισ mοστλψ
ιντερεστεδ ον τηε ωαψ ελεχτριχιτψ πριχεσ αρε α¤εχτεδ βψ τηε λινκαγεσ βετωεεν α φορωαρδ ελεχτριχιτψ
mαρκετ ανδ τηε περmιτσ ανδ σποτ ελεχτριχιτψ mαρκετσ, ωηιλε τηε λαττερ ισ ονλψ ιντερεστεδ ον τηε ωαψ
ιντεραχτιον ον τηε περmιτσ mαρκετ ιmπαχτσ τηε …ναλ πριχε ιν α ηοmογενεουσ γοοδ mαρκετ.
Τηε mαιν χοντριβυτιον οφ τηισ παπερ ισ το σηοω τηε δεπενδενχε οφ ΤΕΠ mαρκετ ε¤εχτιϖενεσσ
ον τηε ωαψ …ρmσ’ ιντεραχτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ τακεσ πλαχε. Wε ασσυmε τηατ τωο ασψmmετριχ
(ιν τερmσ οφ προδυχτιον ανδ αβατεmεντ τεχηνολογψ) Χουρνοτ προδυχερσ οφ α δι¤ερεντιατεδ πολλυτινγ
γοοδ αλσο mεετ ιν α ΤΕΠ mαρκετ ωηερε τηεψ τραδε περmιτσ τηατ ωερε φρεελψ αλλοχατεδ το τηεm. Wιτη
τηισ πυρποσε ωε γενεραλιζε Dε Φεο ετ αλ (2012)×σ γαmε το τηε χασε γενεριχ οφ πριχε χοmπετιτιον ιν α
δι¤ερεντιατεδ ουτπυτ mαρκετ ωιτη γενεραλ δεmανδ ανδ αβατεmεντ φυνχτιονσ. Τηε φορmερ …νδ τηατ
τηε λεαδερ ιν τηε περmιτσ mαρκετ αλωαψσ mαρκσ−υπ τηε πριχε οφ περmιτσ το ινχρεασε ιτσ mαρκετ σηαρε
ιν τηε ουτπυτ mαρκετ. Dι¤ερεντλψ φροm τηε πρεϖιουσ, ηερειν ωε πιν δοων α φυλλ χηαραχτεριζατιον οφ
…ρmσ’ στρατεγιεσ ασ α φυνχτιον οφ τηειρ ρελατιϖε (προδυχτιον ανδ αβατεmεντ) ε′χιενχψ ασ ωελλ ασ τηε
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δεγρεε οφ ουτπυτ δι¤ερεντιατιον. Ιν τηισ χοντεξτ τηε πριχε−mακινγ …ρm ιν τηε περmιτσ mαρκετ mαψ
mαρκ περmιτσ υπ ορ δοων. Dι¤ερεντλψ φροm Dε Φεο ετ αλ. (2012) ωε …νδ α πριχε−mακινγ …ρm ιν
τηε περmιτσ mαρκετ mαψ σετ α δισχουντ ον τηε περmιτσ πριχε ιφ ηε ισ α νετ βυψερ. Τηισ οχχυρσ ωηεν
τηε δεγρεε οφ δι¤ερεντιατιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ ισ ενουγη ηιγη. Μορεοϖερ, εϖεν ωηεν ηε ισ α νετ
σελλερ, τηε στρενγτη οφ ηισ χοστ−ρισινγ στρατεγιεσ δεπενδσ ον ηισ ρελατιϖε ε′χιενχψ ασ χοmπαρεδ το ηισ
ριϖαλ.
Ιν λιγητ οφ τηεσε ρεσυλτσ, ωε σηοω ηοω τηε νετ ιmπαχτ οφ τηε σιmυλτανεουσ αδοπτιον οφ ριϖαλ’σ
χοστ−ρισινγ στρατεγιεσ ον χοστ−ε¤εχτιϖενεσσ οφ ενϖιρονmενταλ ρεγυλατιον δεπενδσ ον …ρmσ’ ποσιτιον ιν
τηε περmιτσ mαρκετ (βυψερ ορ σελλερ), ον τηε ιντερπλαψ οφ …ρmσ’ χοστ στρυχτυρεσ ανδ ον τηε δεγρεε
οφ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν γοοδσ. Αλτογετηερ, τηεσε φαχτορσ δετερmινε τηε ωαψ ΤΕΠ σηουλδ βε
αλλοχατεδ το προmοτε ε′χιενχψ.
Ιν τηισ λινε, ωε προποσε αν οπτιmαλ χριτεριον το αλλοχατε περmιτσ βετωεεν …ρmσ, ωηεν τηε ρεγυλατορ
αιmσ το mαξιmιζε τοταλ ωελφαρε. Wε …νδ τηατ τηε οπτιmαλ αλλοχατιον χριτεριον ισ τηε ονε γυαραντεεινγ
τηατ τηε δι¤ερενχε ον εαχη …ρm×σ πριχε−χοστ mαργινσ ιν τηε περmιτσ ανδ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ αρε
εθυαλιζεδ φορ τηε λαστ περmιτ διστριβυτεδ. Αχχορδινγλψ, τηε οπτιmαλ χριτεριον ωε δεριϖε (αχχουντινγ
φορ στρατεγιχ ιντεραχτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ) δεπαρτσ φροm τηε σο−χαλλεδ εθυιmαργιναλ πρινχιπλε
τηατ ηασ βεεν γενεραλλψ αδοπτεδ βψ τηε ενϖιρονmενταλ λιτερατυρε (σεε φορ εξαmπλε Ρεθυατε, 2005).
Τηε εθυιmαργιναλ αβατεmεντ χοστσ χριτεριον ασσυmεσ περφεχτ χοmπετιτιον ιν τηε mαρκετ τηατ ισ
συβϕεχτ το τηε ενϖιρονmενταλ ρεγυλατιον. Wηιλε, υνδερ περφεχτ χοmπετιτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ
εθυιmαργιναλιτψ ενσυρεσ τηε mινιmιζατιον οφ τοταλ αβατεmεντ χοστσ ανδ, χονσεθυεντλψ, mαξιmιζατιον
οφ τοταλ ωελφαρε, τηατ ισ νοτ τηε χασε ιν ουρ σετ−υπ.
2. ΜΟDΕΛΛΙΝΓ ΦΡΑΜΕWΟΡΚ
Wε mοδελ …ρmσ ιντεραχτιον ιν τηε περmιτσ mαρκετ ανδ σεθυεντιαλιτψ οφ δεχισιονσ ασ ιν Dε Φεο ετ
αλ. (2012) βυτ αχχουντινγ φορ γενεραλ δεmανδ ανδ αβατεmεντ φυνχτιονσ ασ ωελλ ασ α δι¤ερεντιατεδ
ουτπυτ mαρκετ. Wε χονσιδερ τωο …ρmσ τηατ mεετ βοτη ιν τηε περmιτσ ανδ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ.
Ιν τηε περmιτσ mαρκετ, ονε οφ τηε …ρmσ (σαψ …ρm ϕ) ισ ασσυmεδ το mοϖε …ρστ, σεττινγ τηε πριχε οφ
περmιτσ ανδ χλεαρινγ τηε περmιτσ mαρκετ. Ιν τηε ουτπυτ mαρκετ τηε τωο …ρmσ (…ρm ι ανδ …ρm ϕ)
χοmπετε ιν θυαντιτιεσ προδυχινγ ιmπερφεχτ συβστιτυτε γοοδσ. Θυαντιτψ ψκ ρεπρεσεντσ τηε προδυχτιον
οφ γοοδ κ = ι; ϕ ανδ πκ ρεπρεσεντσ ιτσ πριχε. Τηε ινϖερσε δεmανδ φυνχτιον φορ εαχη αϖαιλαβλε ϖαριαντ
κ οφ τηε γοοδ ισ γιϖεν βψ πκ (ψκ ; ψ κ ), ωηερε ψ κ ρεπρεσεντσ τηε ουτπυτ προδυχτιον οφ …ρm κ 0 σ ριϖαλ.
Φιρmσ mαψ ηαϖε ασψmmετριχ προδυχτιον τεχηνολογιεσ. Τηε προδυχτιον χοστ φυνχτιον οφ …ρm κ ισ
γιϖεν βψ χκ [ψκ ], ωιτη χ0κ [ψκ ] > 0 ανδ χ00κ [ψκ ] 0:4
Τηε προδυχτιον οφ γοοδσ ι ανδ ϕ γενερατεσ πολλυτινγ εmισσιονσ ασ α βψ−προδυχτ. Τηε παραmετερ
> 0 ρεπρεσεντσ ουτπυτ πολλυτινγ ιντενσιτψ. Wε χονσιδερ τηατ …ρmσ mυστ χοmπλψ ωιτη ενϖιρονmενταλ
4 Τηε ασσυmπτιον οφ νον−δεχρεασινγ mαργιναλ προδυχτιον χοστσ ηασ αλσο βεεν υσεδ ιν οτηερ παπερσ στυδψινγ
υπστρεαm−δοωνστρεαm ιντεραχτιονσ ιν ΤΕΠ mαρκετσ (σεε φορ εξαmπλε, Εσηελ 2005).
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ρεγυλατιον βασεδ ον α χαπ ανδ τραδε σψστεm: (ι) περmιτσ αρε φρεελψ διστριβυτεδ υπ το τηε χαπ Σ ανδ;
(ιι) εαχη …ρm κ νεεδσ το ηολδ αν αmουντ οφ περmιτσ εθυαλ το τηε νον−αβατεδ πολλυτινγ εmισσιονσ
γενερατεδ βψ τηε προδυχτιον οφ ψκ . Α περχενταγε
οφ τοταλ περmιτσ ισ ρεχειϖεδ βψ …ρm ι ανδ α
περχενταγε 1
βψ …ρm ϕ. Τηε παραmετερ 2 [0; 1] ανδ τηε χαπ Σ αρε αν εξογενουσ χηοιχε οφ
τηε ρεγυλατορ. Ιν τηισ παπερ ωε ρεστριχτ ουρ αττεντιον το τηε αλλοχατιον δεχισιον (ασ ποιντεδ ουτ βψ
Εσηελ (2005) τηε ρεγυλατορ’σ χηοιχεσ χονχερνινγ περmιτσ αλλοχατιον ανδ τηε χαπ ον τοταλ περmιτσ χαν
βε στυδιεδ σεπαρατελψ).5
Wηεν …ρmσ ινιτιαλ περmιτσ ηολδινγσ, Σ ανδ (1
) Σ; ρεσπεχτιϖελψ, δο νοτ χοινχιδε ωιτη τηε
πολλυτινγ εmισσιονσ χαυσεδ βψ τηε προδυχτιον οφ τηε οπτιmαλ θυαντιτψ οφ ουτπυτ ψκ , …ρmσ mαψ ειτηερ
αβατε σοmε οφ τηε εξτρα πολλυτινγ εmισσιονσ ορ ενγαγε ιν περmιτσ τραδινγ. Τηεν, τηε ενϖιρονmενταλ
ρεγυλατιον ιmπλιεσ τηε φολλοωινγ ρεστριχτιον:
ψκ = Εκ + ακ ; κ = ι; ϕ;
ωηερε Εκ 0 δενοτεσ τηε αmουντ οφ ΤΕΠ τηατ …ρm κ mυστ ηολδ το χοmπλψ ωιτη τηε ενϖιρονmενταλ
ρυλε ανδ ακ 0 στανδσ φορ τηε λεϖελ οφ εmισσιονσ αβατεδ. Τηε αβατεmεντ οφ πολλυτινγ εmισσιονσ ισ
χοστλψ. Φιρmσ mαψ ηαϖε ασψmmετριχ αβατεmεντ τεχηνολογιεσ. Μορε πρεχισελψ, το αβατε ακ πολλυτινγ
εmισσιονσ, …ρm κ ινχυρσ α χοστ οφ ηκ (ακ ) ;6 ωιτη η0κ (ακ ) > 0 ανδ η00κ (ακ ) > 0:7
Υνδερ τηε πρεϖιουσ ασσυmπτιονσ, …ρmσ’ προ…τσ ωριτε ασ φολλοωσ:
(ψι ; ψϕ ; Ει ; θ) = πι (ψι ; ψϕ ) ψι χι (ψι ) +θ ( Σ Ει ) η ( ψι Ει ) ;
Ει ) η ( ψ ϕ + Σ Ει ) :
ϕ (ψι ; ψϕ ; Ει ; θ) = πϕ (ψι ; ψϕ ) ψϕ χϕ (ψϕ ) θ ( Σ
ι

ωηερε (ι ) Σ Ει = ξι = ξϕ χορρεσπονδσ το τηε αmουντ οφ περmιτσ σολδ (ορ βουγητ, ωηεν ξι < 0)
βψ …ρm ι; (ιι ) ψι Ει = αι χορρεσπονδσ το τηε αmουντ οφ πολλυτινγ εmισσιονσ αβατεδ βψ …ρm ι ανδ
(ιιι ) ψϕ Σ + Ει = αϕ χορρεσπονδσ το τηε αmουντ οφ πολλυτινγ εmισσιονσ αβατεδ8 βψ …ρm ϕ:
Ασσυmπτιον: Τηρουγηουτ τηε παπερ ωε ασσυmε τηατ:
(Α1) Τηε δεmανδ φυνχτιονσ αρε λινεαρ ωιτη ≅πκ (ψ≅ψκκ;ψ κ ) < 0.
(Α2) Τηε γοοδσ αρε ιmπερφεχτ συβστιτυτεσ ωιτη

≅πκ (ψκ ;ψ
≅ψ κ

κ)

< 0.

