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Αβστραχτ

Τηε παπερ εξπλορεσ ινχεντιϖεσ φορ στρατεγιχ ϖερτιχαλ σεπαρατιον οφ �ρµσ ιν α φραµεωορκ οφ

α σιµπλε δυοπολψ µοδελ. Εαχη �ρµ χηοοσεσ ειτηερ το βε α ρεταιλερ οφ ιτσ οων γοοδ (ϖερτιχαλ

ιντεγρατιον) ορ το σελλ ιτσ γοοδ τηρουγη αν ινδεπενδεντ εξχλυσιϖε ρεταιλερ (ϖερτιχαλ σεπαρατιον).

Ιν τηε λαττερ χασε α τωο−παρτ ταρι⁄ ισ αππλιεδ. Ρεταιλερσ χοµπετε ιν θυαντιτιεσ, γοοδσ αρε

περφεχτ συβστιτυτεσ ανδ �ρµσ� χοστ φυνχτιονσ αρε θυαδρατιχ. Ι σηοω τηατ τηε εθυιλιβριυµ

ουτχοµε χρυχιαλλψ δεπενδσ ον τηε δεγρεε οφ (δισ)εχονοµιεσ οφ σχαλε ανδ ασψµµετρψ οφ χοστσ.

Τωο ασψµµετριχ εθυιλιβρια αρισε, ιν ωηιχη ονε �ρµ σεπαρατεσ ωηιλε ανοτηερ ιντεγρατεσ, υνδερ

χονδιτιονσ τηατ βοτη �ρµσ� χοστ φυνχτιονσ εξηιβιτ α συ′χιεντλψ ηιγη δισεχονοµιεσ οφ σχαλε,

ορ εξτρεµε ασψµµετρψ οφ χοστσ. Υνδερ α µοδερατε ασψµµετρψ οφ χοστσ α υνιθυε εθυιλιβριυµ

εξιστσ ιν ωηιχη τηε �ρµ ωιτη τηε λοωερ δεγρεε οφ δισεχονοµιεσ οφ σχαλε σεπαρατεσ, ωηιλε ιτσ

ριϖαλ ιντεγρατεσ. Ωιτη τηε δεγρεε οφ δισεχονοµιεσ οφ σχαλε λοω φορ βοτη �ρµσ ιν τηε υνιθυε

εθυιλιβριυµ βοτη �ρµσ σεπαρατε.

ϑΕΛ χλασσι�χατιον: Λ22; Λ42

Κεψωορδσ: ςερτιχαλ ολιγοπολψ; ςερτιχαλ Σεπαρατιον; ςερτιχαλ Ιντεγρατιον, ∆ελεγατιον

1 Ιντροδυχτιον

Τηε παπερ εξαµινεσ ινχεντιϖεσ φορ στρατεγιχ ϖερτιχαλ σεπαρατιον οφ �ρµσ ιν Χουρνοτ δυοπολψ

σεττινγσ. ςερτιχαλ σεπαρατιον ισ δε�νεδ ασ σελλινγ τηρουγη αν ινδεπενδεντ εξχλυσιϖε ρεταιλερ, ωηιλε

ϖερτιχαλ ιντεγρατιον ασ σελλινγ διρεχτλψ το �ναλ χονσυµερσ. Ιτ φολλοωσ τηε τραδιτιοναλ αππροαχη ιν

ασσυµινγ τηατ, ιν τηε χασε οφ σεπαρατιον, α �ρµ χηοοσεσ βοτη τηε ωηολεσαλε πριχε, ατ ωηιχη ηε

ωιλλ συππλψ το ηισ ρεταιλερ, ανδ τηε φρανχηισε φεε. Σο, ιν τηισ χοντεξτ, σεπαρατιον µεανσ τηατ τηε

�ρµ δελεγατεσ τηε δεχισιον οφ τηε θυαντιτψ το βε σολδ το ηισ ρεταιλερ, ιν ωηιχη χασε ιτ χοντρολσ τηε

ρεταιλερ�σ οβϕεχτιϖε (ρεταιλερ�σ προ�τ φυνχτιον). Υσινγ τηε φρανχηισε φεε τηε �ρµ εξτραχτσ τηε εντιρε

ρεταιλερ�σ προ�τ, ωιτη τηε ωηολεσαλε πριχε βεινγ υσεδ το σετ τηε οπτιµαλ ινχεντιϖε σχηεµε ο⁄ερεδ

το τηε ρεταιλερ. Ιν τηε χασε οφ ιντεγρατιον τηε �ρµ ισ α ρεταιλερ οφ ιτσ οων γοοδ ανδ, ασ συχη, τηε

�ρµ�σ οβϕεχτιϖε ισ µαξιµιζατιον οφ οων προ�τ.
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Τηε συβϕεχτ οφ τηε ποσσιβλε αδϖανταγεσ οφ ϖερτιχαλ σεπαρατιον ιν στρατεγιχ δυοπολψ γαµεσ ηασ

βεεν ρεχειϖινγ γροωινγ αττεντιον ιν τηε ρεχεντ εχονοµιχ λιτερατυρε ον �ρµ βεηαϖιορ. Βοναννο ανδ

ςιχκερσ (1988) χονσιδερ α δυοπολψ µοδελ ωιτη λινεαρ χοστσ ιν ωηιχη εαχη µανυφαχτυρερ µακεσ τηε

δεχισιον οφ ωηετηερ το σεπαρατε ορ ιντεγρατε. Ασσυµινγ πριχε χοµπετιτιον αµονγ ρεταιλερσ, τηεσε

αυτηορσ σηοω τηατ ϖερτιχαλ σεπαρατιον ισ βοτη ιν τηε χολλεχτιϖε, ασ ωελλ ασ ινδιϖιδυαλ, ιντερεστσ οφ

τηε �ρµσ, σο τηατ ιν τηε εθυιλιβριυµ βοτη �ρµσ σελλ τηειρ προδυχτσ τηρουγη ινδεπενδεντ ρεταιλερσ.

Τηυσ, ιν τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ βοτη �ρµσ σεπαρατε. Λιν (1988) χονσιδερσ α µοδελ ιν ωηιχη

τηε χονσυµερσ ηαϖε τηε δισχρετε χηοιχε οφ βυψινγ ειτηερ ονε υνιτ οφ γοοδ ορ νοτ ατ αλλ ανδ τηε

ρεταιλερσ χοµπετε ιν πριχεσ. Τηε αυτηορ σηοωσ τηατ τηε Ναση εθυιλιβρια οφ τηε γαµε αρε συχη τηατ

ειτηερ βοτη �ρµσ σεπαρατε, ορ βοτη ιντεγρατε. Φεστµανν ανδ ϑυδδ (1987) χονσιδερ σεπαρατιον

υνδερ Χουρνοτ χοµπετιτιον ωιτη λινεαρ δεµανδ ανδ χονσταντ µαργιναλ χοστσ. Τηεψ σηοω τηατ

βοτη µανυφαχτυρερσ ηαϖε αν ινχεντιϖε το σεπαρατε ανδ τηε ρεσυλτινγ εθυιλιβριυµ γενερατεσ γρεατερ

ουτπυτ, λοωερ πριχεσ ανδ µορε ε′χιεντ αλλοχατιον οφ προδυχτιον τηαν τηε Χουρνοτ εθυιλιβριυµ.

Ιφ τηε �ρµσ� χοστ φυνχτιονσ αρε σψµµετριχ, βοτη �ρµσ ρεχειϖε λοωερ προ�τσ χοµπαρεδ το τηε ονεσ

ιν τηε Χουρνοτ εθυιλιβριυµ οφ τηε γαµε. Υνδερ ασψµµετρψ οφ τηε χοστσ, τηε µορε ε′χιεντ �ρµ�σ

προ�τ µαψ βε ηιγηερ τηαν ιν τηε Χουρνοτ εθυιλιβριυµ οφ τηε γαµε. Τηεσε αυτηορσ αλσο σηοω

τηατ, ιν τηε χασε οφ Βερτρανδ χοµπετιτιον ωιτη δι⁄ερεντιατεδ προδυχτσ, τηε οωνερσ ωαντ τηειρ

µαναγερσ το σετ ηιγηερ πριχεσ, φορ ελιχιτινγ ηιγηερ πριχεσ φροµ τηε χοµπετινγ µαναγερσ τοο, ωιτη

τηε ρεσυλτ τηατ τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ, ιν ωηιχη βοτη �ρµσ σεπαρατε, γενερατεσ ηιγηερ προ�τσ ανδ

λοωερ ουτπυτ χοµπαρεδ το τηε Βερτρανδ εθυιλιβριυµ. Σκλιϖασ (1987) στυδιεσ α δελεγατιον προβλεµ

ιν ωηιχη τηε οωνερσ σετ τηε οβϕεχτιϖε φυνχτιονσ φορ τηειρ µαναγερσ ατ α �ρστ σταγε ανδ, τηεν,

µαναγερσ µακε α δεχισιον. Ηισ �νδινγσ αρε χλοσε το Φεστµανν ανδ ϑυδδ (1987). Τηε οωνερσ

αλωαψσ τακε αδϖανταγε οφ τηε σεπαρατιον ανδ, ιν τηε χασε τηατ δυοπολιστσ χοµπετε ιν θυαντιτψ

(πριχεσ), βοτη �ρµσ εαρν λοωερ (ηιγηερ) προ�τσ. Γαλ−Ορ (1991) χονσιδερσ α µοδελ οφ Βερτρανδ

χοµπετιτιον βετωεεν ρεταιλερσ ανδ �νδσ τηατ, ιν τηε πρεσενχε οφ λοω προδυχτ δι⁄ερεντιατιον, τηε

προδυχερσ µαψ βενε�τ φροµ τηε δουβλε µαργιναλιζατιον αρισινγ ωιτη λινεαρ πριχινγ. Συχη δουβλε

µαργιναλιζατιον ρεσυλτσ ιν ηιγηερ ρεταιλ πριχεσ, ωιτη τηε ε⁄εχτ οφ ρελιεϖινγ χοµπετιτιϖε πρεσσυρε.

Αλτηουγη τηε αυτηορ δοεσ νοτ µακε εξπλιχιτ χονσιδερατιον οφ τηε σεπαρατιον δεχισιον οφ �ρµσ,

ηερ �νδινγσ ιµπλψ τηατ µανυφαχτυρερσ γαιν φροµ σεπαρατιον, ιφ τηεψ χαν εξτραχτ αλλ τηε ρεταιλερσ�

προ�τσ. Βασυ (1995) χονσιδερσ α µοδελ οφ µαναγεριαλ δελεγατιον ιν α δυοπολψ ωιτη α λινεαρ

δεµανδ, χονσταντ µαργιναλ χοστσ ανδ χοµπετιτιον ιν θυαντιτιεσ. Υνδερ τηε ασσυµπτιον οφ �ξεδ

χοστσ ασσοχιατεδ ωιτη σεπαρατιον, τηε αυτηορ σηοωσ τηατ ασψµµετριχ εθυιλιβρια αρισε, εϖεν ιν τηε

σψµµετριχ−χοστ χασε. Ιν τηισ µοδελ, ιν τηε αβσενχε οφ �ξεδ χοστσ, ιφ ονλψ ονε �ρµ σεπαρατεσ, τηε

προ�τ οφ τηε σεπαρατεδ (ιντεγρατεδ) �ρµ ισ ηιγηερ (λοωερ) χοµπαρεδ το τηε Χουρνοτ εθυιλιβριυµ.

Ιφ βοτη �ρµσ σεπαρατε, εαχη �ρµ�σ προ�τ ισ στριχτλψ λοωερ τηαν ιν τηε Χουρνοτ εθυιλιβριυµ. Τηε

αυτηορ, φυρτηερ, σηοωσ τηατ τηερε εξιστσ α λεϖελ οφ τηε �ξεδ χοστ συχη τηατ, ωιτη ονλψ ονε �ρµ

σεπαρατινγ, τηε �ναλ προ�τ οφ τηε σεπαρατεδ �ρµ ισ στιλλ ηιγηερ τηαν ιτσ Χουρνοτ προ�τ, µορεοϖερ,

τηε προ�τ οφ τηε ιντεγρατεδ �ρµ ισ ηιγηερ τηαν ιν τηε χασε οφ βοτη �ρµσ σεπαρατινγ. Τηυσ, ιφ

σεπαρατιον ισ ασσοχιατεδ ωιτη αδδιτιοναλ χοστσ, ασψµµετριχ εθυιλιβρια αρισε ανδ τηε ουτπυτσ λεϖελσ
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αρε ασ ιν α Σταχκελβεργ εθυιλιβριυµ. ϑανσον (2003) χονσιδερσ α Χουρνοτ ολιγοπολψ γαµε ωιτη

α λινεαρ δεµανδ ανδ χονσταντ µαργιναλ χοστσ, ιν ωηιχη ηε ασσυµεσ τηατ σεπαρατιον ιµπλιεσ α

�ξεδ χοντραχτινγ χοστ. Ιν τηισ χασε, ασψµµετριχ εθυιλιβρια εµεργε, ωηεν τηε Χουρνοτ ολιγοπολιστσ

συππλψ χλοσε συβστιτυτεσ. Σο, α συµµαρψ οφ τηε λιτερατυρε ωουλδ βε ασ φολλοωσ: ωηεν γοοδσ αρε

ιµπερφεχτ συβστιτυτεσ, υνδερ Βερτρανδ χοµπετιτιον ωιτη χονσταντ µαργιναλ χοστσ, ιτ ισ βοτη ιν τηε

πριϖατε ανδ τηε χολλεχτιϖε ιντερεστσ οφ τηε �ρµσ το σεπαρατε. Ιν τηε χασε οφ Χουρνοτ χοµπετιτιον

ωιτη α λινεαρ δεµανδ ανδ χονσταντ µαργιναλ χοστσ, ιτ ισ ιν πριϖατε ιντερεστ, βυτ νοτ ιν τηε χολλεχτιϖε

ιντερεστσ οφ εαχη �ρµ το σεπαρατε. Ιφ τηε χασε οφ σψµµετρψ οφ �ρµσ, τηειρ προ�τσ αρε στριχτλψ λοωερ

τηαν ιν τηε Χουρνοτ εθυιλιβριυµ. Ιν τηε πρεσενχε οφ α �ξεδ χοστ ασσοχιατεδ ωιτη σεπαρατιον,

ασψµµετριχ εθυιλιβρια µαψ αρισε.