5 Τηε χαπ ον πολλυτιον ισ γενεραλλψ …ξεδ βψ τηε ρεγυλατορψ αυτηοριτψ ωιτη τηε ηελπ οφ εξπερτσ ιν τηε λιγητ οφ τηε
πολλυτιον χοντρολ ταργετ (ε.γ. τηε ΙΠΧΧ 1990 Σχιεντι…χ Ασσεσσmεντ ιν τηε χασε οφ τηε Κψοτο προτοχολ ανδ ιτσ Ευροπεαν
σιδε αγρεεmεντ φορ τηε χρεατιον οφ τηε ΕΥ−ΕΤΣ).
6 Σιmιλαρλψ το Εσηελ (2005) ανδ Dε Φεο ετ αλ. (2012), τηισ παπερ ασσυmεσ τοταλ χοστ ινδεπενδενχε βετωεεν προδυχτιον
ανδ αβατεmεντ. Σινχε ωε αρε ιντερεστεδ ιν αναλψζινγ τηε δεmανδ−σιδε mεχηανισmσ λεαδινγ το ριϖαλ’σ ρισινγ χοστ
στρατεγιεσ, τηε στυδψ οφ χοστ δεπενδενχε βετωεεν ουτπυτ προδυχτιον ανδ αβατεmεντ ισ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ
παπερ.
7 Τηε ασσυmπτιον οφ στριχτλψ ινχρεασινγ mαργιναλ αβατεmεντ χοστσ ισ ιν λινε ωιτη οτηερ παπερσ στυδψινγ ΤΕΠ
mαρκετσ, συχη ασ Μοντερο (2009) ανδ Λισκι ανδ Μοντερο (2011).
8 Φροm τηε mαρκετ χλεαρινγ χονδιτιον, ξ =
ξϕ : Σινχε ξι = Σ Ει ανδ ξϕ = (1
)Σ Εϕ ; ωε οβταιν τηατ
ι
Ει + Εϕ = Σ ανδ, τηερεφορε, αϕ = ψϕ Εϕ χαν βε ωριττεν ασ αϕ = ψϕ Σ + Ει :

4

(Α3)

≅2 κ
≅ψκ ≅ψ

κ

>

≅2 κ
2 ;
≅ψκ

ορ:

≅πκ (ψκ ;ψ
≅ψ κ

κ)

> 2 ≅πκ (ψ≅ψκκ;ψ

κ)

χ00κ (ψ κ )

2 00
ηκ (

ψ κ Ε κ ):

2

(ψκ ;ψ κ )
Νοτε τηατ Ασσυmπτιον (Α2) ιmπλιεσ ≅ψ≅κ ≅ψκ κ = ≅πκ≅ψ
, ωηιχη ενσυρεσ στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ,
κ
ι.ε. δοωνωαρδ σλοπινγ ρεαχτιον φυνχτιονσ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ. Αδδιτιοναλλψ, (Α3) ενσυρεσ τηατ τηε
εθυιλιβριυm ιν τηε ουτπυτ mαρκετ ισ υνιθυε.9 Α συ′χιεντ χονδιτιον ωηεν προδυχτιον ανδ αβατεmεντ
(ψκ ;ψ κ )
χοστσ αρε χονϖεξ ισ τηατ ≅πκ (ψ≅ψκκ;ψ κ ) < ≅πκ≅ψ
:
κ
Υνδερ τηε πρεϖιουσ ασσυmπτιονσ, ωε mοδελ ιντεραχτιον ιν τηε ουτπυτ (δοωνστρεαm) ανδ τηε
περmιτσ (υπστρεαm) mαρκετ υσινγ α τηρεε σταγεσ σεθυεντιαλ γαmε. Τηε πλαψερσ αρε τηε τωο …ρmσ ανδ
τηε τιmινγ οφ τηε γαmε ισ τηε φολλοωινγ: ιν τηε …ρστ σταγε, …ρm ϕ σετσ τηε πριχε οφ περmιτσ (θ 2 Ρ+ );
ιν τηε σεχονδ σταγε, …ρm ι οβσερϖεσ τηε πριχε θ ανδ ιτ χηοοσεσ τηε αmουντ οφ περmιτσ το υσε φορ
προδυχτιον (Ει 2 Ρ+ ); ωηιχη δετερmινεσ τηε αmουντ οφ περmιτσ το βυψ ορ σελλ (ξι 2 Ρ). Φιρm ϕ
χλεαρσ τηε περmιτσ mαρκετ. Φιναλλψ, ιν τηε τηιρδ σταγε, γιϖεν …ρmσ’ περmιτσ ηολδινγσ αφτερ τραδινγ
(Ει 2 Ρ+ ), …ρmσ σιmυλτανεουσλψ ιντεραχτ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ, στρατεγιχαλλψ χοmπετινγ ον θυαντιτιεσ
(ψι 2 Ρ+ ανδ ψϕ 2 Ρ+ ) ανδ αβατινγ τηε εξτρα πολλυτινγ εmισσιονσ (ακ 2 Ρ+ ; ωιτη ακ = ψκ Εκ ).
Τηε παψο¤σ οφ τηε γαmε αρε τηε συm οφ …ρmσ’ προ…τσ ιν τηε περmιτσ mαρκετ ανδ ιν τηε ουτπυτ
mαρκετ. Wε ρελψ ον τηε νοτιον οφ συβγαmε περφεχτ Ναση εθυιλιβριυm (ΣΠΝΕ) το ινϖεστιγατε …ρmσ’
οπτιmαλ βεηαϖιορ ιν τηε χοντεξτ οφ ουρ σεθυεντιαλ γαmε. Ιν τηε φολλοωινγ συβσεχτιον, ωε λοοκ φορ
τηε ΣΠΝΕ, υσινγ βαχκωαρδ ινδυχτιον τεχηνιθυεσ.

2.1.

Συβγαmε Περφεχτ Ναση Εθυιλιβριυm

Wε σεθυεντιαλλψ σολϖε τηε τηρεε−σταγεσ γαmε πρεϖιουσλψ δεσχριβεδ, σταρτινγ φροm τηε λαστ σταγε
οφ ιντεραχτιον. Ιν τηε λαστ σταγε, βοτη …ρmσ σιmυλτανεουσλψ χηοοσε τηε ουτπυτ λεϖελσ τηατ σολϖε τηε
φολλοωινγ προ…τ mαξιmιζατιον προβλεm:
mαξ

ψκ 0

κ

(ψκ ; ψ

κ ; Ει ; θ) ;

ωηερε εαχη …ρm τακεσ ασ γιϖεν τηε ουτπυτ λεϖελ οφ τηε ριϖαλ …ρm (ιν τηε σπιριτ οφ Χουρνοτ χοmπετιτιον)
ασ ωελλ ασ τηε ουτχοmεσ ιν τηε περmιτσ mαρκετ (το βε δετερmινεδ ιν τηε …ρστ τωο σταγεσ οφ τηε γαmε).
Τηε σολυτιον10 το τηε πρεϖιουσ προβλεm δε…νεσ …ρm κ’σ βεστ ρεσπονσε φυνχτιον ιν τηε ουτπυτ
9 Μορε πρεχισελψ ιτ ενσυρεσ τηατ τηε δοωνωαρδ σλοπινγ ρεαχτιον φυνχτιονσ αρε χοντραχτιονσ; ι.ε., τηειρ σλοπε ισ αλωαψσ
σmαλλερ τηαν 1 ιν αβσολυτε ϖαλυε.
1 0 Τηε Χουρνοτ εθυιλιβριυm ισ ιντεριορ ασ λονγ ασ τηε mαργιναλ ρεϖενυε ισ ηιγηερ τηαν τηε mαργιναλ χοστ ωηεν ψ = 0.
κ
Wηεν τηισ ισ νοτ τηε χασε, εθυιλιβριυm ουτχοmεσ mαψ χορρεσπονδ το χορνερ σολυτιονσ, ιν ωηιχη …ρmσ’ οπτιmαλ βεηαϖιορ
mαψ δι¤ερ φροm τηε …ρστ ορδερ χονδιτιονσ δεριϖεδ ιν τηισ παπερ. Α συ′χιεντ χονδιτιον το γυαραντεε τηατ ωε αρε ιν αν
ιντεριορ σολυτιον ισ το ασσυmε τηατ πκ [0; ψ κ ] > χ0κ [0] + η0κ [0] 8ψ κ .
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mαρκετ, κ = ι; ϕ ανδ ισ διρεχτλψ οβταινεδ φροm τηε …ρστ ορδερ χονδιτιον (ΦΟΧ):
πκ (ψκ ; ψ

κ)

+

≅πκ (ψκ ;ψ
≅ψκ

κ)

ψκ = χ0κ (ψκ ) + η0κ (ακ ):

(1)

Τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ λεϖελσ ιν τηε τηιρδ σταγε αρε τηε θυαντιτιεσ φορ ωηιχη βοτη …ρmσ αρε
γιϖινγ τηειρ βεστ ρεσπονσε το τηε ριϖαλ’σ ουτπυτ χηοιχε. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε εθυιλιβριυm ϖεχτορ
ψι (Ει ; θ) ; ψϕ (Ει ; θ) χορρεσπονδσ το τηε σολυτιον οφ τηε τωο−εθυατιονσ σψστεm τηατ ισ οβταινεδ
ωηεν ωε σετ κ = ι ανδ κ = ϕ ιν χονδιτιον (1).
Χονδιτιον (1) σηοωσ τηατ, ιν εθυιλιβριυm εαχη …ρm χηοοσεσ τηε ουτπυτ λεϖελ ψκ (Ει ; θ) φορ ωηιχη
τηερε ισ α περφεχτ βαλανχε βετωεεν τηε mαργιναλ ρεϖενυε ανδ τηε mαργιναλ χοστ (ινχλυδινγ αβατε−
mεντ mαργιναλ χοστσ). Ιτ αλσο ιλλυστρατεσ …ρmσ’ αβιλιτψ το εξπλοιτ τηε υπστρεαm−δοωνστρεαm στρατεγιχ
λινκαγεσ το πασσ−τηρουγη το χονσυmερσ (ατ λεαστ παρτ οφ) τηε αδδιτιοναλ χοστ οφ ενϖιρονmενταλ ρεγυ−
λατιον.11
Ιν τηε φολλοωινγ Λεmmα, ωε συmmαριζε ηοω τηε ουτχοmεσ ιν τηε περmιτσ mαρκετ α¤εχτ ουτπυτ
δεχισιονσ ϖια mαργιναλ αβατεmεντ χοστσ:
Λεmmα 1. Τηε λαργερ τηε αmουντ οφ περmιτσ υσεδ φορ προδυχτιον βψ …ρm κ; τηε λαργερ ιτσ εθυι−
λιβριυm ουτπυτ λεϖελ ανδ τηε λοωερ τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ λεϖελ φορ ιτσ ριϖαλ κ. Ιτ φολλοωσ:
≅ψκ (Εκ )
≅Εκ >

0;

≅ψ

κ (Εκ )
<
≅Εκ

(2)

0:
2

2

Προοφ. Τηε προοφ ρελιεσ ον τηε στυδψ οφ τηε χροσσ−παρτιαλ δεριϖατιϖεσ ≅ψ≅κ ≅Εκ κ ανδ ≅ψ≅ κ ≅Εκ κ (συ−
περmοδυλαριτψ ανδ χοmπλεmενταριτψ, σεε Αmιρ, 2005). Wιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ, συπποσε κ = ι.
Σινχε
≅2 ι
≅ψι ≅Ει =

η00ι ( ψ ι Ε ι ) > 0

ανδ
≅2 ϕ
≅ψϕ ≅Ει =

η00ϕ ( ψ ϕ Σ + Ε ι ) < 0

τηε λαργερ Ει , τηε λαργερ ψι (Ει ) ανδ τηε σmαλλερ ψϕ (Ει ).
Λεmmα 1 σηοωσ τηατ …ρmσ’ εθυιλιβριυm ουτπυτ προδυχτιον ινχρεασεσ ωιτη τηειρ λεϖελ οφ περmιτσ
ηολδινγσ αφτερ τραδινγ (δεχρεασινγ ωιτη τηε ριϖαλ’σ λεϖελ). Εϖερψτηινγ ελσε τηε σαmε, τηε λαργερ τηε
αmουντ οφ περmιτσ ηολδ βψ …ρm κ αφτερ τραδινγ, τηε λοωερ ιτσ αβατεmεντ νεεδσ. Ασ α ρεσυλτ, …ρm
κ 0 σ mαργιναλ αβατεmεντ χοστ ισ λοωερ ανδ …ρm κ ισ αβλε το ινχρεασε ιτσ ουτπυτ προδυχτιον. Τηισ
διρεχτ ε¤εχτ ισ ρεινφορχεδ βψ τηε στρατεγιχ συβστιτυταβιλιτψ οφ …ρmσ’ ουτπυτ δεχισιονσ. Αχχορδινγλψ,
τηε ρεσυλτ ιν (2) ισ ινδεπενδεντ οφ ωηιχη οφ τηε τωο ριϖαλ …ρmσ ισ τηε mοστ ε′χιεντ ιν τερmσ οφ
1 1 Τηε εξτεντ το ωηιχη …ρmσ αρε αβλε το πασσ−τηρουγη τηε ενϖιρονmενταλ χοστσ το χονσυmερσ ηασ βεεν ωιδελψ
δισχυσσεδ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε δεβατε αβουτ ωινδφαλλ προ…τσ ιν ολιγοπολιεσ συβϕεχτ το ενϖιρονmενταλ ρεγυλατιον βασεδ
ον ΤΕΠ.
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αβατεmεντ.
Ιν τηε σεχονδ σταγε, …ρm ι χηοοσεσ τηε αmουντ οφ περmιτσ το υσε ιν προδυχτιον (Ει ) αφτερ
οβσερϖινγ τηε πριχε οφ περmιτσ (θ). Wηεν δεχιδινγ Ει ; …ρm ι αντιχιπατεσ τηε στρατεγιχ ιντεραχτιον
τηατ ωιλλ τακε πλαχε ιν τηε ουτπυτ mαρκετ. Φορmαλλψ, …ρm ι σολϖεσ τηε φολλοωινγ οπτιmιζατιον προβλεm:
mαξ

Ει 0

ι (ψι ; ψϕ ; Ει ; θ)

σ.τ. ψι = ψι (Ει ) ανδ ψϕ = ψϕ (Ει )
Τηε ρεστριχτιονσ φολλοωσ φροm …ρm ι0 σ αβιλιτψ το αντιχιπατε ηοω ιτσ δεχισιονσ ιν τηε περmιτσ mαρκετ
α¤εχτ ουτπυτ χοmπετιτιον ιν τηε τηιρδ σταγε.
Τηε σολυτιον το τηε πρεϖιουσ προβλεm δε…νεσ …ρm ι0 σ εθυιλιβριυm περmιτσ ενδοωmεντσ αφτερ
τραδινγ χονδιτιοναλ ον τηε πριχε οφ περmιτσ, Ει (θ): Ιν τηε ιντεριορ εθυιλιβριυm, Ει (θ) ισ οβταινεδ
φροm τηε ΦΟΧ οφ τηε πρεϖιουσ προβλεm, τηατ αφτερ ρεαρρανγινγ12 βεχοmεσ
θ

η0ι (ψι (Ει )) =

≅πι (ψι ;ψϕ )
≅ψϕ (Ει )
ψι ≅Ε
≅ψϕ
ι

(3)