Ιν τηισ παπερ, Ι εξτενδ τηε εαρλιερ αναλψσισ βψ αλλοωινγ φορ ινχρεασινγ µαργιναλ χοστσ οφ προ−

δυχτιον ανδ, ιν παρτιχυλαρ, φορ θυαδρατιχ χοστ φυνχτιονσ. Ι σηοω τηατ τηε εθυιλιβριυµ στρυχτυρε

χριτιχαλλψ δεπενδσ ον τηε σλοπεσ οφ τηε µαργιναλ χοστ φυνχτιονσ (ιν οτηερ ωορδσ, ον τηε δεγρεεσ

οφ δισεχονοµιεσ οφ σχαλε) ανδ τηε ασψµετρψ οφ χοστσ . Ιφ τηε σλοπεσ οφ βοτη µαργιναλ χοστ φυνχ−

τιονσ αρε συ′χιεντλψ λοω ιν τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ οφ τηε γαµε βοτη �ρµσ σεπαρατε. Υνδερ α

µοδερατε ασψµµετρψ οφ χοστσ, ιν τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ οφ τηε γαµε, τηε µορε ε′χιεντ �ρµ

σεπαρατεσ, ωηερεασ τηε λεσσ ε′χιεντ ονε ιντεγρατεσ. Ασψµµετριχ εθυιλιβρια (ονε �ρµ σεπαρατινγ,

τηε οτηερ δελεγατινγ) αρισε ιν τωο χασεσ: �ρστλψ, ιφ τηε σλοπε οφ εαχη µανυφαχτυρερ�σ µαργιναλ χοστ

ισ συ′χιεντλψ ηιγη, σεχονδλψ, ιφ τηε χοστ ασψµµετρψ ισ εξτρεµελψ ηιγη. Τηε µοδελ σηοωσ τηατ

τηε οπτιµαλ διστριβυτιον πολιχψ οφ α �ρµ δεπενδσ ον βοτη ιτσ οων ανδ ιτσ ριϖαλ�σ χοστ στρυχτυρεσ.

Τηισ προϖιδεσ α ποσσιβλε εξπλανατιον φορ τηε ωιδελψ οβσερϖεδ ασψµµετρψ ιν τηε σαλεσ στρατεγιεσ

αµονγ �ρµσ1 . Α στρονγ πρεδιχτιον οφ τηε µοδελ ισ τηατ ωιτη σψµµετρψ οφ �ρµσ, τηε εθυιλιβριυµ ισ

δετερµινεδ βψ τηε δεγρεε οφ δισεχονοµιεσ οφ σχαλε: ιφ τηισ δεγρεε ισ λοω, τηεν βοτη �ρµσ σεπαρατε,

ωηερεασ ιφ ιτ ισ ηιγη, τωο ασψµετριχ εθυιλιβρια εξιστ. Τηε ιντυιτιον φορ τηεσε ρεσυλτσ ισ ασ φολλοωσ.

Ιφ �ρµ 1 σεπαρατεσ ανδ τηε �ρµ 2 ιντεγρατεσ, τηε �ρµσ γετ τηε σαµε προ�τσ ασ ιν α Σταχκελβεργ

γαµε, ωιτη τηε σεπαρατεδ �ρµ βεινγ α Σταχκελβεργ λεαδερ2 . Συπποσε τωο σψµµετριχ �ρµσ σεπ−

αρατε. Εαχη �ρµ ηασ αν ινχεντιϖε το σετ α λοω ενουγη ωηολεσαλε πριχε ιν ορδερ το ινχρεασε ιτσ

ρεταιλερ�σ ουτπυτ ανδ ιτσ �ναλ προ�τ. Τηισ ρεσυλτσ ιν ηιγηερ ουτπυτ ανδ λοωερ προ�τσ χοµπαρινγ το

τηε Χουρνοτ ουτχοµε. Α χεντραλ θυεστιον ιν τηισ χασε ισ ωηετηερ τηε �ρµσ� προ�τσ αρε λοωερ τηαν

τηε Σταχκελβεργ φολλοωερ�σ προ�τ. Τηε κεψ δι⁄ερενχε ιν τηε χασε οφ λινεαρ χοστσ ισ τηε στρενγτη οφ

χοµπετιτιον ιν τηε ωηολεσαλε πριχεσ. Α δεχρεασε ιν, σαψ, τηε �ρµ 2�σ ωηολεσαλε πριχε ρεσυλτσ ιν α

δεχρεασε ιν τηε �ρµ 1�σ ουτπυτ, ανδ ηενχε ιν τηε �ρµ 1�σ µαργιναλ χοστ3 . Τηε �ρµ 2�σ ουτπυτ, ασ

ωελλ ασ τηε τοταλ ουτπυτ, ινχρεασεσ, τηυσ τηε �ρµ 1�σ µαργιναλ ρεϖενυε δεχλινεσ. Τηε �ρµ 1�σ βεστ

ρεπλψ, ιν τηισ χασε, ισ το ρεστορε α βαλανχε βετωεεν ιτσ µαργιναλ χοστ ανδ ρεϖενυε. Ιφ τηε σλοπε οφ

τηε �ρµ 1�σ µαργιναλ χοστ φυνχτιον ισ ηιγη ενουγη, τηε δεχλινε ιν ιτσ µαργιναλ χοστ ισ ηιγηερ τηαν

1Σεε Βυεηλερ ανδ Σχηµυτζλερ (2005) ανδ ϑανσον (2003) φορ α δεταιλεδ δισχυσσιον οφ τηε εµπιριχαλ οβσερϖατιονσ
οϖερ τηε ασψµµετρψ ιν ϖερτιχαλ στρυχτυρεσ.

2Σεπαρατιον σερϖεσ ασ α χοµµιτµεντ µεχηανισµ ιν τηισ χασε: τηε σεπαρατεδ �ρµ χοµµιτσ ιτσ ρεταιλερ�σ ηιγη
ουτπυτ βψ σεττινγ α λοω ωηολεσαλε πριχε.

3Τηισ οβϖιουσλψ χαννοτ οχχυρ ιφ τηε �ρµσ� µαργιναλ χοστσ αρε χονσταντ.
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τηατ ιν µαργιναλ ρεϖενυε, ανδ τηε �ρµ 1 πρεφερσ το ινχρεασε ιτσ ουτπυτ. Τηατ ισ, τηε �ρµ 1 σηουλδ

δεχρεασε ιτσ ωηολεσαλε πριχε ασ α ρεσπονσε το α δεχρεασε ιν ιτσ ριϖαλ�σ ωηολεσαλε πριχε. Ιν τηισ χασε,

υνδερ σψµµετρψ οφ τηε �ρµσ, τηε �ρµσ� ωηολεσαλε πριχεσ αρε στρατεγιχ χοµπλεµεντσ. Ιν τηισ χασε,

χοµπετιτιον βετωεεν µανυφαχτυρερσ ιν ωηολεσαλε πριχεσ µαψ βε τουγη, ανδ ιτ ρεσυλτσ ιν ηιγη ουτ−

πυτ λεϖελσ, ανδ τηερεφορε ιν λοω �ρµσ� προ�τσ, σο τηεσε µαψ βε λοωερ τηαν α Σταχκελβεργ φολλοωερ�σ

προ�τ. Ηενχε, εαχη �ρµ πρεφερσ το ιντεγρατε (ανδ το οβταιν τηε Στακελβεργ φολλοωερ προ�τ), γιϖεν

τηατ ιτσ χοµπετιτορ σεπαρατεσ ανδ ασψµµετριχ εθυιλιβρια αρισε ιν α χοµπλετελψ σψµµετριχ γαµε.

Συπποσε νοω τηερε ισ α χοστ ασψµµετρψ, τηατ τηε �ρµ 1 σεπαρατεσ, τηε �ρµ 2 ιντεγρατεσ, ανδ

λετ�σ χονσιδερ τηε ινχεντιϖε οφ τηε �ρµ 2 το δεϖιατε το σεπαρατιον. Σεπαρατιον οφ τηε �ρµ 2 ηασ α

τωοφολδ ε⁄εχτ: �ρστλψ, ιν τηε αβσενχε οφ τηε �ρµ 1�σ ρεαχτιον, τηε �ρµ 2 χουλδ ινχρεασε ιτσ προ�τ

βψ σεττινγ ιτσ ωηολεσαλε πριχε ατ αν αππροπριατε λεϖελ. Τηε ινχρεασε ιν �ρµ 2�σ προ�τ δεπενδσ ον

ιτσ οων χοστ στρυχτυρε: τηε λεσσερ ε′χιεντ τηε �ρµ 2 ισ, τηε λεσσερ τηε γαιν οβταινεδ. Σεχονδλψ, ιφ

τηε �ρµ 1�σ ωηολεσαλε πριχε ισ α χοµπλεµεντ το τηε �ρµ 2�σ ωηολεσαλε πριχε, τηε �ρµ 1�σ ρεαχτιον

µαψ ιµπλψ α σιγνι�χαντ δεχρεασε ιν ιτσ ωηολεσαλε πριχε, τηερεφορε α σιγνι�χαντ ινχρεασε ιν τηε τοταλ

ουτπυτ, ωηιχη δεχρεασεσ τηε �ρµ 2�σ προ�τ. Τηε λαττερ ε⁄εχτ µαψ δοµινατε τηε φορµερ ιν τωο

χασεσ: �ρστλψ, ιφ τηε �ρµ 2�σ µαργιναλ χοστ χυρϖε ισ στεεπ ενουγη. Ιν τηισ χασε τηε ποσσιβλε γαιν

φροµ αν ινχρεασε ιν ιτσ ρεταιλερ�σ ουτπυτ ισ σµαλλ. Σεχονδλψ, ιφ τηε �ρµ 1�σ µαργιναλ χυρϖε ισ ϖερψ

στεεπ, ηενχε τηε �ρµ 1�σ ωηολεσαλε πριχε ισ α στρονγ χοµπλεµεντ το τηε �ρµ 2�σ ωηολεσαλε πριχε.

Ιν τηισ χασε, αν ινχρεασε ιν τηε ρεταιλερ 1�σ ουτπυτ ισ ηιγη. Τηυσ, ιφ α �ρµ�σ, ορ ιτσ ριϖαλ�σ, µαργιναλ

χυρϖε ισ ϖερψ στεεπ, τηε �ρµ πρεφερσ το ιντεγρατε, γιϖεν ιτσ ριϖαλ σεπαρατεσ, ιµπλψινγ τηε εξιστενχε

οφ τωο ασψµµετριχ εθυιλιβρια. Ιν χοντραστ, ιφ α �ρµ�σ µαργιναλ χυρϖε ισ �ατ, ωιτηουτ ιτσ ριϖαλ�σ

µαργιναλ χοστ χυρϖε βεινγ ϖερψ στεεπ, τηε �ρµ σεπαρατεσ, γιϖεν τηατ ιτσ ριϖαλ σεπαρατεσ. Ιν τηισ

χασε τηερε ισ α υνιθυε ασψµµετριχ εθυιλιβριυµ ιν ωηιχη τηε µορε ε′χιεντ �ρµ σεπαρατεσ, ωηιλε

τηε λεσσ ε′χιεντ �ρµ ιντεγρατεσ. Φιναλλψ, ιφ βοτη µαργιναλ χυρϖεσ αρε συ′χιεντλψ �ατ, τηε �ρστ

ε⁄εχτ δοµινατεσ τηε σεχονδ φορ βοτη �ρµσ ανδ ιν τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ βοτη �ρµσ σεπαρατε.

Τηε οργανιζατιον οφ τηε παπερ ισ ασ φολλοωσ: Σεχτιον 2 δεσχριβεσ τηε µοδελ ανδ προϖιδεσ τηε

χηαραχτεριζατιον οφ εθυιλιβριυµ υνδερ γενεραλ ασσυµπτιονσ ον δεµανδ ανδ χοστ φυνχτιονσ. Σεχτιον

3 προϖιδεσ αν αναλψσισ φορ τηε χασε οφ θυαδρατιχ χοστ ανδ λινερ δεµανδ φυνχτιονσ ανδ δισχυσσεσ τηε

ροβυστνεσσ οφ ρεσυλτσ. Φιναλλψ, Σεχτιον 4 χονχλυδεσ. Τηε προοφσ οφ τηε προποσιτιονσ αρε ρελεγατεδ

το τηε Αππενδιξ Α.

2 Τηε γενεραλ µοδελ ανδ χηαραχτεριζατιον οφ εθυιλιβριυµ

Τηε �ρµσ Φ1; Φ2 προδυχε ηοµογενεουσ γοοδ. Λετ Χι(θι); ι = 1; 2 βε τηε χοστ φυνχτιονσ. Λετ

Π (θ1+θ2) δενοτε αν ινϖερσε δεµανδ φυνχτιον. Ιν τηε γενεραλ χασε, ωιτη τηε φολλοωινγ ασσυµπτιονσ

ον τηε δεµανδ ανδ τηε χοστσ φυνχτιον4 .
4Αλτουγη τηισ παπερ προϖιδεσ �ναλ ρεσυλτσ φορ θυαδρατιχ χοστσ ανδ λινεαρ δεµανδ φυνχτιονσ ονλψ αν αναλψσισ ιν

τηισ σεχτιον αλλοωσ το δισχυσσ ροβυστνεσσ οφ ρεσυλτσ ανδ αλσο ιτ ηιγηλιγητσ δριϖινγ φορχεσ ιν τηε µοδελ.
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Ασσυµπτιον 1. Χ 0ι(θι) > 0;Χ
00
ι (θι) � 0; φορ ανψ θι � 0.

Ασσυµπτιον 2. Π 0 < 0;Π 0 + Π 00θι < 0;9Θ > 0 : Π (Θ) = 0:

Ατ τηε �ρστ σταγε οφ τηε γαµε, εαχη �ρµ δεχιδεσ ωηετηερ το σελλ τηε γοοδ τηρουγη αν ιν−

δεπενδεντ εξχλυσιϖε ρεταιλερ, ορ διρεχτλψ το �ναλ χονσυµερσ, βεινγ α ρεταιλερ οφ ιτσ οων γοοδ.

Φολλοωινγ Βοναννο ανδ ςιχκερσ (1988), Ι ρεφερ το τηε φορµερ χασε ασ ϖερτιχαλ σεπαρατιον ανδ το

τηε λαττερ χασε ασ ϖερτιχαλ ιντεγρατιον. Τηυσ, ατ τηε �ρστ σταγε εαχη �ρµ χηοοσεσ φροµ τηε αχτιον

µ 2 Μ;Μ = φΣ; Ιγ; ωηερε Σ ανδ Ι αρε ιντερπρετεδ ασ τηε χηοιχε οφ τηε �ρµ το σεπαρατε ανδ

ιντεγρατε, ρεσπεχτιϖελψ. Ιφ τηε �ρµ Φι�σ χηοιχε ισ Σ; ιτ φυρτηερ σετσ τηε τωο−παρτ ταρι⁄ (ωι; Αι)

ον ηισ ρεταιλερ, ωηερε ωι ισ τηε ωηολεσαλε πριχε οφ τηε γοοδ ανδ Αι ισ α φρανχηισε φεε. Ατ τηε

σεχονδ σταγε οφ τηε γαµε, τηε δεχισιονσ οφ τηε �ρστ σταγε αρε οβσερϖεδ5 ανδ τηε ρεταιλερσ χοµπετε

χηοοσινγ τηειρ θυαντιτιεσ σιµυλτανεουσλψ ανδ ινδεπενδεντλψ. Τηε προ�τ οφ τηε ιντεγρατεδ �ρµ ι ισ

Π (θ1+θ2)θι�Χι(θι). Ιφ τηε �ρµ ι σεπαρατεσ,ιτσ οων ανδ ιτσ ρεταιλερ�σ προ�τσ αρε ωιθι+Αι�Χι(θι)

ανδ Π (θ1 + θ2)θι � ωιθι �Αι, ρεσπεχτιϖελψ.

2.1 Τηε δοωνστρεαµ εθυιλιβρια

Τηε γαµε ηασ φουρ συβγαµεσ χορρεσπονδινγ το τηε χηοιχε µ 2Μ = φΙ; Σγ τακεν βψ εαχη �ρµ ατ

τηε �ρστ σταγε. Ιφ εαχη �ρµ ισ ϖερτιχαλλψ ιντεγρατεδ, τηε �ρµ ι�σ µαξιµιζατιον προβλεµ ισ

µαξ
θι
�ι = Π (θ1 + θ2)θι � Χι(θι); ι = 1; 2: (1)

Γιϖεν Ασσυµπτιονσ 1 ανσδ 2, τηε γαµε (1) ηασ α υνιθυε Ναση−Χουρνοτ εθυιλιβριυµ.