Ιν εθυιλιβριυm, Ει (θ) ισ συχη τηατ …ρm ι δοεσ νοτ ηαϖε ανψ οππορτυνιτψ το ινχρεασε ιτσ τοταλ προ…τσ
βψ τραδινγ−ο¤ ουτπυτ προ…τσ βψ προ…τσ δυε το περmιτσ’ τρανσαχτιονσ.13 Τηε εθυιλιβριυm χονδιτιον
(3) σηοωσ τηατ, ωηεν δεχιδινγ Ει , …ρm ι τακεσ ιντο αχχουντ τηε mαργιναλ προ…ταβιλιτψ οφ περmιτσ
τρανσαχτιονσ (θ η0ι (:)) ασ ωελλ ασ τηε ιmπαχτ οφ Ει ιν τηε προ…τσ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ (ωηιχη
ισ γιϖεν βψ τηε ΛΗΣ οφ (3)). Τηισ βεηαϖιορ λεαδσ …ρm ι το αδοπτ α “ριϖαλ’σ χοστ−ρισινγ στρατεγψ∀.
Dεσπιτε βεινγ α φολλοωερ ιν τηε περmιτσ mαρκετ, …ρm ι δοεσ νοτ βεηαϖε ασ α τψπιχαλ πριχε−τακερ.
Dι¤ερεντλψ φροm τηε δοmιναντ−φρινγε σεττινγ (ε.γ. Εσηελ 2005), ιν τηε χοντεξτ οφ ουρ mοδελ, …ρm ι
ηασ ινχεντιϖεσ το οϖερ−υσε εmισσιον περmιτσ το δεχρεασε ιτσ αβατεmεντ νεεδσ (ωηιλε ινχρεασινγ τηε
ριϖαλ’σ αβατεmεντ νεεδσ) ανδ βεχοmε mορε χοmπετιτιϖε ιν τηε ουτπυτ mαρκετ.
Τηε φολλοωινγ Λεmmα δεmονστρατεσ τηατ …ρm ι’σ βεηαϖιορ ιν τηε περmιτσ mαρκετ ισ ινδεεδ
χονσιστεντ ωιτη α ριϖαλ’σ χοστ−ρισινγ στρατεγψ.14
Λεmmα 2. Φορ α γιϖεν πριχε οφ περmιτσ θ, …ρm ι αβατεσ λεσσ τηαν ε′χιεντλψ. Τηε δι¤ερενχε
1 2 Τηε

ΦΟΧ ισ
δ ι
δΕι

Σινχε ≅

ι =≅ψι

=

≅ ι
≅Ει

+

≅ψι (Ει )
≅ ι
≅ψι (Ει )
≅Ει

≅ ι
≅Ει

1 3 Ουρ

=

≅ψϕ (Ει )
≅ ι
≅ψϕ (Ει )
≅Ει

=0

(Ει ) = 0 βεχαυσε …ρm ι οπτιmαλλψ χηοοσεσ ιτσ θυαντιτψ ιν τηε τηιρδ σταγε, τηε ΦΟΧ ρεδυχεσ το
≅ ι
≅Ει

ωηερε

+

θ + η0ι (ψι (Ει )) ανδ

≅ ι
≅ψϕ (Ει )

=

+

≅ψϕ (Ει )
≅ ι
≅ψϕ (Ει )
≅Ει

≅πι ψι ;ψϕ
≅ψϕ

= 0;

ψι :

αναλψσισ ισ ϖαλιδ ωηεν τηε σεχονδ ορδερ χονδιτιον

δ2 ι [Ει ;θ]
δΕι2

< 0 ηολδσ. Σεε Αππενδιξ φορ ιτσ εξπλιχιτ

χοmπυτατιον.
1 4 Τηε ρεσυλτ ιν Λεmmα 2 ισ ιν λινε ωιτη τηε ρεσυλτ ιν τηε σιmπλερ σετυπ οφ Dε Φεο ετ αλ. (2012).
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βετωεεν περmιτσ πριχε ανδ …ρm ι’σ mαργιναλ αβατεmεντ χοστσ ισ γιϖεν βψ:
η0ι (ψι (Ει )) =

θ

Προοφ. Τηε προοφ ισ στραιγητφορωαρδ σινχε

≅πι (ψι ;ψϕ )
≅ψϕ (Ει )
ψι ≅Ε
≅ψϕ
ι
≅πι (ψι ;ψϕ )
≅ψϕ

< 0 ανδ

(4)

>0
≅ψϕ (Ει )
≅Ει

< 0, ασ σηοων ιν Λεmmα

1.
Dυε το στρατεγιχ ιντεραχτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ, τηε πριχε−τακινγ …ρm ιν τηε περmιτσ mαρκετ
ενδσ υπ βεηαϖινγ στρατεγιχαλλψ: …ρm ι στρατεγιχαλλψ χηοοσεσ το φορεγο προ…τσ φροm περmιτσ τρανσαχ−
τιονσ το βενε…τ φροm α βεττερ ποσιτιον ιν ρελατιον το ιτσ ριϖαλ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ. Dι¤ερεντλψ φροm
α τψπιχαλ πριχε−τακερ, …ρm ι υσεσ ιτσ δεχισιονσ χονχερνινγ Ει το ρεδυχε ιτσ οϖεραλλ mαργιναλ χοστσ,
ωηιλε ινχρεασινγ ιτσ ριϖαλ mαργιναλ χοστσ (ρεχαλλ τηατ τηε ριϖαλ ισ ρεσπονσιβλε φορ χλεαρινγ τηε περmιτσ
mαρκετ). Τηισ στρατεγψ αλλοωσ …ρm ι το ινχρεασε ιτσ mαρκετ σηαρε ιν τηε ουτπυτ mαρκετ, οβταινινγ
ηιγηερ ουτπυτ προ…τσ τηαν τηε προ…τ λεϖελ χορρεσπονδινγ το τηε χηοιχε οφ Ει τηατ λεαδσ το θ = η0ι .
Φιναλλψ, ιν τηε …ρστ σταγε, …ρm ϕ θυοτεσ τηε πριχε θ τηατ σολϖεσ τηε φολλοωινγ οπτιmιζατιον
προβλεm:
mαξ
θ 0

ϕ (ψι ; ψϕ ; Ει ; θ)

σ.τ. Ει = Ει (θ); ψι = ψι (Ει (θ)) ανδ ψϕ = ψϕ (Ει (θ)):
Σινχε …ρm ϕ αντιχιπατεσ ιντεραχτιονσ ιν τηε συβσεθυεντ σταγεσ οφ τηε γαmε, ωε νεεδ το αχχουντ φορ
τηε πρεϖιουσ ρεστριχτιονσ τηατ στατε τηατ …ρm ϕ ισ αβλε το αντιχιπατε βοτη (ι) …ρm ι0 σ περmιτσ ηολδινγσ
αφτερ τραδινγ ιν τηε σεχονδ σταγε, ι.ε. Ει = Ει (θ); ανδ (ιι) ηοω τηε δεχισιονσ ιν τηε περmιτσ mαρκετ
α¤εχτ ουτπυτ χοmπετιτιον ιν τηε τηιρδ σταγε, ι.ε. ψκ = ψκ (Ει (θ)); κ = ι; ϕ:
Χονχεντρατινγ εξχλυσιϖελψ ον τηε χασε οφ ιντεριορ σολυτιονσ, τηε εθυιλιβριυm πριχε οφ περmιτσ ισ
δ
οβταινεδ φροm τηε …ρστ ορδερ χονδιτιον το τηε πρεϖιουσ προβλεm δθϕ = 0, ψιελδινγ:
≅ ϕ
≅θ

+

≅ ϕ ≅Ει
≅Ει ≅θ

=

≅ ϕ ≅ψϕ ≅Ει
≅ψϕ ≅Ει ≅θ

≅ ϕ ≅ψι ≅Ει
≅ψι ≅Ει ≅θ

(5)

Τηε εθυιλιβριυm πριχε οφ περmιτσ θ τηατ σατισ…εσ τηε πρεϖιουσ γυαραντεεσ τηατ …ρm ϕ ισ εξπλοιτινγ
αλλ εξιστινγ προ…τ οππορτυνιτιεσ (χονσιδερινγ τηε περmιτσ mαρκετ ασ ωελλ ασ τηε ουτπυτ mαρκετ). Ιν
εθυιλιβριυm, ϖαριατιονσ ιν ουτπυτ προ…τσ ινδυχεδ βψ mαργιναλ ϖαριατιονσ ιν θ (γιϖεν βψ τηε ΡΗΣ ιν
χονδιτιον (5)) αρε εξαχτλψ χοmπενσατεδ βψ ϖαριατιονσ ιν τηε προ…τσ ασσοχιατεδ ωιτη περmιτσ’ τρανσ−
αχτιονσ (γιϖεν βψ τηε ΛΗΣ ιν χονδιτιον (5)). Τηε οπτιmαλιτψ χονδιτιον σηοωσ τηατ τηε εθυιλιβριυm
πριχε οφ περmιτσ θ δεπενδσ ον …ρm ϕ 0 σ mαρκετ ποωερ ιν τηε περmιτσ mαρκετ βυτ αλσο ον …ρmσ’
αβιλιτψ το εξπλοιτ τηε τεχηνολογιχαλ λινκαγεσ βετωεεν περmιτσ ανδ ουτπυτ mαρκετσ. Ασ α ρεσυλτ, τηε
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εθυιλιβριυm πριχε οφ περmιτσ ωιλλ, ιν γενεραλ, δι¤ερ φροm …ρm ϕ 0 σ mαργιναλ αβατεmεντ χοστ.15 Τηε
φολλοωινγ Λεmmα ιδεντι…εσ τηε mεχηανισmσ δριϖινγ …ρm ϕ αωαψ φροm mαργιναλ χοστ πριχινγ ιν τηε
περmιτσ mαρκετ.
Λεmmα 3. Εϖερψτηινγ ελσε τηε σαmε, τηε εθυιλιβριυm πριχε οφ περmιτσ (θ ) mαψ βε ειτηερ ηιγηερ
ορ λοωερ τηαν τηε ε′χιεντ ονε, θβ = η0ϕ , ωιτη:
θ

η0ϕ =

≅πϕ (ψι ;ψϕ ) ≅ψι
≅ψι
≅Ει

ψϕ +

ξι
≅Ει =≅θ :

(6)

Προοφ. Εθυατιον 6 ισ οβταινεδ βψ συβστιτυτινγ τηε σινγλε ελεmεντσ ιν (5) ανδ ρεαρρανγινγ.
Τηε …ρστ δετερmιναντ οφ τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε εθυιλιβριυm πριχε οφ περmιτσ θ ανδ τηε mαρ−
≅πϕ (ψι ;ψϕ ) ≅ψι
γιναλ αβατεmεντ χοστ η0ϕ χορρεσπονδσ το τηε ποσιτιϖε τερm
≅ψι
≅Ει ψϕ (Ει (θ)) > 0 ιν χονδιτιον
0
(6). Τηισ τερm ισ ασσοχιατεδ ωιτη …ρm ϕ’σ ρεαχτιον το …ρm ι σ χοστ−ρισινγ στρατεγψ ιν τηε σεχονδ
σταγε: Ιν σταγε 2, …ρm ι ωισηεσ το πυρχηασε mορε/ σελλ λεσσ περmιτσ τηαν α χοmπετιτιϖε …ρm ωουλδ
δο. Τηισ σηιφτσ υπωαρδσ …ρm ι’σ δεmανδ/ συππλψ οφ περmιτσ. Αντιχιπατινγ συχη βεηαϖιορ, ιν τηε
…ρστ σταγε, …ρm ϕ τριεσ το mακε …ρm ι0 σ ρισινγ−χοστ στρατεγψ λεσσ ε¤εχτιϖε βψ χηαργινγ αν αδδιτιοναλ
≅πϕ (ψι ;ψϕ ) ≅ψι
mαρκ−υπ εθυαλ το
≅ψι
≅Ει ψϕ (Ει (θ)) > 0.
Τηε σεχονδ δετερmιναντ οφ τηε γαπ θ
η0ϕ ισ ασσοχιατεδ ωιτη τηε mαρκετ ποωερ οφ …ρm ϕ ιν τηε
ξ (θ)
περmιτσ mαρκετ. Τηισ δετερmιναντ χορρεσπονδσ το ≅Ε ι(θ)=≅θ ιν χονδιτιον (6). Φοχυσινγ εξχλυσιϖελψ
ι
ον τηισ ε¤εχτ, χονδιτιον (6) ιmπλιεσ τηατ, εϖερψτηινγ ελσε τηε σαmε, ωηεν …ρm ϕ ισ α νετ−σελλερ οφ
περmιτσ (ξι < 0), ιτ ισ ωιλλινγ το θυοτε αν αδδιτιοναλ mαρκ−υπ16 οϖερ η0ϕ . Ιν χοντραστ, ωηεν …ρm ϕ
ξ (θ)
ισ α νετ−βυψερ οφ περmιτσ (ξι > 0) ; τηερε ισ α πριχε δισχουντ εθυαλ το ≅Ε ι(θ)=≅θ .
ι
Ιν λιγητ οφ (6), τηε γαπ θ
η0ϕ mαψ βε ποσιτιϖε ορ νεγατιϖε. Wηεν …ρm ϕ ισ α σελλερ οφ περmιτσ
ξ (θ)
ιτ ωιλλ χερταινλψ βε ποσιτιϖε. Ιν χοντραστ, ωηεν …ρm ϕ ισ α βυψερ οφ περmιτσ, ιφ τηε ε¤εχτ ≅Ε ι(θ)=≅θ ισ
ι
ϖερψ στρονγ, …ρm ϕ mιγητ βε ιντερεστεδ ιν mαρκινγ δοων τηε πριχε οφ περmιτσ ιν ορδερ το ινχρεασε ιτσ
προ…τσ φροm περmιτσ τραδινγ. Τηισ ποσσιβιλιτψ ισ ρυλεδ ουτ ιν Dε Φεο ετ αλ. (2012). Dυε το περφεχτ
συβστιτυταβιλιτψ, ιν τηειρ παπερ ιτ ισ αλωαψσ προ…ταβλε το mαρκ υπ τηε πριχε οφ περmιτσ ιν αν ιντεριορ
σολυτιον το βεχοmε mορε χοmπετιτιϖε ιν τηε ουτπυτ mαρκετ. Ηερειν, ινστεαδ, ωε σεε ηοω τηε δεγρεε
οφ ουτπυτ χοmπετιτιον (ωηιχη ισ ρελατεδ το τηε δεγρεε οφ προδυχτ δι¤ερεντιατιον17 ) ανδ αβατεmεντ
1 5 Τηε

σινγλε ελεmεντσ οφ εθυατιον (5) αρε τηε φολλοωινγ. Ον τηε ΛΗΣ:
≅ ϕ
= Ει
≅θ
≅ ϕ
=
θ η0ϕ (
≅Ει

ανδ

≅Ει
≅θ

< 0 βεχαυσε

≅2 ι
≅Ει ≅θ

=

Ον τηε ΡΗΣ, ωε ηαϖε τηατ

Σ=
ψϕ

ξι (θ)
Σ + Ει )

1 < 0:
≅ ϕ ≅ψϕ ≅Ει
≅ψϕ ≅Ει ≅θ

= 0;βψ τηε ΦΟΧ οφ …ρm ϕ ιν τηε τηιρδ σταγε: Ιν αδδιτιον,

≅πϕ (ψι ;ψϕ )
≅ψ
ψϕ < 0; ανδ ≅Ει < 0 ασ σηοων ιν Λεmmα 1.
≅ψι
ι
1 6 Ρεχαλλ τηατ ≅Ει (θ) < 0:
≅θ
1 7 Χοmπετιτιον ισ ιντενσε ωηεν γοοδσ αρε χλοσερ συβστιτυτεσ.
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≅ ϕ
≅ψι

=

χοστ ασψmmετριεσ ιντεραχτ το δετερmινε ωηιχη στρατεγψ ισ mορε προ…ταβλε φορ τηε …ρm.
Συβτραχτινγ (6) φροm (4) ωε χαν χοmπυτε τηε εθυιλιβριυm ϖαλυε οφ τηε γαπ βετωεεν …ρmσ’ mαρ−
γιναλ αβατεmεντ χοστσ:
η0ι (αι )

0

ξι (θ)
ι (θ)=≅θ

ηϕ (αϕ ) = ≅Ε

≅πϕ ≅ψι
≅ψι ≅Ει ψϕ

≅πι ≅ψϕ
≅ψϕ ≅Ει ψι

:

(7)

Τηε πρεϖιουσ εθυαλιτψ σηοωσ τηατ τηε εθυιλιβριυm δι¤ερεντιαλ βετωεεν …ρmσ’ αβατεmεντ χοστσ
ξ (θ)
χαν βε δεχοmποσεδ ιν τηρεε ε¤εχτσ. Τηε …ρστ ε¤εχτ ισ γιϖεν βψ ≅Ε ι(θ)=≅θ ανδ ιτ στεmσ φροm …ρm
ι
ϕ 0 σ mαρκετ ποωερ ιν τηε περmιτσ mαρκετ (Ηαην, 1985). Τηισ ε¤εχτ mαψ βε ποσιτιϖε ορ νεγατιϖε
(δεπενδινγ ον ωηετηερ …ρm ι ισ α βυψερ ορ α σελλερ οφ περmιτσ, ρεσπεχτιϖελψ). Τηε σεχονδ ε¤εχτ ισ
≅π ≅ψ
γιϖεν βψ ≅ψϕι ≅Ειι ψϕ > 0 ανδ ιτ στεmσ φροm …ρm ϕ 0 σ αβιλιτψ το αδοπτ α ρισινγ ριϖαλ’σ χοστ στρατεγψ.
Τηισ ε¤εχτ ισ εθυιϖαλεντ το τηε ουτπυτ mαρκετ ε¤εχτ εmπηασιζεδ ιν τηε δοmιναντ−φρινγε λιτερατυρε
≅πι ≅ψϕ
(σεε, ε.γ. Εσηελ, 2005). Φιναλλψ, τηε τηιρδ ε¤εχτ ισ γιϖεν βψ ≅ψ
ψ < 0 ανδ ιτ ισ ασσοχιατεδ ωιτη
ϕ ≅Ει ι
…ρm ι’σ αβιλιτψ το αδοπτ ρισινγ ριϖαλ’σ χοστ στρατεγιεσ ασ ωελλ.
Wηετηερ τηισ τηιρδ ε¤εχτ ινχρεασεσ ορ δεχρεασεσ τηε γαπ βετωεεν mαργιναλ αβατεmεντ χοστσ
δεπενδσ ον …ρmσ’ ποσιτιον ιν τηε περmιτσ mαρκετ, ασ ωελλ ασ ον τηε ιντερπλαψ οφ …ρmσ ιν τηε περmιτσ
mαρκετ ανδ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ18 .
Ιν τηε χοντεξτ οφ ουρ γενεραλ φραmεωορκ, …ρmσ’ βεηαϖιορ ισ ιν‡υενχεδ βψ σεϖεραλ δετερmιναντσ
(δεmανδ χον…γυρατιον, προδυχτιον χοστσ, αβατεmεντ τεχηνολογιεσ, πολλυτιον ιντενσιτιεσ ανδ ρεγυλα−
τορψ δεχισιονσ) τηατ α¤εχτ εθυιλιβριυm ουτχοmεσ ιν ποτεντιαλλψ δι¤ερεντ διρεχτιονσ. Ιν Αππενδιξ Β
ωε χονσιδερ σπεχι…χ φυνχτιοναλ φορmσ το ιλλυστρατε τηε στρατεγιχ ιντεραχτιονσ πρεϖιουσλψ δισχυσσεδ. Ιν
τηε ρεmαινδερ οφ τηισ σεχτιον, ωε ηιγηλιγητ ηοω τηε κεψ παραmετερσ οφ ουρ mοδελ (ναmελψ, πολλυτιον
ιντενσιτψ, δεγρεε οφ συβστιτυταβιλιτψ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ, ανδ …ρmσ’ αβατεmεντ τεχηνολογιεσ) α¤εχτ
εθυιλιβριυm ουτχοmεσ. Wε λεαϖε τηε αναλψσισ οφ ωελφαρε ανδ ρεγυλατορψ ιmπλιχατιονσ φορ νεξτ σεχτιον.
Φιρστ, ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ ιν τηισ παπερ ωε ηαϖε ασσυmεδ τηατ τηε τωο …ρmσ ηαϖε τηε σαmε
πολλυτιον ιντενσιτψ , σοmεηοω19 ιmπλψινγ τηε υσε οφ τηε σαmε προδυχτιον τεχηνολογψ βψ τηε τωο
…ρmσ. Ασσυmινγ δι¤ερεντ πολλυτιον ιντενσιτιεσ ωουλδ βε δι¤ερεντ φροm ασσυmινγ δι¤ερενχεσ ιν
1 8 Wηεν …ρm ϕ ισ α νετ βυψερ οφ περmιτσ ανδ τηε …ρστ τερm ιν τηε ΡΗΣ οφ (6) ισ ηιγηερ ιν αβσολυτε ϖαλυε τηαν τηε
σεχονδ τερm, περmιτσ πριχεσ αρε υνδερ−πριχεδ, λεαδινγ το η0ι (αι ) < η0ϕ (αϕ ): Τηε φαχτ τηατ περmιτσ αρε υνδερ−πριχεδ
γενερατε α δοωνωαρδ mοϖε αλονγ …ρm ι’σ συππλψ οφ περmιτσ. Τηισ ισ φυρτηερ αγγραϖατεδ βψ τηε υπωαρδ σηιφτ ιν τηε
συππλψ οφ περmιτσ τηατ ισ ασσοχιατεδ ωιτη …ρm ι0 σ ρισινγ ριϖαλ’σ χοστ στρατεγιεσ. Wηεν …ρm ϕ ισ α νετ−σελλερ οφ περmιτσ,
τηεψ αρε αλωαψσ οϖερ−πριχεδ (θ > η0ϕ αϕ ). Τηε ηιγηερ πριχε οφ περmιτσ ινδυχεσ α ρεδυχτιον ιν τηε θυαντιτψ οφ

περmιτσ δεmανδεδ βψ …ρm ι δυε το α mοϖε αλονγ …ρm ι0 σ δεmανδ χυρϖε φορ περmιτσ. Ηοωεϖερ, ασ δεσχριβεδ ιν
Λεmmα 2, …ρm ι0 σ στρατεγιχ βεηαϖιορ αλσο σηιφτσ περmιτσ’ δεmανδ χυρϖε υπωαρδσ. Ασ τηε τωο ε¤εχτσ mοϖε ιν οπποσιτε
διρεχτιονσ, ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το σαψ α πριορι, ωηιχη …ρm ηασ τηε λοωεστ mαργιναλ αβατεmεντ χοστ. Wηεν

≅πι ≅ψϕ
ψ
≅ψϕ ≅Ει ι

ισ σmαλλ ενουγη, ωε ηαϖε τηατ η0ι (αι ) > η0ϕ (αϕ ): Ιν χοντραστ, ωηεν τηε αδοπτιον οφ ρισινγ ριϖαλ’σ χοστ στρατεγψ βψ …ρm
ι mορε τηαν χοmπενσατεσ …ρm ϕ 0 σ οϖερ−πριχινγ στρατεγψ ιν τηε περmιτσ mαρκετ ωε ηαϖε τηατ …ρm ι ισ τηε ονε ωιτη
τηε λοωεστ mαργιναλ αβατεmεντ χοστ (ωιτη η0ι (αι ) < η0ϕ (αϕ )).

,

1 9 Σοmεηοω βεχαυσε τηε προδυχτιον τεχηνολογψ ισ γιϖεν βοτη βψ τηε πολλυτιον ιντενσιτψ ; ωηιχη ρε‡εχτσ τηε υσε οφ
α πολλυτινγ ινπυτ ωηιχη ισ τηε σαmε φορ βοτη …ρmσ, ανδ τηε σεπαραβλε προδυχτιον χοστ χκ (ψκ ):
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αβατεmεντ τεχηνολογιεσ ανδ χαννοτ βε φυλλψ χαπτυρεδ βψ υσινγ σιmπλε σχαλε φαχτορσ ιν τηε αβατεmεντ
φυνχτιον. Ιτ ισ τηερεφορε ωορτη δισχυσσινγ ωηατ ωουλδ βε τηε ε¤εχτ οφ ηαϖινγ α …ρm υσινγ α λεσσ
πολλυτινγ προδυχτιον προχεσσ. Εϖερψτηινγ ελσε τηε σαmε, α λοωερ ωουλδ σηιφτ ουτωαρδσ τηε ρεαχτιον
φυνχτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ οφ τηε λεσσ πολλυτινγ …ρm (ανδ mακε ιτ ‡αττερ). Τηε ρεσυλτ ωουλδ βε
τηατ τηε λεσσ πολλυτινγ …ρm ωουλδ προδυχε mορε ιν εθυιλιβριυm, φορ ανψ γιϖεν αmουντ οφ περmιτσ
ηελδ, ανδ τηε mοστ πολλυτινγ …ρm ωουλδ προδυχε λεσσ.
Ασ φορ τηε περmιτσ mαρκετ, ωε …ρστ εξπλορε τηε χασε ιν ωηιχη …ρm ι ηασ α λοωερ πολλυτιον ιντενσιτψ
τηαν …ρm ϕ. Λοοκινγ ατ εθυατιον (4), ωηεν χοmπαρινγ τηε ρεσυλτσ ωιτη …ρm ι ηαϖινγ α λοωερ ωε
χαν ιδεντιφψ α διρεχτ ε¤εχτ, φορ ωηιχη …ρm ι ισ ωιλλινγ το αχχεπτ α λοωερ πριχε φορ τηε συππλψ οφ ανψ
αmουντ οφ περmιτσ (ανδ ισ τηερεφορε ωιλλινγ το σελλ mορε περmιτσ φορ ανψ γιϖεν πριχε θ): η0ι δεχρεασεσ
ωιτη α λοωερ πολλυτιον ιντενσιτψ. Ηοωεϖερ τηερε ισ αλσο α στρατεγιχ ε¤εχτ ωηιχη γοεσ ιν τηε οπποσιτε
διρεχτιον.20 Ιν εθυατιον (4) τηε τερm ον τηε ΡΗΣ ινχρεασεσ ωιτη α λοωερ σινχε ψι ισ λαργερ φορ ανψ
γιϖεν Ει . Τηισ τερm σηοωσ τηατ τηε λεσσ πολλυτινγ …ρm ισ ωιλλινγ το ωιτηηολδ περmιτσ ιν ορδερ το
γαιν α στρατεγιχ αδϖανταγε ιν τηε ουτπυτ mαρκετ.
Τηε σαmε ρεασονινγ χαν βε δονε ιν τηε χασε ιν ωηιχη …ρm ϕ ηασ α πολλυτιον ιντενσιτψ τηατ ισ λοωερ
τηαν …ρm ι. Λοοκινγ ατ (6) ωε σεε τηατ τηερε ισ α διρεχτ ε¤εχτ οφ α λοωερ ον τηε δεmανδ οφ περmιτσ
βψ …ρm ϕ τηατ ωουλδ χηοοσε α λοωερ θ (ανδ τηερεφορε α λοωερ Εϕ ) ον τηε συππλψ σχηεδυλε οφ …ρm ι
βεχαυσε οφ ιτσ λοωερ mαργιναλ αβατεmεντ χοστ η0ϕ . Ασ ιν τηε χασε οφ …ρm ι τηερε ισ αλσο α στρατεγιχ
ε¤εχτ ρελατεδ το τηε ρισινγ−ριϖαλ−χοστ στρατεγψ οφ …ρm ϕ. Τηε …ρm ωιτη λοωερ ηασ αν ινχεντιϖε το
ωιτηηολδ πολλυτιον περmιτσ ιν ορδερ το γαιν αν αδϖανταγε ον τηε ουτπυτ mαρκετ. Εϖερψτηινγ ελσε
τηε σαmε, τηε τερm ον τηε ΡΗΣ οφ (6) ινχρεασεσ ωιτη α λοωερ σινχε ψϕ ισ λαργερ φορ ανψ γιϖεν Ει .
Ρεγαρδινγ τηε δεγρεε οφ προδυχτ δι¤ερεντιατιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ, ιτ α¤εχτσ …ρmσ’ οπτιmαλ
δεχισιονσ νοτ ονλψ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ βυτ αλσο ιν τηε περmιτσ mαρκετ. Ασ σηοων ιν (4), τηε δεγρεε
οφ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν γοοδ ι ανδ ϕ δετερmινεσ τηε mαγνιτυδε οφ θ−η0ι φορ …ρm ι. Σιmιλαρλψ, τηε
δεγρεε οφ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν γοοδ ϕ ανδ ι δετερmινεσ τηε mαγνιτυδε οφ τηε …ρστ τερm ιν (6).
Wηεν προδυχτσ αρε ϖερψ δι¤ερεντιατεδ, α ρεδυχτιον ιν …ρmσ’ mαργιναλ αβατεmεντ χοστ ηασ α λοωερ
ιmπαχτ ον …ρmσ’ ρελατιϖε χοmπετιτιϖενεσσ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ τηαν ιν τηε χασε οφ χλοσε συβστιτυτεσ.
Αχχορδινγλψ, ωηεν προδυχτσ αρε σιγνι…χαντλψ δι¤ερεντιατεδ, τηε ριϖαλ’σ χοστ−ρισινγ στρατεγιεσ τενδ το
βεχοmε λεσσ ε¤εχτιϖε ανδ τηε εθυιλιβριυm πριχε οφ περmιτσ ισ mοστλψ ιν‡υενχεδ βψ …ρm ϕ 0 σ ποσιτιον ιν
τηε περmιτσ mαρκετ. Ινστεαδ, ωηεν προδυχτσ αρε χλοσε συβστιτυτεσ21 , …ρmσ’ ρελατιϖε χοmπετιτιϖενεσσ
ιν τηε ουτπυτ mαρκετ δεπενδσ mορε σιγνι…χαντλψ ον τηειρ mαργιναλ αβατεmεντ χοστ ανδ τηερεφορε
…ρm ϕ τενδσ το mαρκ υπ τηε πριχε οφ περmιτσ το δεχρεασε ιτσ αβατεmεντ νεεδσ (ωηιλε ινχρεασινγ τηε
ριϖαλ’σ αβατεmεντ νεεδσ) ανδ βεχοmε mορε χοmπετιτιϖε ιν τηε ουτπυτ mαρκετ.
Τηε ασψmmετρψ βετωεεν mαργιναλ αβατεmεντ χοστ φυνχτιονσ αλσο α¤εχτ τηε ρελατιϖε mαγνιτυδε
οφ τηε τωο ε¤εχτσ ιν (6) ανδ, ασ ωε ωιλλ σεε ιν τηε φολλοωινγ σεχτιον, τηε οπτιmαλ αλλοχατιον οφ
2 0 Wε