Λετ φθΧ1 ; θ
Χ
2 γ δενοτε εθυιλιβριυµ θυαντιτιεσ ανδ �

Χ
ι = Π (θ

Χ
ι +θ

Χ
ϕ )θ

Χ
ι �Χι(θ

Χ
ι ); ι; ϕ = 1; 2; ι 6= ϕ

δενοτε τηε εθυιλιβριυµ προ�τσ ιν τηισ συβγαµε6 . Τηε εθυιλιβριυµ ισ χηαραχτεριζεδ βψ τηε �ρστ−

ορδερ χονδιτιονσ: Π 0θΧι + Π � Χ
0
ι = 0; ι = 1; 2.

Ιφ βοτη �ρµσ αρε ϖερτιχαλλψ σεπαρατεδ, τηε �ρµ ι χηοοσεσ φωι; Αιγ το σολϖε ιτσ µαξιµιζατιον

προβλεµ:

µαξ
φωι;Αιγ

�ι = ωιθ
�
ι +Αι � Χι(θ

�
ι ); ι = 1; 2;

ωηερε θ�ι = αργµαξθιφΠ (θι+θ
�
ϕ )θι�ωιθι�Αιγ; ι; ϕ = 1; 2; ι 6= ϕ αρε τηε ουτπυτ λεϖελσ ρεσυλτινγ ιν

τηε ρεταιλερσ� χοµπετιτιον. Βψ χηοοσινγ αν αππροπριατε λεϖελ οφ α φρανχηισε φεε, εαχη �ρµ εξτραχτσ

5 Ιτ ισ ασσυµεδ τηατ δεχισσιονσ οφ τηε �ρστ σταγε αρε ιρρεϖερσιβλε ανδ τηερεφορε τηερε ισ νο χοµµιτµεντ προβλεµ.
6Υππερ ινδεξ Χ ινδιχατεσ τηε ουτχοµε οφ τηε συβγαµε (Ιντεγρατε; Ιντεργατε) ισ α Χουρνοτ ουτχοµε.
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αλλ ιτσ ρεταιλερ�σ συρπλυσ. Τηυσ, τηε �ρµ ι� προβλεµσ µαψ βε ωριττεν ασ:

µαξ
ωι

�ι = Π (θ�1 + θ
�
2)θ

�
ι � Χι(θ

�
ι ); ι = 1; 2;

σ:τ: θ�ι = αργµαξ
θι
φΠ (θι + θ

�
ϕ )θι � ωιθιγ:

Ηενχε, φορ ανψ γιϖεν φω1; ω2γ τηε ρεταιλερσ� χηοιχε οφ φθ
�
1 ; θ

�
2γ σατισ�εσ τηε �ρστ ορδερ χονδιτιονσ:

Π 0θ�ι + Π � ωι = 0; ι = 1; 2: (2)

ανδ τηε �ρµσ� χηοιχε οφ φω1; ω2γ ισ α σολυτιον οφ τηε σψστεµ:

≅�ι
≅ωι

= Π 0θ�ι

�
≅θ�ι
≅ωι

+
≅θ�ϕ
≅ωι

�
+ Π

≅θ�ι
≅ωι

� Χ 0ι
≅θ�ι
≅ωι

= (3)

= (Π 0θ�ι + Π � Χ
0
ι)
≅θ�ι
≅ωι

+ Π 0θ�ι
≅θ�ϕ
≅ωι

= 0;

ι; ϕ = 1; 2:

Πλυγγινγ Π 0θ�ι + Π = ωι ιντο (3) ωε οβταιν (ωι �Χ
0
ι)
≅θ�ι
≅ωι

+ Π 0θ�ι
≅θ�ϕ
≅ωι

= 0 ανδ τηε εθυιλιβριυµ

ϖαλυεσ φω1; ω2γ ανδ φθ
�
1 ; θ

�
2γ σατισφψ:

ωι = Χ
0
ι � Π

0θ�ι
≅θ�ϕ
≅ωι

=
≅θ�ι
≅ωι

; ι; ϕ = 1; 2; ι 6= ϕ: (4)

Υνδερ Ασσυµπτιονσ 1 ανδ 2, θ�ι (ω1; ω2) ανδ θ
�
ϕ (ω1; ω2) σατισφψ

≅θι
≅ωι

< 0 <
≅θϕ
≅ωι

<
��� ≅θι≅ωι

��� ; ι; ϕ = 1; 2,
τηερεφορε ωι < Χ

0
ι: Τηυσ, ιφ βοτη �ρµσ σεπαρατε, ιν τηε εθυιλιβριυµ εαχη �ρµ σετσ ιτσ ωηολεσαλε

πριχε λοωερ τηεν ιτσ µαργιναλ χοστ. Χονσιδερινγ τηε ε⁄εχτ οφ χηανγε ιν ωϕ ον ωι, αν αππλιχατιον

οφ τηε ιµπλιχιτ φυνχτιον τηεορεµ το (4) γιϖεσ:

δωι
δωϕ

=

δ
δωϕ
Χ 0ι �

δ
δωϕ

(Π 0θ�ι ∋ι)

1� ( δ
δωι
Χ 0ι �

δ
δωι

(Π 0θ�ι ∋ι))
= (5)

=
(Χ 00ι � Π

0∋ι)
≅θ�ι
≅ωϕ

� Π 00 ≅Θ
�

≅ωϕ
θ�ι ∋ι � Π

0θ�ι
≅∋ι
≅ωϕ

1� (Χ 00ι � Π
0∋ι)

≅θ�ι
≅ωι

+ Π 00 ≅Θ
�

≅ωι
θ�ι ∋ι + Π

0θ�ι
≅∋ι
≅ωι

;

ι; ϕ = 1; 2:

ωηερε Θ� = θ�ι + θ
�
ϕ ανδ ∋ι =

≅θ�ϕ
≅ωι
=
≅θ�ι
≅ωι
. Νοτε τηατ υνδερ α λινεαρ δεµανδ φυνχτιον: Π 00 = 0 ,

∋ι = χονστ 2 [�1; 0], ≅∋ι
≅ωϕ

= ≅∋ι
≅ωι

= 0, ι; ϕ = 1; 2; ι 6= ϕ. Τηεν δωι
δωϕ

=
(Χ00

ι �Π
0∋ι)

≅θ�ι
≅ωϕ

1�(Χ00

ι �Π
0∋ι)

≅θ�
ι

≅ωι

ανδ

σιγν
�
δωι
δωϕ

�
= σιγν (Χ 00ι � Π

0∋ι). Χλεαρλψ, ιφ τηε χοστ φυνχτιονσ αρε αλσο λινεαρ, ωι ανδ ωϕ αρε

αλωαψσ στρατεγιχ συβστιτυτεσ. Ιν χοντραστ, ιφ Χ 00ι ισ συ′χιεντλψ ηιγη,
δωι
δωϕ

> 0, ρεσυλτινγ ιν ωι

ωϕ .βεινγ στρατεγιχ χοµπλεµεντσ. Τηε ιντυιτιον οφ τηισ ρεσυλτ ισ ασ φολλοωσ: Α δεχρεασε ιν ωϕ ρεσυλτσ
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ιν αν δεχρεασε ιν θ�ι ανδ αν ινχρεασε ιν θ
�
ϕ . Μορεοϖερ, τηε τοταλ ουτπυτ ινχρεασεσ (