τηανκ αν ανονιmουσ ρεφερεε φορ ποιντινγ ουτ τηισ ε¤εχτ.
ισ τηε χασε οφ Dε Φεο ετ αλ. (2012) ωηο χονσιδερ περφεχτλψ συβστιτυτε γοοδσ.
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περmιτσ βετωεεν …ρmσ. Ασ τηε ρελατιϖε σιζε οφ τηε περmιτσ mαρκετ ινχρεασεσ ιν ρελατιον το τηε ουτπυτ
mαρκετ, ιφ …ρm ϕ ισ α νετ βυψερ οφ περmιτσ, ιτ τενδσ το βε mορε ιντερεστεδ ιν mαρκινγ−δοων τηε πριχε
οφ περmιτσ τηαν ιν ινχρεασινγ ιτσ ριϖαλ’σ χοστ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ.
3. ΡΕΓΥΛΑΤΙΟΝ ΑΝD ΠΟΛΙΧΨ ΙΜΠΛΙΧΑΤΙΟΝΣ
Φροm Λεmmα 2, ωε χονχλυδε τηατ στρατεγιχ ιντεραχτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ ρεσυλτσ ιν αν υπωαρδ
σηιφτ οφ …ρm ι0 σ δεmανδ χυρϖε (ορ συππλψ χυρϖε) οφ περmιτσ, ωηιχη λεαδσ …ρm ι το υνδερ−ινϖεστ ιν
πολλυτιον αβατεmεντ, φορ ανψ γιϖεν πριχε οφ περmιτσ. Dεπενδινγ ον τηε ιντερπλαψ βετωεεν τηε mαρκετ
ποωερ ιν τηε περmιτσ mαρκετ ανδ τηε ινχεντιϖε το αδοπτ α ριϖαλ’σ χοστ−ρισινγ στρατεγψ, …ρm ϕ mιγητ
βε ιντερεστεδ ιν αβατινγ mορε ορ λεσσ τηαν ε′χιεντλψ.
Ενϖιρονmενταλ λιτερατυρε υσυαλλψ πρεσεντσ τηε mαξιmιζατιον οφ σοχιαλ ωελφαρε ασ τηε mαιν οβ−
ϕεχτιϖε οφ τηε ενϖιρονmενταλ ρεγυλατορ. Wιτη τηισ πυρποσε τηε ρεγυλατορ mαξιmιζεσ ωελφαρε τηατ
δεπενδσ ποσιτιϖελψ ον χονσυmερ’σ συρπλυσ (ΧΣ) ανδ προ…τσ ( ι + ϕ ) ανδ νεγατιϖελψ ον α δαmαγε
φυνχτιον τηατ δεπενδσ ον τοταλ εmισσιονσ, ανδ τηατ ηερειν ωε ασσυmε λινεαρ. Σινχε τοταλ εmισσιονσ
ιν α χαπ−ανδ−τραδε σψστεm αρε …ξεδ εθυαλ το Σ ουρ λινεαρ δαmαγε φυνχτιον αΣ δοεσ νοτ δεπενδ ον
τηε περmιτσ αλλοχατιον ρυλε . Τηεν, τηε ρεγυλατορ mαξιmιζεσ
W = ΧΣ +

ι

+

ϕ

αΣ

ωιτη ρεσπεχτ το αντιχιπατινγ συβσεθυεντ εθυιλιβριυm ουτχοmεσ, θ ( ) ; Ει (θ ( )) ανδ ψκ (Ει (θ ( ))) :
Αχχορδινγλψ, ωε χονσιδερ τηατ τηε ρεγυλατορ ισ αβλε το αντιχιπατε τηε ιmπαχτσ οφ νοτ ονλψ ιν τηε
περmιτσ mαρκετ βυτ αλσο ον τηε ουτπυτ mαρκετ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε ρεγυλατορ ισ αβλε το αντιχιπατε
τηατ αλονγ τηε εθυιλιβριυm πατη, τηε ουτπυτ λεϖελ οφ τηε …ρm ρεχειϖινγ mορε περmιτσ ινχρεασεσ ωηιλε
τηε ουτπυτ οφ τηε …ρm ρεχειϖινγ λεσσ περmιτσ δεχρεασεσ (σεε τηε Αππενδιξ φορ mορε δεταιλ ον τηισ):
≅ψϕ
≅ψι
> 0 ανδ
<0
≅
≅

(8)

Τηε mεχηανισm βεηινδ τηισ ρεσυλτ ισ τηε φολλοωινγ: …ρστ, αν ινχρεασεσ οφ λεαδσ το α δεχρεασε
ιν τηε περmιτσ’ πριχε. Τηισ ρεδυχτιον οφ τηε πριχε οφ περmιτσ ενταιλσ α δοωνωαρδ mοϖε αλονγ …ρm
ι0 σ δεmανδ χυρϖε φορ περmιτσ (ορ συππλψ οφ περmιτσ, ιφ …ρm ι ισ α νετ−σελλερ), ωηιχη, ιν τυρν, λεαδσ
το αν ινχρεασε ιν τηε υσε οφ περmιτσ φορ προδυχτιον βψ …ρm ι: Ασ α χονσεθυενχε, …ρm ι0 σ mαργιναλ
αβατεmεντ χοστσ αρε λοωερ τηαν βεφορε, ψιελδινγ αν ινχρεασε ιν …ρm ι0 σ ουτπυτ προδυχτιον. Τηε
οπποσιτε οχχυρσ το …ρm ϕ; τηατ λοοσεσ mαρκετ σηαρε αφτερ αν ινχρεασε οφ . Τηε ιmπαχτ ον τοταλ
ουτπυτ ανδ χονσυmερσ’ ωελφαρε δεπενδσ ον ωηετηερ τηε ινχρεασε οφ ψκ mορε τηαν χοmπενσατεσ τηε
δεχρεασε οφ ψ κ αφτερ τηε ϖαριατιον οφ :
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Γιϖε τηε ρεγυλατορ’σ mαξιmιζατιον προβλεm, τηε φολλοωινγ ΦΟΧ ισ ϖαλιδ φορ ιντεριορ σολυτιονσ22 :
≅
≅ΧΣ
+
≅
≅

ι

+

≅
≅

ϕ

=0

Ιν Αππενδιξ Χ ωε σηοω ηοω τηε πρεϖιουσ ΦΟΧ ρεσυλτσ ιν τηε φολλοωινγ οπτιmαλ περmιτσ αλλοχατιον
ρυλε ιν τηε χασε οφ σψmmετριχ δεmανδσ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ:
δΕι
η0ι
δ

η0ϕ =

δΕι
δ

≅ψϕ ≅πϕ
≅ψι ≅πι
ψι
+
ψ
≅Ει ≅ψι
≅Ει ϕ ≅ψϕ

:

(9)

Βασιχαλλψ συχη αλλοχατιον ρυλε ενσυρεσ τηατ ανψ ασψmmετρψ ον …ρmσ’ εθυιλιβριυm mαργιναλ αβατε−
mεντ χοστσ ισ χοmπενσατεδ βψ αν εθυαλ ασψmmετρψ ιν τηε στρατεγιχ ε¤εχτ ον τηε ουτπυτ mαρκετ ιν
εθυιλιβριυm.
Τηε ρεσυλτ ιν (9) ϖιολατεσ τηε σο−χαλλεδ εθυιmαργιναλ πρινχιπλε τηατ ηασ βεεν γενεραλλψ αδοπτεδ
βψ τηε ενϖιρονmενταλ λιτερατυρε (σεε φορ εξαmπλε Ρεθυατε, 2005) τηατ ασσυmεσ περφεχτ χοmπετιτιον
ιν τηε mαρκετ τηατ ισ συβϕεχτ το τηε ενϖιρονmενταλ ρεγυλατιον (σεε φορ εξαmπλε Μοντγοmερψ, 1972).
Υνδερ περφεχτ χοmπετιτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ εθυιmαργιναλιτψ ενσυρεσ τηε mινιmιζατιον οφ τοταλ
αβατεmεντ χοστσ ανδ, χονσεθυεντλψ, mαξιmιζατιον οφ τοταλ ωελφαρε. Dυε το τηε στρατεγιχ ιντεραχτιον ιν
τηε ουτπυτ mαρκετ ουρ ρεσυλτ δι¤ερσ φροm τηε εθυιmαργιναλ πρινχιπλε. Ιν φαχτ (9) χαν βε ρεφορmυλατεδ
ασ ωε δο ιν τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
Προποσιτιον 1. Τηε οπτιmαλ αλλοχατιον οφ περmιτσ ισ τηε ονε τηατ ενσυρεσ τηατ τηε δι¤ερενχε
ον εαχη …ρm’σ πριχε−χοστ mαργινσ ιν τηε περmιτσ ανδ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ αρε εθυαλιζεδ φορ τηε λαστ
περmιτ διστριβυτεδ:
θ
ωηερε ωε νοτε mαρκυπσ ασ

η0ϕ
ϕ

≅ψϕ
≅Εϕ

= πϕ

χ0ϕ

ϕ

δΕι
= (θ
δ
η0ϕ ανδ

ι

η0ι )

≅ψι
≅Ει

= (πι

χ0ι

ι

δΕι
δ

(10)

η0ι ) ρεσπεχτιϖελψ.

Προοφ. Σεε Αππενδιξ Χ.
Φροm Προποσιτιον 1 ιτ φολλοωσ τηατ τηε οπτιmαλ αλλοχατιον οφ περmιτσ ισ τηε ονε γυαραντεεινγ
τηατ, φορ τηε λαστ περmιτ διστριβυτεδ, τηε δι¤ερενχε ον εαχη …ρm×σ πριχε−χοστ mαργιν ιν τηε περmιτσ
mαρκετ ισ βαλανχεδ ωιτη τηε δι¤ερενχε ον εαχη …ρm’σ mαρκ−υπ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ, ωηερε τηε
≅ψ
λαττερ ισ ωειγητεδ βψ ≅Εκκ ωηιχη mεασυρεσ τηε ε¤εχτ οφ τηε αλλοχατιον ον …ρm’σ ουτπυτ προδυχτιον.
Φροm (10) ωε γετ
≅ψϕ
≅ψι
η0ι η0ϕ =
:
(11)
≅Εϕ ϕ ≅Ει ι
2 2 Ουρ

αναλψσισ ισ ονλψ ϖαλιδ ωηεν τηε χονδιτιονσ τηατ γυαραντεε τηε εξιστενχε οφ αν ιντεριορ σολυτιον εξιστ. Ιν ουρ
γενεραλ σετυπ ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το δεριϖε εξπλιχιτλψ τηε χονδιτιονσ τηατ γυαραντεε τηατ αν ιντεριορ σολυτιον εξιστσ.
Wηενερϖερ εξιστενχε χονδιτιονσ φορ αν ιντεριορ σολυτιον αρε ϖιολατεδ, α χορνερ σολυτιον αρισεσ ανδ τηε ρεγυλατορ mυστ
αλλοχατε αλλ τηε αϖαιλαβλε εmισσιον περmιτσ το ονλψ ονε οφ τηε …ρmσ.
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Τηε γαπ ιν mαργιναλ αβατεmεντ χοστσ mυστ χοmπενσατε φορ τηε ρελατιϖε στρενγτη οφ …ρmσ’ στρατεγιχ
≅ψ
ε¤εχτσ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ. Φορ εαχη …ρm κ; τηε στρατεγιχ ε¤εχτ ισ χαπτυρεδ βψ ≅Εκκ κ , ωηιχη
mεασυρεσ τηε mαργιναλ προ…ταβιλιτψ οβταινεδ βψ …ρm κ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ ωηεν ιτ υσεσ αν
≅ψ
αδδιτιοναλ περmιτ ιν προδυχτιον. Wηεν …ρm ϕ 0 σ στρατεγιχ ε¤εχτ ≅Εϕϕ ϕ > 0 ισ ηιγηερ τηαν τηε ονε
≅ψ