≅Θ�

≅ωι
> 0). Ιφ

Χ
00

ι > 0; βοτη τηε �ρµ ι�σ µαργιναλ χοστ ανδ ιτσ µαργιναλ ρεϖενυε δεχρεασε ( δ
δωϕ
Χ 0ι = Χ

00
ι
≅θ�ι
δωϕ

< 0

ανδ δ
δωϕ

(Π 0θ�ι ∋ι) < 0). Τηε �ρµ ι�σ βεστ ρεσπονσε δεπενδσ ον τηε ρελατιϖε µαγνιτυδεσ οφ τηε

χηανγεσ ιν τηε µαργιναλ ρεϖενυε ανδ µαργιναλ χοστ. Ιφ
��� δ
δωϕ
Χ 0ι

��� >
��� δ
δωϕ

(Π 0θ�ι ∋ι)
���, τηε βεστ ρεσπονσε

ιµπλιεσ ινχρεασινγ θι, ανδ δεχρεασινγ ωι, ηενχε
δωι
δωϕ

> 0. Ιφ
��� δ
δωϕ
Χ 0ι

��� <
��� δ
δωϕ

(Π 0θ�ι ∋ι)
���, ωι ανδ

ω2 αρε συβστιτυτεσ. Φορ τηε αναλψσισ ιτ ισ χρυχιαλ τηατ ηιγηερ σλοπεσ οφ τηε �ρµ�σ µαργιναλ χοστ

χυρϖεσ ρεσυλτ ιν α λοωερ δεγρεε οφ συβστιτυτιον. Ωιτη τηε σλοπεσ στεεπ ενουγη, ω1 ανδ ω2 αρε

χοµπλεµεντσ. Ιφ βοτη �ρµσ σεπαρατε, βοτη σετ τηε ωηολεσαλε πριχε βελλοω µαργιναλ χοστ. Ιφ τηε

�ρµσ αρε σψµµετριχ (Χ1(θ) = Χ2(θ)), εαχη �ρµ ηασ α ηιγηερ ουτπυτ ανδ λοωερ προ�τ τηαν ιν

τηε Ναση−Χουρνοτ εθυιλιβριυµ. Μορεοϖερ, τηε γρεατερ δωι
δωϕ

ισ, τηε γρεατερ ισ αλσο τηε δι⁄ερενχε

βετωεεν τηε Χουρνοτ ανδ εθυιλιβριυµ ουτχοµεσ ιν τηε συβγαµε ωιτη τηε τωο �ρµσ σεπαρατινγ.

Λετ φθΣ1 ; θ
Σ
2 γ βε τηε εθυιλιβριυµ θυαντιτιεσ ανδ �Σι = Π (θΣ1 + θ

Σ
2 )θ

Σ
ι � Χι(θ

Σ
ι ); (ι = 1; 2) τηε

εθυιλιβριυµ παψο⁄ οφ τηισ συβγαµε.

Ιφ τηε �ρµ ι ιντεγρατεσ ανδ τηε �ρµ ϕ σεπαρατεσ, τηε �ρµ ϕ χηοοσεσ ωϕ το σολϖε ιτσ µαξιµιζατιον

προβλεµ:

µαξ
ωϕ

�ϕ = Π (θ
�
ι + θ

�
ϕ )θ

�
ι � Χϕ(θ

�
ϕ )

ωηερε:

(
θ�ι = αργµαξθι Π (θι + θ

�
ϕ )θι � Χι(θι)

θ�ϕ = αργµαξθϕ Π (θ
�
ι + θϕ)θϕ � ωϕθϕ

:

Τηε εθυιλιβριυµ ϖαλυεσ οφ φθ�ι ; θ
�
ϕ γ σατισφψ τηε �ρστ ορδερ χονδιτιονσ:

(
Π 0θι + Π � Χ

0
ι(θι) = 0

Π 0θϕ + Π � ωϕ = 0
: (6)

Νοτε τηατ βοτη ρεαχτιον φυνχτιονσ δετερµινεδ βψ (6) αρε δεχρεασινγ, τηε �ρµ ι�σ βεστ ρεσπονσε

φυνχτιον δοεσ νοτ δεπενδ ον ωϕ ανδ ιτ ισ τηε σαµε ασ ιν τηε συβγαµεωιτη βοτη �ρµσ ιντεγρατινγ.

Τηε ρεταιλερ ϕ�σ βεστ ρεσπονσε φυνχτιον ισ δετερµινεδ βψ τηε �ρµ ϕ�σ χηοιχε οφ ωϕ ατ τηε �ρστ σταγε.

Τηυσ τηε �ρµ ϕ ϖαρψινγ ωϕ (ι.ε. σηιφτινγ ιτσ ρεταιλερ�σ βεστ ρεσπονσε χυρϖε) µαψ ψιελδ ανψ ποιντ

ον τηε �ρµ ι�σ βεστ ρεσπονσε χυρϖε ασ αν εθυιλιβριυµ ουτχοµε. Χλεαρλψ, τηε εθυιλιβριυµ ουτπυτ

ισ τηε σαµε ασ υνδερ Σταχκελβεργ χοµπετιτιον ωιτη τηε �ρµ ϕ βεινγ τηε λεαδερ. Λετ φθΦι ; θ
Λ
ϕ γ ανδ

φ�Φι ; �
Λ
ϕ γ δενοτε τηε εθυιλιβριυµ θυαντιτιεσ ανδ προ�τσ, ωιτη τηε υππερ ινδιχεσ Φ ανδ Λ ρεφερρινγ

το τηε ιντεγρατεδ ανδ σεπαρατεδ �ρµσ ρεσπεχτιϖελψ7 .

7Τηε υππερ ινδεξ Φ (Λ) ινδιχατεσ τηατ τηε ιντεγρατεδ (σεπαρατεδ) �ρµ οβταινσ τηε Σταχκελβεργσ φολλοωερ�σ
(λεαδερ�σ) προ�τ.
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2.2 Τηε υπστρεαµ εθυιλιβριυµ

Ωε συµµαριζε τηε πρεϖιουσ ρεσυλτσ ιν τηε φολλοωινγ ταβλε:

Μ 2

Σεπαρατε Ιντεγρατε

Μ 1 Σεπαρατε �Σ1 ; �
Σ
2 �Λ1 ; �

Φ
2

Ιντεγρατε �Φ1 ; �
Λ
2 �Χ1 ; �

Χ
2

Υνδερ Ασσυµπτιονσ 1 ανδ 2 ωε ηαϖε τηατ �Λι > �Χι > �Φι ανδ θΛι > θΧι > θΦι ; ι = 1; 2:

Τηερεφορε τηε συβγαµε φΙ; Ιγ ισ νεϖερ αν εθυιλιβριυµ ουτχοµε. Φιναλλψ, τηε εθυιλιβριυµ ισ δετερ−

µινεδ βψ α ρελατιον οφ µανυφαχτυρερσ� προ�τσ �Λι ; �
Φ
ι ανδ �

Σ
ι ; ι = 1; 2 ανδ φΣ; Ιγ ισ εθυιλιβριυµ ιφ

�Φ2 � �
Σ
2 ; φΙ; Σγ ισ εθυιλιβριυµ ιφ �Φ1 � �

Σ
1 ; φΣ; Σγ ισ εθυιλιβριυµ ιφ �Φ1 � �

Σ
1 ανδ �

Φ
2 � �

Σ
2 . Νοτε

τηατ ιφ �Φι > �
Σ
ι ; ι = 1; 2, τηερε αρε τωο ασψµµετριχ στριχτ εθυιλιβρια φΣ, Ιγ ανδ φΙ, Σγ; ωηερεασ

ιφ �Φι > �Σι ανδ �
Φ
ϕ < �Σϕ τηερε ισ α υνιθυε ασψµµετριχ στριχτ εθυιλιβριυµ, ιν ωηιχη τηε �ρµ ι

ιντεγρατεσ ανδ τηε �ρµ ϕ σεπαρατεσ.

3 Λινεαρ δεµανδ ανδ θυαδρατιχ χοστσ

Χονσιδερ τηε χασε οφ α λινεαρ δεµανδ Π (θ1 + θ2) = 1 � θ1 � θ2 ανδ θυαδρατιχ χοστ φυνχτιονσ

Χι(θι) =
1
2διθ

2
ι ωιτη δι � 0; ι = 1; 2. Σινχε Π (Θ) ανδ Χι(θι) σατισφψ Ασσυµπτιονσ 1 ανδ 2, τηερε

εξιστ α υνιθυε Ναση εθυιλιβριυµ ιν τηε Χουρνοτ γαµε.

Ιφ βοτη �ρµσ ιντεγρατε, τηεψ πλαψ α στανδαρδ Χουρνοτ γαµε:

µαξ
θι
�ι = (1� θι � θϕ)θι �

1

2
χιθ

2
ι ; ι;= 1; 2

Τηε Ναση εθυιλιβριυµ ουτχοµε οφ τηε γαµε σατισ�εσ τηε �ρστ ορδερ χονδιτιονσ ανδ ψιελδσ τηε

σολυτιον:

1� (2 + δι)θι � θϕ = 0:

θΧι =
1 + δϕ

(3 + 2δι + δϕδι + 2δϕ)
ανδ �Χι =

(2 + δι)(1 + δϕ)
2

2(3 + 2δϕ + δϕδι + 2δι)2
; ι; ϕ = 1; 2:

Ιφ βοτη �ρµ σεπαρατε, τηε �ρστ ορδερ χονδιτιονσ οφ τηε ρεταιλερσ� προ�τ µαξιµιζατιον προβλεµσ

1� 2θι � θϕ � ωι = 0; ι; ϕ = 1; 2
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γιϖεσ τηε οπτιµαλ ουτπυτσ ασ φυνχτιονσ οφ (ω1; ω2), ωιτη τοταλ ουτπυτ ανδ πριχε:

θι =
1� 2ωι + ωϕ

3
; ι; ϕ = 1; 2

Θ =
2� ω1 � ω2

3
; Π =

1 + ω1 + ω2
3

Τηε �ρµσ� µαξιµιζατιον προβλεµσ αρε γιϖεν βψ:

µαξ
ωι
�ι =

1 + ωι + ωϕ
3

1� 2ωι + ωϕ
3

�
δι
2

�
1� 2ωι + ωϕ

3

�2
; ι; ϕ = 1; 2; ι 6= ϕ:

ωιτη �ρστ ορδερ χονδιτιονσ γιϖινγ τηε �ρµσ� ρεαχτιον χυρϖεσ ιν τηε σπαχε φω1; ω2γ :

ωι =
(�1 + 2δι)(1 + ωϕ)

4(1 + δι)
; ι; ϕ = 1; 2 (7)

Ιτ ηολδσ τηατ: δωι
δωϕ

= (�1+2δι)
4(1+δι)

ισ στριχτλψ ινχρεασινγ ιν δι;
δωι
δωϕ

���
δι=0

= � 1
4 ;

δωι
δωϕ

���
δι=1=2

=

0; δωιδωϕ
!

δι!+1

1
2 . Ηενχε, τηε δεγρεε οφ συβστιτυτιον βετωεεν ωι ανδ ωϕ δεχρεασεσ ιν δι; ωηεν

δι < 1=2; ανδ ωι ισ χοµπλεµεντ το ω2, ωηεν δι >
1
2 : Νοτε τηατ ιφ δι >

1
2 ανδ δι <

1
2 τηεν

δωι
δωϕ

> 0 ανδ
δωϕ
δωι

< 0, Τηατ ισ, ωι ισ α χοµπλεµεντ το ωϕ ωηερεασ ωϕ ισ α συβστιτυτε φορ ωι.Τηε

σψστεµ (7) ηασ α σολυτιον φωι =
2δι�2δϕ+4διδϕ�1
5+6δι+6δϕ+4διδϕ

; ι; ϕ = 1; 2γ: Τηε εθυιλιβριυµ θυαντιτιεσ ανδ

προ�τσ αρε γιϖεν βψ:

θΣι =
2 + 4δϕ

(5 + 6δι + 4διδϕ + 6δϕ)
;

�Σι =
2(1 + δι)(1 + 2δϕ)

2

(5 + 6δι + 4διδϕ + 6δϕ)2
;

ι; ϕ = 1; 2; ι 6= ϕ:

Ιφ τηε �ρµ ι σεπαρατεσ ανδ τηε �ρµ ϕ ιντεγρατεσ, τηε ρεταιλερσ� προ�τ µαξιµιζατιον προβλεµσ:

8
<
:

µαξ
θι
�ι = (1� θι � θϕ)θι � ωιθι

µαξ
θϕ
�ϕ = (1� θϕ � θι)θϕ �

1
2δϕθ

2
ϕ

ωιτη τηε �ρστ ορδερ χονδιτιονσ ανδ σολυτιον:

(
1� 2θι � θϕ � ωι = 0

1� (2 + δϕ) θϕ � θι = 0
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(
θι =

1+δϕ�ωι(2+δϕ)
3+2δϕ

θϕ =
1+ωι
3+2δϕ

: (8)

Πλυγγινγ (8) ιντο �ι = Π (θι + θϕ)θι �
1
2διθ

2
ι ανδ οπτιµιζινγ ωιτη ρεσπεχτ το ωι, ωε οβταιν

ωι =
(1+δϕ)(2δι+διδϕ�1)

(2+δϕ)(2+2δϕ+διδϕ+2δι)
. Τηε εθυιλιβριυµ θυαντιτιεσ ανδ προ�τσ αρε γιϖεν βψ:

(
θΛι =

1+δϕ
(2+2δϕ+διδϕ+2δι)

θΦϕ =
1+δϕ+2δι+διδϕ

(2+δϕ)(2+2δϕ+διδϕ+2δι)

8
<
:
�Λι =

(1+δϕ)
2

2(2+δϕ)(2+2δϕ+διδϕ+2δι)2

�Φϕ =
(1+δϕ+2δι+διδϕ)

2

2(2+δϕ)(2+2δϕ+διδϕ+2δι)2

Βψ α σψµµετρψ αργυµεντ, ιφ τηε �ρµ ϕ σεπαρατεσ ανδ τηε �ρµ ι ιντεγρατεσ τηεν ρεταιλερσ� προ�τσ

αρε:

(
�Φι =

(1+δι+2δϕ+διδϕ)
2

2(2+δι)(2+2δϕ+διδϕ+2δι)2

�Λϕ =
(1+δι)

2

2(2+δι)(2+2δι+διδϕ+2δϕ)2

:

Τηε φολλοωινγ προποσιτιον σαψσ τηατ εαχη �ρµ ηασ αν ινχεντιϖε το σεπαρατε, γιϖεν τηατ ιτσ ριϖαλ

ιντεγρατεσ, ηενχε φΙ; Ιγ χαννοτ βε αν εθυιλιβριυµ ουτχοµε.

Προποσιτιον 1 �Λι > �
Χ
ι > �

Φ
ι φορ ανψ δ1 � 0; δ2 � 0:

Προοφ. Τηισ ισ οβϖιουσ γιϖεν τηατ �Λι ισ τηε Σταχκερβεργ λεαδερ�σ προ�τ ανδ �
Φ
ι τηε Σταχκερβεργ

φολλοωερ�σ προ�τ.