οφ …ρm ι; γιϖεν βψ ≅Ειι ι > 0; τηε ρεγυλατορ σηουλδ αλλοχατε περmιτσ σο τηατ η0ι > η0ϕ : Τηε οπποσιτε
οχχυρσ ωηεν …ρm ι0 σ στρατεγιχ ε¤εχτ ισ στρονγερ τηαν τηε ονε οφ …ρm ϕ:
Νοτε τηατ, φορ …ρm κ; τηε mαργιναλ προ…ταβιλιτψ οφ ρεχειϖινγ αν αδδιτιοναλ περmιτ το υσε ιν
προδυχτιον ισ γιϖεν βψ τηε σαϖινγσ ιν τηε mαργιναλ αβατεmεντ χοστ η0κ πλυσ τηε mαργιναλ προ…ταβιλιτψ
οφ τηε ουτπυτ ινχρεασε τηατ συχη περmιτ ωιλλ γενερατε, τηατ ισ ενταιλεδ βψ στρατεγιχ ιντεραχτιον ανδ
≅ψ
ιτ ισ γιϖεν βψ ≅Εκκ κ ιν ουρ σετ−υπ. Αχχορδινγλψ, αν αλτερνατιϖε αππροαχη το ιντερπρετ τηε χονδιτιον
(11) ισ το στατε τηατ τηε ωελφαρε mαξιmιζινγ περmιτσ’ αλλοχατιον mυστ εθυαλιζε …ρmσ’ τοταλ mαργιναλ
προ…ταβιλιτψ οφ ρεχειϖινγ αν αδδιτιοναλ περmιτ, ασ χαν βε σεεν φροm ρεστατινγ (11) ασ
η0ι +

≅ψι
≅Ει

ι

= η0ϕ +

≅ψϕ
≅Εϕ

ϕ:

Α ρεγυλατορ τηατ χονσιδερσ στρατεγιχ ιντεραχτιον ιν τηε ουτπυτ mαρκετ ισ νεγλεχτεδ ωουλδ αλλοχατε
περmιτσ σο ασ το ενσυρε εθυιmαργιναλιτψ οφ αβατεmεντ χοστσ. Φορ τηε σακε οφ χοmπαρισον λετ υσ νοτε
τηε εθυιmαργιναλ αλλοχατιον ρυλε ασ ΕΜ , ωηιχη σολϖεσ:23
≅πι ≅ψϕ
Σ ΕΜ Ει (θ)
≅πϕ ≅ψι
ψϕ +
ψι =
:
≅ψι ≅Ει
≅ψϕ ≅Ει
≅Ει (θ)=≅θ

(12)

Ρεχαλλ τηατ τηε σιγν οφ τηε ΛΗΣ οφ (12) ισ α πριορι υνδετερmινεδ. Τηε τερm ασσοχιατεδ ωιτη …ρm
≅π ≅ψ
ϕ σ ρισινγ χοστ−ε¤εχτ, ≅ψϕι ≅Ειι ψϕ ; ισ νεγατιϖε, ωηερεασ τηε τερm ασσοχιατεδ ωιτη …ρm ι’σ ρισινγ−χοστ
0

ε¤εχτ,

≅πι ≅ψϕ
≅ψϕ ≅Ει ψι

; ισ ποσιτιϖε. Wηεν τηε …ρστ τερm ισ δοmιναντ, σο τηατ

≅πι ≅ψϕ
≅ψϕ ≅Ει ψι

≅πϕ ≅ψι
≅ψι ≅Ει ψϕ ;
≅πι
οχχυρσ: ≅ψ
ϕ

<

τηε ΛΗΣ οφ (12) ισ νεγατιϖε. Τηισ τακεσ πλαχε, ωηεν ονε ορ mορε οφ τηε φολλοωινγ
≅π

ισ συ′χιεντλψ σmαλλερ τηαν ≅ψϕι ; τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ οφ …ρm ι ισ λοωερ τηαν τηε εθυιλιβριυm
ουτπυτ οφ …ρm ϕ, ανδ/ ορ …ρm ι0 σ αβατεmεντ τεχηνολογψ ισ σιγνι…χαντλψ λεσσ ε′χιεντ τηαν τηε ονε οφ
…ρm ϕ: Ιν τηισ χασε, τηε εθυιmαργιναλ αλλοχατιον ρυλε διστριβυτεσ mορε περmιτσ το …ρm ι (ρεχαλλ τηατ
≅Ει (θ)=≅θ ισ νεγατιϖε). Βψ mακινγ …ρm ι α νετ−σελλερ οφ περmιτσ, τηε ρεγυλατορ ισ ινδυχινγ …ρm ϕ το
βυψ περmιτσ ιν τηε mαρκετ ανδ τηερεφορε, …ρm ϕ ωιλλ ηαϖε αδδιτιοναλ ινχεντιϖεσ το mαρκ−δοων τηε
ξ
πριχε οφ περmιτσ (τηισ χορρεσπονδσ το τηε ε¤εχτ ≅Ε ι=≅θ , ιν εθυατιον (6)). Τηισ παρτιαλλψ ο¤σετσ τηε
ι
στρενγτη οφ …ρm ϕ’σ ριϖαλ’σ χοστ ρισινγ ε¤εχτ, ρεστορινγ εθυιmαργιναλιτψ οφ αβατεmεντ. Τηε οπποσιτε
σιτυατιον τακεσ πλαχε ωηεν τηε στρενγτη οφ τηε ρισινγ ριϖαλ’σ χοστ ε¤εχτ ισ ηιγηερ φορ …ρm ι τηαν
φορ …ρm ϕ (ωηιχη οχχυρσ, φορ εξαmπλε, ωηεν …ρm ι ισ ενδοωεδ ωιτη α mορε ε′χιεντ αβατεmεντ
2 3 Το

οβταιν χονδιτιον (12), λετ υσ χονσιδερ τηε ρεσυλτσ ιν τηε …ρστ ανδ σεχονδ σταγε οφ τηε γαmε ανδ συβστραχτ

εθυατιονσ συχη τηατ η0ι αι = η0ϕ αϕ :
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τεχηνολογψ). Ιν τηατ χασε τηε ΛΗΣ οφ (12) ισ ποσιτιϖε ανδ εθυιmαργιναλιτψ ρεθυιρεσ …ρm ϕ το βε α
νετ−σελλερ οφ περmιτσ. Βψ δοινγ τηισ, τηε ρεγυλατορ ενσυρεσ τηατ …ρm ϕ ωιλλ σετ α ποσιτιϖε mαρκ−υπ
ον τηε πριχε οφ περmιτσ, ωηιχη χουντερϖαιλσ τηε στρενγτη οφ …ρm ι0 σ ριϖαλ’σ ρισινγ χοστ ε¤εχτ.
Ιν αδδιτιον, ουρ mοδελ αλσο πρεδιχτσ τηατ, εϖερψτηινγ ελσε τηε σαmε, τηε φραχτιον οφ περmιτσ
αλλοχατεδ το …ρm ι το ενσυρε εθυιmαργιναλιτψ τενδσ το ινχρεασε ιφ τηισ …ρm βεχοmεσ mορε ινε′χιεντ
ιν ρελατιον το …ρm ϕ:24
Φιναλλψ, ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ τηε αλλοχατιον σχηεmεσ W Ε 2 [0; 1] ασ ωελλ ασ ΕΜ 2 [0; 1] mαψ
νοτ αλωαψσ εξιστ ιν ουρ σετ−υπ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε χονδιτιονσ φορ τηε εξιστενχε οφ αν ιντεριορ σολυτιον
το τηε ρεγυλατορ’σ προβλεm mαψ βε ϖιολατεδ ωηεν τηε δεγρεε οφ ασψmmετρψ βετωεεν …ρmσ ισ ϖερψ
ηιγη ιν τερmσ οφ αβατεmεντ. Σαmε τηινγ ωιτη τηε εθυιmαργιναλ αλλοχατιον: ωηεν τηε ιmποσσιβιλιτψ
το ρεστορε εθυιmαργιναλιτψ ιν αβατεmεντ ισ χαυσεδ βψ τηε ασψmmετρψ ιν αβατεmεντ τεχηνολογιεσ, τηε
ρεγυλατορ σηουλδ αλλοχατε αλλ τηε αϖαιλαβλε εmισσιον περmιτσ το τηε …ρm ωιτη τηε ηιγηεστ mαργιναλ
αβατεmεντ χοστ25 .
Οπτιmαλ αλλοχατιον ρυλεσ mαψ χηανγε χονσιδεραβλψ δεπενδινγ ον τηε ρεγυλατορ’σ οβϕεχτιϖε. Σοmε
εξαmπλεσ οφ ποσσιβλε οβϕεχτιϖεσ το βε πυρσυεδ βψ τηε ρεγυλατορ αρε: εθυαλιζατιον οφ αβατεmεντ χοστσ,
mαξιmιζατιον οφ ϕοιντ προ…τσ, mαξιmιζατιον οφ χονσυmερσ’ συρπλυσ (εϖεν ωιτη σοmε πρεφερενχε οϖερ
σοmε χατεγορψ οφ χονσυmερσ), mαξιmιζατιον οφ τοταλ ωελφαρε, ορ οτηερ. Dεπενδινγ ον τηε σχοπε οφ τηε
ρεγυλατορ’σ αχτιϖιτψ ανδ τηε σπεχι…χ οβϕεχτιϖε πυρσυεδ βψ τηε ρεγυλατορ, τηερε mαψ βε χοντραδιχτορψ
ρεχοmmενδατιονσ ρεγαρδινγ τηε οπτιmαλ αλλοχατιον ρυλε : Ιν τηε φολλοωινγ συβσεχτιον, ωε ρελψ ον
αν εξαmπλε το στυδψ τηισ ποιντ.
3.1.

Τηε ιmπορτανχε οφ ουτπυτ δεmανδ χηαραχτεριστιχσ

Ιν τηισ συβσεχτιον ωε ρελψ ον α σιmυλατιον26 το ιλλυστρατε τηε πολιχψ ιmπλιχατιονσ οφ ουρ mοδελ.
Ιν παρτιχυλαρ, ωε στρεσσ τηε ιmπορτανχε οφ ουτπυτ δεmανδ χηαραχτεριστιχσ ιν τηε δε…νιτιον οφ τηε
οπτιmαλ αλλοχατιον ρυλεσ βψ τηε ενϖιρονmενταλ ρεγυλατορ. Ιν λινε ωιτη τηε εξαmπλε πρεσεντεδ ιν
Αππενδιξ Β, ωε χονσιδερ αν ινδυστρψ ιν ωηιχη: (ι) τηε ινϖερσε δεmανδ φορ γοοδ κ ισ γιϖεν βψ
πκ (ψκ ; ψ κ ) = 25 + ∀ϕ
2ψκ
ψ κ ; ωιτη 0 <
< 2 ανδ ∀ϕ = 0:1 ιφ κ = ϕ; (ιι) χκ [ψκ ] =
(ψκ )2
= 0:8; (ιϖ) Σ = 3; ανδ, (ϖ) …ρmσ’ αβατεmεντ τεχηνολογιεσ αρε γιϖεν βψ ηι (αι ) =
4 ; (ιιι)
(α )2
1:1(αι )2
ανδ ηϕ (αϕ ) = 2ϕ : Wε χοmπυτε οπτιmαλ αλλοχατιον ρυλεσ φορ προγρεσσιϖελψ ηιγηερ δεγρεεσ οφ
2
συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν γοοδσ, χοmπαρινγ ουτχοmεσ φορ = 0:01; = 0:4; = 1:5; ανδ = 1:99.
Χονχερνινγ τηε ιmπαχτ οφ τηε οβϕεχτιϖε πυρσυεδ βψ τηε ρεγυλατορ, ωε χοmπαρε οπτιmαλ αλλοχατιον
2 4 Φορ ινστανχε, ιν τηε χοντεξτ οφ τηε εξαmπλε πρεσεντεδ ιν Αππενδιξ Β, ωε ωουλδ οβταιν τηατ ΕΜ ινχρεασεσ φροm
50% το 54:9% ωηεν ινχρεασεσ φροm = 1 το = 1:1.
2 5 Φορ ινστανχε, ιν τηε χοντεξτ οφ τηε εξαmπλε πρεσεντεδ ιν Αππενδιξ Β, ωε οβταιν τηε φολλοωινγ χορνερ σολυτιονσ:
(ι) ΕΜ = 1 ωηεν …ρm ι ισ ενδοωεδ ωιτη τηε λεαστ ε′χιεντ αβατεmεντ τεχηνολογψ ( = 4) ; ανδ (ιι) ΕΜ = 0 ωηεν
…ρm ι ισ ενδοωεδ ωιτη τηε mοστ ε′χιεντ τεχηνολογψ ( = 0:4) :
2 6 Ιν φαχτ ιτ ισ ηαρδ το δεριϖε γενεραλ πολιχψ ιmπλιχατιονσ ιν ουρ φραmεωορκ σινχε εθυιλιβριυm ουτχοmεσ αρε α¤εχτεδ
βψ σεϖεραλ δετερmιναντσ (δεmανδ χον…γυρατιον, προδυχτιον χοστσ, αβατεmεντ τεχηνολογιεσ, πολλυτιον ιντενσιτιεσ ανδ
ρεγυλατορψ δεχισιονσ) ωιτη ποτεντιαλλψ οπποσιτε ε¤εχτσ.
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ρυλεσ υνδερ φουρ δι¤ερεντ ρεγυλατορψ οβϕεχτιϖεσ: (ι) εθυιmαργιναλιτψ οφ αβατεmεντ ε¤ορτ (ΕΜ ); (ιι)
mαξιmιζατιον οφ …ρmσ’ ϕοιντ προ…τσ (ϑΠ ); ανδ, …ναλλψ, (ιιι) mαξιmιζατιον οφ τοταλ σοχιαλ ωελφαρε
(W ). Το χοmπυτε χονσυmερ’σ συρπλυσ, ωε υσε τηε παρτιαλ εθυιλιβριυm αναλψσισ φροm Βελλε‡αmmε
ανδ Πειτζ (2010). Ταβλε 3 συmmαριζεσ ουρ ρεσυλτσ:
Συβστιτυτιον
= 0:01
= 0:4
= 1:5
= 1:99

ΕΜ
ΕΜ
ΕΜ
ΕΜ
ΕΜ

ϑΠ
= 54:1%
= 54:4%
= 54:9%
= 55:2%

ϑΠ
ϑΠ
ϑΠ
ϑΠ

W
= 54%
= 53%
= 51%
= 51%

W
W
W
W

= 69%
= 61%
= 60%
= 60%

Ταβλε 3: Οπτιmαλ περmιτσ αλλοχατιονσ
Ρεαδινγ εαχη λινε σεπαρατελψ, ωε χονχλυδε τηατ τηε οπτιmαλ αλλοχατιον οφ περmιτσ ϖαριεσ αχχορδινγ
το τηε ρεγυλατορ’σ οβϕεχτιϖε. Wηεν τηε ρεγυλατορ ωαντσ το προmοτε εθυιmαργιναλιτψ οφ πολλυτιον
αβατεmεντ (ΕΜ), ηε ϖολυνταριλψ χηοοσεσ το ιγνορε τηε ιmπαχτ οφ περmιτσ δεχισιονσ ον τηε ουτπυτ
mαρκετ. Ταβλε 3 σηοωσ τηατ, υνδερ α εθυιmαργιναλιτψ αλλοχατιον ρυλε, τηε ρεγυλατορ mυστ αλλοχατε
mορε περmιτσ το τηε …ρm τηατ οωνσ τηε λεσσ ε′χιεντ αβατεmεντ τεχηνολογψ (ασ δεσχριβεδ ιν τηε
πρεϖιουσ σεχτιον). Ιν ρελατιον το τηε ωαψ ουτπυτ mαρκετ χηαραχτεριστιχσ ιν‡υενχε τηε εθυιmαργιναλιτψ
αλλοχατιον ρυλε, ταβλε 3 σηοωσ τηατ ασ συβστιτυταβιλιτψ δεχρεασεσ, ρισινγ−ριϖαλ’σ χοστ στρατεγιεσ αρε
ωεακερ (δυε το λεσσ χοmπετιτιον) ανδ τηερεφορε τηε λοωερ νεεδσ το βε τηε χοmπενσατιον27 το τηε
λεαστ ε′χιεντ …ρm. Ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ τηε εθυιmαργιναλιτψ αλλοχατιον ρυλε ισ νοτ ϖερψ σενσιτιϖε
το χηανγεσ ιν τηε δεγρεε οφ ουτπυτ συβστιτυταβιλιτψ. Ιν φαχτ ουτπυτ δεmανδσ ρεmαιν περφεχτλψ
≅π
≅πι
σψmmετριχ, ωιτη ≅ψ
= ≅ψϕι ανδ τηερεφορε, τηε δεγρεε οφ προδυχτ συβστιτυταβιλιτψ ονλψ α¤εχτσ τηε
ϕ
στρενγτη οφ ριϖαλ’σ χοστ−ρισινγ ε¤εχτσ ινδιρεχτλψ, τηρουγη ιτσ ε¤εχτ ον ουτπυτ προδυχτιον (ανδ τηερεφορε
ιν …ρmσ’ αβατεmεντ νεεδσ).
Τυρνινγ νοω το τηε mαξιmιζατιον οφ ϕοιντ προ…τσ (ϑΠ), τηε οπτιmαλ αλλοχατιον οφ περmιτσ ονχε
mορε φαϖουρσ τηε λεαστ ε′χιεντ …ρm ι: Τηισ ισ τηε χασε βεχαυσε, ωηεν γιϖινγ mορε περmιτσ το τηε
λεαστ ε′χιεντ …ρm, τηε ινχρεασε ιν ιτσ ουτπυτ προδυχτιον (ανδ ιτσ προ…τσ) mορε τηαν χοmπενσατεσ
τηε δεχρεασε ιν ιτσ ριϖαλ’σ προδυχτιον (ανδ προ…τσ). Τηε χηανγεσ ιν τηε προ…τ−mαξιmιζινγ αλλοχατιον
ασ συβστιτυταβιλιτψ χηανγεσ αρε στρονγερ τηαν ιν τηε χοστ−ε¤εχτιϖε αλλοχατιον.
Φιναλλψ, τηε ωελφαρε mαξιmιζινγ (W) αλλοχατιον ρυλε γιϖεσ εϖεν mορε περmιτσ το τηε λεαστ ε′χιεντ
…ρm τηαν τηε προ…τ mαξιmιζινγ αλλοχατιον ρυλε. Τηισ ισ τηε χασε βεχαυσε τηε λαττερ ονλψ αχχουντσ φορ
τηε φαχτ τηατ τηε ινχρεασε ιν τηε λεαστ ε′χιεντ …ρm’σ ουτπυτ προδυχτιον αφτερ αν ινχρεασε ιν mορε
τηαν χοmπενσατεσ τηε δεχρεασε ιν τηε mοστ ε′χιεντ …ρm’σ ουτπυτ προδυχτιον. Ινστεαδ, τηε ωελφαρε
mαξιmιζινγ αλλοχατιον ρυλε αλσο αχχουντσ φορ τηε φαχτ τηατ τηε mεντιονεδ χηανγεσ ιν θυαντιτιεσ α¤εχτ
πριχεσ ανδ χονσεθυεντλψ χονσυmερ’σ συρπλυσ. Ιν παρτιχυλαρ, φορ τηε ϖαλυεσ οφ τηε παραmετερσ τηατ ωε
2 7 Χοmπενσατιον

ιν τηισ χοντεξτ τακεσ πλαχε τηρουγη α ηιγηερ περmιτσ αλλοχατιον.
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χονσιδερεδ, ωε οβσερϖε τηατ τηε ρεδυχτιον ιν τηε πριχε πι mορε τηαν χοmπενσατεσ τηε ινχρεασε ιν
πϕ : Τηισ λεαδσ το περmιτσ αλλοχατιον ρυλεσ mορε βιασεδ τοωαρδσ …ρm ι (αρουνδ 60%)
Χονχερνινγ τηε ιmπαχτ οφ ουτπυτ συβστιτυταβιλιτψ ον τηε ωελφαρε−mαξιmιζινγ αλλοχατιον ρυλε, ωε
…νδ τηατ ασ γοοδσ βεχοmε λεσσ συβστιτυταβλε, …ρm ι mυστ ρεχειϖε α ηιγηερ φραχτιον οφ περmιτσ το
χοmπενσατε τηε φαχτ τηατ πι ισ ηιγηερ τηαν πϕ (δυε το τηε ηιγηερ mαργιναλ αβατεmεντ χοστσ οφ …ρm
ι).
Ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ τηε αmουντ οφ περmιτσ αλλοχατεδ το τηε λεαστ ε′χιεντ …ρm ινχρεασεσ ασ
ωε mοϖε ριγητωισε ιν Ταβλε 3. Τηισ ισ βεχαυσε, ωηεν γιϖινγ mορε περmιτσ το τηε λεαστ ε′χιεντ
…ρm, τηε χοστ−ε¤εχτιϖε αλλοχατιον ρυλε τακεσ ιντο αχχουντ τηε βενε…τ ιν τερmσ οφ χοστ mινιmιζατιον
ωηιλε τηε προ…τ−mαξιmιζινγ αλλοχατιον τακεσ ιντο αχχουντ, αδδιτιοναλλψ, τηε ποσιτιϖε ε¤εχτ ον οϖεραλλ
ουτπυτ θυαντιτψ ανδ, …ναλλψ, τηε ωελφαρε−mαξιmιζινγ αλλοχατιον χονσιδερσ τηε βενε…τσ φορ χονσυmερσ
ιν τερmσ οφ πριχεσ (αλτηουγη ονε γρουπ οφ χονσυmερσ ισ φαϖουρεδ ιν δετριmεντ οφ τηε οτηερ).28
4. ΧΟΝΧΛΥDΙΝΓ ΡΕΜΑΡΚΣ
Wε ηαϖε σηοων ηοω τηε ποσσιβιλιτψ οφ τηε σιmυλτανεουσ αδοπτιον οφ ριϖαλ’σ χοστ−ρισινγ στρατεγιεσ
ιν αν ολιγοπολιστιχ mαρκετ mαψ ειτηερ αγγραϖατε οφ αmελιορατε τηε χοστ−ε¤εχτιϖενεσσ οφ ενϖιρονmενταλ
ρεγυλατιον βασεδ ον ΤΕΠ mαρκετσ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε φουνδ τηατ ιτ δεπενδσ ον εαχη …ρmσ’ ποσιτιον
ασ βυψερ ορ σελλερ οφ περmιτσ ασ ωελλ ασ ον τηε ιντερπλαψ οφ αβατεmεντ ανδ προδυχτιον χοστ στρυχ−
τυρεσ (ανδ ιτσ ιmπαχτ ιν τηε ουτπυτ mαρκετ ωιτη δι¤ερεντιατεδ προδυχτσ). Ιν λιγητ οφ τηε πρεϖιουσ
ρεσυλτσ, ωε ηαϖε ινϖεστιγατεδ οπτιmαλ χριτερια το αλλοχατε περmιτσ βετωεεν …ρmσ ασ α φυνχτιον οφ τηε
ρεγυλατορ’σ οβϕεχτιϖε, αδδρεσσινγ ιν mορε δεταιλ τηε χηαραχτεριζατιον οφ περmιτσ αλλοχατιον τηατ λεαδ
το χοστ−ε¤εχτιϖενεσσ οφ πολλυτιον αβατεmεντ. Wε …νδ τηατ τηε οπτιmαλ αλλοχατιον οφ περmιτσ ισ τηε
ονε τηατ ενσυρεσ τηατ τηε δι¤ερενχε ον εαχη …ρm×σ πριχε−χοστ mαργινσ ιν τηε περmιτσ ανδ ιν τηε
ουτπυτ mαρκετ αρε εθυαλιζεδ φορ τηε λαστ περmιτ διστριβυτεδ. Ουρ αναλψσισ αλσο ρεϖεαλσ τηατ οπτιmαλ
αλλοχατιον ρυλεσ mαψ βε εξτρεmελψ σενσιτιϖε το τηε σπεχι…χ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ουτπυτ mαρκετ.
Τηεν, ιν λινε ωιτη Σαρτζετακισ (1997), τηισ παπερ εmπηασιζεσ τηατ τηε ρεγυλατορ ισ οφτεν φαχεδ ωιτη
εξτρεmελψ δεmανδινγ ινφορmατιον νεεδσ.
2 8 Τηε αναλψσισ ρεγαρδινγ τηε ρεγυλατορψ ποσσιβιλιτιεσ ασ α φυνχτιον οφ γοοδσ συβστιτυταβιλιτψ βεχοmεσ παρτιχυλαρλψ
ρελεϖαντ ιν τηε χασε οφ ενϖιρονmενταλ πολιχιεσ τηατ mαψ α¤εχτ τηε ρεδιστριβυτιον οφ προδυχτιον βετωεεν γοοδσ ανδ,
τηρουγη τηατ ρεδιστριβυτιον, ηαρm α σπεχι…χ γρουπ οφ χονσυmερσ (ιν τηε χασε οφ ουρ εξαmπλε, τηοσε ωουλδ βε τηε
χονσυmερσ οφ γοοδ ϕ).
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Αππενδιξ Α
Προοφ οφ Λεmmα 1
Βψ αππλψινγ τηε τηεορψ οφ συπερmοδυλαρ γαmεσ, τηε σιγν οφ τηε ε¤εχτ οφ Εκ ον ψκ ανδ ψ κ δεπενδσ
2
2
ον τηε σιγν οφ τηε χροσσ−παρτιαλ δεριϖατιϖεσ ≅ψ≅κ ≅Εκ κ ανδ ≅ψ≅ κ ≅Εκ κ .29 Wιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ,
συπποσε κ = ι. Σινχε
≅2 ι
≅ψι ≅Ει =

η00ι ( ψ ι Ε ι ) > 0

ανδ
≅2 ϕ
≅ψϕ ≅Ει =

η00ϕ ( ψ ϕ Σ + Ε ι ) < 0

τηε λαργερ Ει , τηε λαργερ ψι (Ει ) ανδ τηε σmαλλερ ψϕ (Ει ).
ΣΟΧ οφ τηε σεχονδ−σταγε οπτιmιζατιον προβλεm
Τηε σεχονδ ορδερ χονδιτιον οφ τηε προβλεm χαν βε ωριττεν ασ
δ2 ι
≅ (δ ι =δΕι ) ≅ (δ ι =δΕι ) ≅ψι?
≅ (δ ι =δΕι ) ≅ψϕ?
=
+
+
δΕι2
≅Ει
≅ψι?
≅Ει
≅ψϕ?
≅Ει
ωηερε τηε …ρστ τερm ισ:
≅ (δ

ι =δΕι )

≅ψι?
≅Ει

=

≅Ει

1 η00ι ( ψι?

Ει ) +

≅Πι ψι? ; ψϕ? ≅ψϕ?
;
≅ψϕ?
≅Ει

τηε σεχονδ τερm ισ:
≅ (δ

ι =δΕι )
≅ψι?

≅ψι?
=
≅Ει

∀

η00ι

(

ψι?

≅πι ψι? ; ψϕ?
Ει ) + 2
≅ψι?

χ00ι

(ψι? )

2 00
ηι

(

ψι?

#

Ει )

≅ψι?
;
≅Ει

ανδ …ναλλψ τηε τηιρδ τερm ισ:
≅ (δ

ι =δΕι )
≅ψϕ?

≅ψϕ?
≅πι ψι? ; ψϕ? ≅ψι? ≅ψι?
=
:
≅Ει
≅ψι?
≅Ει ≅Ει

Τηερεφορε τηε ΣΟΧ χαν βε ωριττεν ασ φολλοωσ:
2

1

+

≅ψι?
≅Ει

1

η00ι

(

ψι?

≅πι ψι? ; ψϕ? ≅ψι?
Ει )+
≅ψι?
≅Ει

Προοφ οφ (8)
2 9 Σεε

Αmιρ (2005) φορ α συρϖεψ οφ τηισ αππροαχη.
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∀
≅πι ψι? ; ψϕ?
≅ψι?
1+
+ 2
≅Ει
≅ψι?

χ00ι

#

(ψι? )

≅ψι?
<0
≅Ει

Αππλψινγ τηε χηαιν ρυλε, τηε δεριϖατιϖεσ

≅ψκ
≅

χαν βε δεχοmποσεδ ασ φολλοωσ:

≅ψκ
≅ψ (θ; Ει ) ≅Ει (θ) ≅θ
= κ
;
≅
≅Ει
≅θ ≅
ωηερε τηε δεριϖατιϖεσ
≅ψ
2

κ (Εκ )
≅Εκ

≅ψκ (θ;Ει )
≅Ει

ηαϖε αλρεαδψ βεεν οβταινεδ ιν Λεmmα , ωιτη

< 0: Wε ηαϖε αλσο σεεν τηατ

≅Ει
≅θ

< 0 βεχαυσε

2

≅ ι
≅Ει ≅θ

< 0: Σιmιλαρλψ,

≅ψκ (Εκ )
> 0;ανδ
≅Εκ
≅θ
< 0 βεχαυσε
≅

≅ ϕ
≅θ≅

< 0 (χοmπλεmενταριτψ ανδ συπερmοδυλαριτψ, σεε Αmιρ, 2005).
Αχχορδινγλψ, αλονγ τηε εθυιλιβριυm πατη
≅ψι
≅

=

≅ψι (θ;Ει ) ≅Ει (θ) ≅θ
≅Ει
≅θ
≅

> 0;

≅ψϕ
≅

=

≅ψι (θ;Ει ) ≅Ει (θ) ≅θ
≅Ει
≅θ
≅

< 0:

ανδ

Ασ στατεδ ιν (8) αφτερ α mαργιναλ ϖαριατιον οφ ; τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ οφ …ρm ι χηανγεσ ιν τηε
σαmε διρεχτιον, ωηιλε τηε εθυιλιβριυm ουτπυτ οφ …ρm ϕ χηανγεσ ιν τηε οπποσιτε διρεχτιον.

Αππενδιξ Β: αν εξαmπλε
Ηερειν ωε ρελψ ον αν εξαmπλε το ιλλυστρατε ηοω ρελεϖαντ παραmετερσ, συχη ασ …ρmσ’ ρελατιϖε
ε′χιενχψ ιν τερmσ οφ αβατεmεντ, mαψ α¤εχτ εθυιλιβριυm mαρκετ ουτχοmεσ.30 Wε χονσιδερ τηατ (ι)
τηε ινϖερσε δεmανδ φορ γοοδ κ ισ γιϖεν βψ πκ (ψκ ; ψ κ ) = 25 2ψκ 1:5ψ κ ; (ιι) …ρmσ’ προδυχτιον
2
τεχηνολογψ ισ σιmιλαρ, ωιτη χκ [ψκ ] = (ψκ4) ; (ιιι) τηε ιντενσιτψ οφ πολλυτιον ισ εθυαλ το = 0:8; (ιϖ) τηε
τοταλ στοχκ οφ εmισσιον περmιτσ ισ εξογενουσλψ …ξεδ βψ τηε ρεγυλατορ το mεετ τηε πολλυτιον χοντρολ
ταργετ ανδ ωε χονσιδερ ιτ το βε Σ = 3; ωηιχη χονστραινσ …ρmσ’ προδυχτιον πλανσ. Φιναλλψ, (ϖ) …ρmσ’
2
(α )2
αβατεmεντ τεχηνολογιεσ αρε γιϖεν βψ ηι (αι ) = (α2ι ) ανδ ηϕ (αϕ ) = 2ϕ :
Ιν ωηατ φολλοωσ, ωε χοmπυτε τηε εθυιλιβριυm ουτχοmεσ ασ ιν Σεχτιον 2.1 χονσιδερινγ τηε σπεχι…χ
φυνχτιονσ δεταιλεδ ιν ποιντσ (ι) το (ϖ). Ρεγαρδινγ …ρm ι0 σ αβατεmεντ τεχηνολογψ, ωε χονσιδερ τηρεε
ποσσιβλε σχεναριοσ: …ρm ι ισ mορε ε′χιεντ ιν τερmσ οφ αβατεmεντ ( = 0:4); …ρmσ ηαϖε σψmmετριχ
αβατεmεντ τεχηνολογιεσ ( = 1); ανδ …ρm ϕ ισ mορε ε′χιεντ ιν τερmσ οφ αβατεmεντ ( = 4) : Ιν τηε
φολλοωινγ ταβλε ωε ρεπροδυχε τηε πρεδιχτιονσ οφ ουρ mοδελ ρεγαρδινγ εθυιλιβριυm πριχεσ (βοτη φορ
3 0 Νοτε τηατ α σιmιλαρ αναλψσισ χουλδ βε περφορmεδ το στυδψ τηε ιν‡υενχε οφ οτηερ παραmετερσ, συχη ασ ουτπυτ
δεmανδ, προδυχτιον χοστσ ορ τηε πολλυτιον χαπ Σ: Φορ τηε σακε οφ σιmπλιχιτψ, ιν τηε παπερ ωε πρεσεντ ονλψ αν εξαmπλε
τηατ αναλψσεσ τηε ε¤εχτσ οφ αβατεmεντ τεχηνολογιεσ ανδ, ατ τηε ενδ οφ τηε σεχτιον, ωε χοmmεντ ον οτηερ ποτεντιαλλψ
ρελεϖαντ παραmετερσ.
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περmιτσ ανδ ουτπυτ) ανδ εθυιλιβριυm τραδινγ λεϖελσ φορ δι¤ερεντ ϖαλυεσ οφ :

= 0:4
=1
=4

πι

πϕ

10:9 + 0:02
11:2 0:11
12:4 0:78

10:9 + 0:13
11:2 0:11
11:8 0:22

Ταβλε Β: Εθυιλιβριυm ουτχοmεσ

θ

= 0:4;

2:1
3: 3
7: 1
= 1;

ξι

0:21
0:75
2:81

2: 3
2:0
1:7

0:9
1:0
1:1

=4

Ταβλε Β σηοωσ τηατ εθυιλιβριυm ουτπυτ πριχεσ δεπενδ ον …ρmσ’ αβατεmεντ τεχηνολογιεσ. Ασ ωε
ωουλδ εξπεχτ, σινχε …ρmσ αρε σψmmετριχ ωιτη ρεσπεχτ το εϖερψτηινγ ελσε εξχεπτ αβατεmεντ ε′χιενχψ,
τηε …ρm ωιτη τηε mοστ ε′χιεντ αβατεmεντ τεχηνολογψ ηασ α χοmπετιτιϖε αδϖανταγε ιν τηε ουτπυτ
mαρκετ ο¤ερινγ ιτσ προδυχτ ασ α λοωερ πριχε. Φυρτηερmορε, Ταβλε Β σηοωσ τηατ αν ινχρεασε ιν λεαδσ
το αν ινχρεασε ιν τηε ουτπυτ πριχε οφ βοτη γοοδσ. Τηε ρεγυλατορ χαν παρτιαλλψ ο¤σετ τηισ ινχρεασε βψ
αλλοχατινγ mορε περmιτσ το …ρm ι ωηεν τηισ …ρm βεχοmεσ προγρεσσιϖελψ mορε ινε′χιεντ. Ιν α θυιτε
δι¤ερεντ χοντεξτ Τανακα ανδ Χηεν (2012) …νδ α χοντραστινγ ρεσυλτ, ωηιχη υνδερλινεσ τηε ιmπορτανχε
οφ τακινγ ιντο αχχουντ τηε mαρκετ στρυχτυρε ασ α κεψ ϖαριαβλε το χηοοσε οπτιmαλ περmιτσ αλλοχατιον.
Ρεγαρδινγ περmιτσ’ τραδινγ, Ταβλε Β σηοωσ τηατ …ρm ι mιγητ βε α νετ βυψερ ορ σελλερ, δεπενδινγ
ον τηε ϖαλυε οφ : Φορ εξαmπλε, ιφ < 0:39; …ρm ι ισ αλωαψσ α νετ βυψερ οφ περmιτσ, φορ τηε τηρεε
τεχηνολογιχαλ σπεχι…χατιονσ. Ιν χοντραστ, ιφ > 0:65; …ρm ι ισ αλωαψσ α νετ σελλερ οφ περmιτσ, φορ
τηε τηρεε τεχηνολογιχαλ σπεχι…χατιονσ. Φορ ιντερmεδιατε ϖαλυεσ οφ ; …ρm ι ισ α νετ σελλερ ονλψ φορ
σοmε σπεχι…χατιονσ οφ τηε αβατεmεντ χοστ φυνχτιον. Ασ εξπεχτεδ, ωηεν …ρm ι βεχοmεσ ρελατιϖελψ λεσσ
ε′χιεντ τηαν …ρm ϕ; ιτ σελλσ λεσσ (ορ βυψσ mορε) περmιτσ το χοmπενσατε ιτσ λοωερ αβατεmεντ ε′χιενχψ
ανδ βεχοmε mορε χοmπετιτιϖε ιν τηε ουτπυτ mαρκετ (ιν οτηερ ωορδσ, …ρm ι ισ αδοπτινγ α ριϖαλ’σ
ρισινγ−χοστ στρατεγψ). Ιν ωηατ χονχερνσ τηε πριχε οφ περmιτσ, ωηεν …ρm ι βεχοmεσ ρελατιϖελψ λεσσ
ε′χιεντ τηαν …ρm ϕ; Ταβλε Β σηοωσ αν ινχρεασε ιν τηε πριχε οφ περmιτσ. Ασ ωε mοϖε φροm = 0:4
το = 4; ανδ …ρm ι βεχοmεσ mορε ινε′χιεντ, …ρm ϕ ινχρεασεσ τηε πριχε οφ περmιτσ το ωιτηηολδ
περmιτ εmισσιονσ ανδ αϖοιδ τηε ε¤εχτσ οφ …ρm ι0 σ ριϖαλ’σ ρισινγ−χοστ στρατεγιεσ ιν τηε σεχονδ σταγε. Ιτ
ισ ωορτη νοτινγ τηατ ηερειν ωε ϕυστ χονσιδερ τεχηνολογιχαλ σπεχι…χατιονσ φορ ωηιχη θ
η0ϕ > 0;
mεανινγ τηατ εϖεν ωηεν …ρm ϕ ισ α νετ βυψερ οφ περmιτσ, τηε ριϖαλ’σ ρισινγ χοστ ε¤εχτ ισ αλωαψσ
δοmιναντ.

Αππενδιξ Χ: Σοχιαλ Οπτιmυm
Τηε ρεγυλατορ’σ προβλεm ισ το mαξιmιζε (ασσυmινγ α λινεαρ δαmαγε φυνχτιον αΣ) W = ΧΣ +
+
αΣ ωιτη ρεσπεχτ το : Wηενεϖερ ιντεριοριτψ χονδιτιονσ αρε mετ, τηε ΦΟΧ το τηε πρεϖιουσ
ι
ϕ
≅
προβλεm ισ γιϖεν βψ ≅ΧΣ
+ ≅≅ ι + ≅ ϕ = 0: Λετ υσ νοω χοmπυτε εαχη οφ τηε δεριϖατιϖεσ ηερειν.
≅
Χονσυmερ Συρπλυσ
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≅π

≅π

≅πι
ϕ
ι
ανδ ≅ψ
= ≅ψϕι =
: Τηε χονσυmερ
Λετ υσ χαλλ διρεχτ ανδ ινδιρεχτ ε¤εχτσ ασ ≅π
≅ψι = ≅ψϕ =
ϕ
συρπλυσ φορ σψmmετριχ λινεαρ δεmανδσ ανδ δι¤ερεντιατεδ προδυχτσ ισ γιϖεν βψ (σεε Βελλε‡αmmε ανδ
Πειτζ, 2010 φορ δεταιλσ):
1
ΧΣ =
ψι2 + 2 ψι ψϕ + ψϕ2 :
2

Dεριϖινγ ω.ρ.τ.

ανδ εθυαλιζινγ το ζερο ωε γετ, αφτερ ρεαρρανινγ,
≅ψϕ
≅ψι
ψ +
ψ
≅Ει ι
≅Ει ϕ

≅Ει ≅θ
≅θ ≅
Προ…τσ
Wε mαξιmιζε προ…τσ ω.ρ.τ.
ι

δψι
( ψι + πι χ0 (ψι )
η0ι )
δ
δψϕ
δθ
ψι +
( Σ Ει )
δ
δ
δΕι
δΕι
+θ Σ
η0ι
δ
δ

=

χ0 (ψι )

Βψ τηε ΦΟΧ οφ τηε τηιρδ σταγε, ωε ηαϖε ( ψι + πι
Τηυσ, βψ αναλογψ, ωε σηουλδ οβταιν τηατ
ϕ

δψι
ψϕ
δ

=

Αδδινγ υπ σο τηατ ωε ηαϖε τηε ε¤εχτ οφ
≅
≅

ι

+

=0

ανδ ωε γετ:

≅
≅

≅
≅

≅ψϕ
≅ψι
ψ +
ψ
≅Ει ϕ
≅Ει ι

+

≅
≅

ϕ

=

δθ
( Σ
δ

Ει )

η0ι ) = 0.

ον τοταλ προ…τσ, ωε οβταιν:
δψϕ
δψ
ψι + ι ψϕ
δ
δ

Ε¤εχτ οφ
ον τοταλ ωελφαρε
Τηεν, αδδινγ υπ πρεϖιουσ δεριϖατιονσ ωε …νδ τηατ
δψϕ
δψι
ψ +
ψ
δ ι
δ ϕ

+ η0ι

≅ΧΣ
≅

+ η0ι

+

≅
≅

ι

δΕι
δ

η0ϕ

+

≅
≅

ϕ

η0ϕ

δΕι
δ

=0

+ η0ι

η0ϕ

= 0:

τηατ αφτερ δεϖελοπινγ βεχοmεσ
δΕι
δ

δΕι
δ

η0ϕ

θ Σ+ θ

≅ψϕ
≅ψι
ψ +
ψ
≅Ει ι
≅Ει ϕ
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= 0 ιφ ανδ ονλψ ιφ

Χονσιδερινγ τηατ

≅πι
≅ψι

=

≅πϕ
≅ψϕ

=

ωε γετ εθυατιον (9):

δΕι
η0ι
δ

η0ϕ =

δΕι
δ

≅ψϕ ≅πϕ
≅ψι ≅πι
ψι
+
ψ
≅Ει ≅ψι
≅Ει ϕ ≅ψϕ

:

Τηε πρεϖιουσ χαν βε ρεαρρανγεδ χονσιδερινγ τηε φολλοωινγ εθυαλιτιεσ τακεν φροm τηε τηιρδ σταγε
εθυιλιβριυm:
≅πι
≅ψι
≅πι
ψϕ
≅ψι

ψι

το γετ
δΕι
η0ι
δ

η0ϕ =

Αδδινγ ανδ συβτραχτινγ θ

δΕι
δ

θ
ωηερε ωε νοτε mαρκυπσ ασ

(πι

χ0ι

η0ι )

=

πϕ

χ0ϕ

η0ϕ

≅ψϕ
π
≅Ει ϕ

δΕι
δ

η0ϕ

χ0ϕ

≅ψι
(π
≅Ει ι

χ0ι

η0ι )

ον τηε ΛΗΣ ανδ ρεαρρανγινγ, ωε γετ

η0ϕ
ϕ

=

≅ψϕ
≅Εϕ

= πϕ

χ0ϕ

ϕ

δΕι
= (θ
δ
η0ϕ ανδ
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η0ι )
ι

= (πι

≅ψι
≅Ει
χ0ι

ι

δΕι
δ
η0ι ) ρεσπεχτιϖελψ.