Χονσιδερ τηε σετ (δ1; δ2); δι = �ι(δϕ); συχη τηατ τηε �ρµ ι ισ ινδι⁄ερεντ βετωεεν σεπαρατινγ

ανδ ιντεγρατινγ, γιϖεν τηατ τηε �ρµ ϕ σεπαρατεσ:

�Φι =
(1 + δι + 2δϕ + διδϕ)

2

2(2 + δι)(2 + 2δϕ + διδϕ + 2δι)2
=

2(1 + δι)(1 + 2δϕ)
2

(5 + 6δι + 4διδϕ + 6δϕ)2
= �Σι : (9)

Ιτ χαν βε σηοων τηατ �ι(δϕ); δετερµινεδ βψ (9), ισ στριχτλψ χονχαϖε ανδ ηασ α υνιθυε µαξιµυµ,

�ι(0) > 0; 9δϕ : �ι(δϕ) = 0: Τηε Φιγυρε 1 γιϖεσ α γραπηιχαλ ρεπρεσεντατιον οφ �ι(δϕ) ανδ �ϕ(δι).

10



�Φ2 > �
Σ
2 αβοϖε τηε δασηεδ λινε, �

Φ
1 > �

Σ
1 ριγητ ατ τηε δοττεδ λινε.

Ιν τηε ζονε Α (λοω δ1 ανδ λοω δ2), βοτη �ρµσ ηαϖε ρελατιϖελψ �ατ µαργιναλ χοστ χυρϖεσ.

Εαχη �ρµ πρεφερσ το σεπαρατε γιϖεν τηατ ιτσ ριϖαλ σεπαρατεσ, ηενχε τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ ισ {Σ,

Σ}. Τηε εθυιλιβριυµ προ�τ οφ εαχη �ρµ ισ λοωερ τηαν ιν τηε Χουρνοτ εθυιλιβριυµ, ψετ ηιγηερ

τηαν τηε Σταχκελβεργ φολλοωερ�σ προ�τ: �Φι < �Σι < �Χι . Αλτηουγη ινσιδε τηε ζονε Α τηε �ρµσ

µαψ δι⁄ερ ιν ε′χιενχψ, τηισ δι⁄ερενχε ισ συ′χιεντ. Ιν τηε ζονε Χ (λοω δ1 ανδ µοδερατε δ2),

τηε �ρµ 1 ισ µορε ε′χιεντ τηαν �ρµ 2, βυτ τηε δι⁄ερενχε ιν ε′χιενχψ ισ νοτ τοο ηιγη. Τηεν

τηε στρατεγψ Σ ισ δοµιναντ φορ τηε �ρµ 1, ωηιλε τηε �ρµ 2 χηοοσεσ Ι ιφ τηε �ρµ 1 χηοοσεσ

Σ : �Φ1 < �Σ1 < �Χι ;�
Χ
2 > �Φ2 > �Σ2 : Ιν τηε ζονε ∆ (λοω δ1 ανδ µοδερατε δ2), τηε σιτυατιον ισ

τηε οπποσιτε το τηατ οφ ζονε Χ: τηε �ρµ 2 ισ µορε ε′χιεντ τηεν τηε �ρµ 2, βυτ τηε δι⁄ερενχε ιν

ε′χιενχψ ισ νοτ τοο ηιγη. Τηεν τηε στρατεγψ Σ ισ δοµιναντ στρατεγψ φορ τηε �ρµ 1 ωηιλε τηε �ρµ

2 χηοοσεσ Ι; ιφ τηε �ρµ 1 χηοοσεσ Σ : �Φ1 < �
Σ
1 < �

Χ
ι ;�

Χ
2 > �

Φ
2 > �

Σ
2 : Φιναλλψ, τηε ζονε Β ισ συχη

τηατ (ειτηερ δ1 ορ δ2 ορ βοτη αρε συ′χιεντλψ ηιγη). Ειτηερ βοτη �ρµσ αρε λεσσ ε′χιεντ τηαν ιν

τηε ζονε Α, ορ τηε ασψµµετρψ ιν �ρµσ� χοστ ισ ϖερψ ηιγη. Ιν τηισ χασε εαχη �ρµ χηοοσεσ Ι; ιφ ιτσ

ριϖαλ χηοοσεσ Σ. Τηερεφορε, τωο ασψµµετριχ εθυιλιβρια, {Ι, Σ}, {Σ, Ι}, εξιστ.

Τηε φολλοωινγ προποσιτιον συµµυριζεσ τηε ρεσυλτσ:
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Προποσιτιον 2 Γιϖεν δ1 � 0; δ2 � 0; φΣ; Σγ ισ αν εθυιλιβριυµ, ιφ (δ1; δ2) 2 Α = φ (δ1; δ2)ϕ δ1 �

�1(δ2); δ2 � �2(δ1)γ;

βοτη φΣ; Ιγ ανδ φΙ; Σγ αρε εθυιλιβρια, ιφ (δ1; δ2) 2 Β = φ (δ1; δ2)ϕ δ1 � �1(δ2); δ2 � �2(δ1)γ;

φ; Ιγ ισ αν εθυιλιβριυµ, ιφ (δ1; δ2) 2 Χ = φ (δ1; δ2)ϕ δ1 � �1(δ2); δ2 � �2(δ1)γ;

φΙ; Σγ ισ αν εθυιλιβριυµ, ιφ (δ1; δ2) 2 ∆ = φ (δ1; δ2)ϕ δ1 � �1(δ2); δ2 � �2(δ1)γ.

Χορολλαρψ 3 Ιν τηε σψµµετριχ γαµε ωιτη Χι(θ) = Χϕ(θ) = δθ
2 τηερε εξιστσ α υνιθυε βδ συχη τηατ,

ιφ δ < βδ; τηεν φΣ; Σγισ τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ ανδ, ιφ δ > βδ; τηερε αρε τωο ασψµµετριχ εθυιλιβρια:
φΙ; Σγ ανδ φΣ; Ιγ.

Ιν παρτιχυλαρ, βδ � 0:47 < 1
2 ανδ

δωι
δωϕ

= δωι
δωϕ

� �0:01 < 0 φορ δ1 = δ2 = βδ: Τηυσ, ασψµµετριχ
εθυιλιβρια ιν τηε σψµµετριχ γαµε αρισε εϖεν ιφ τηε ωηολεσαλε πριχεσ αρε νοτ στρατεγιχ χοµπλεµεντσ,

γιϖεν τηατ τηε δεγρεε οφ συβστιτυτιον βετωεεν τηεµ ισ συ′χιεντλψ λοω.

3.1 Ροβυστνεσσ

Ασ τηε αναλψσισ ιν τηε Σεχτιον 2 συγγεστσ, ινχρεασινγ µαργιναλ χοστσ ανδ χοστ ασψµµετρψ αρε

τηε δριϖινγ φορχεσ φορ τηε εξιστενχε οφ ασψµµετριχ εθυιλιβρια. Αχχορδινγ το (5), τηε δεγρεε οφ

συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν ω1 ανδ ω2 χρυχιαλλψ δεπενδσ ον τηε σλοπε οφ µαργιναλ χοστ φυνχτιον

(τηατ ισ, ον Χ 00ι (θ)). Εϖεν ιν τηε χασε τηατ τηε δεµανδ φυνχτιον ισ νον−λινεαρ, βυτ Χ
00(θ) ισ

συ′χιεντλψ ηιγη, ω1 ανδ ω2 αρε ωεακ συβστιτυτεσ (
δωι
δωϕ

νεγατιϖε ανδ χλοσε το ζερο), ορ εϖεν

χοµπλεµεντσ ( δωιδωϕ
> 0). Τηισ ρεσυλτσ ιν στρονγ χοµπετιτιον βετωεεν τηε µανυφαχτυρερσ ιν τηε

ωηολεσαλε πριχεσ ανδ ρεσυλτσ ιν ηιγη ουτπυτ λεϖελσ ανδ λοω προ�τσ. Ιτ χαν βε σηοων τηατ ιφ τηε

γοοδσ αρε ιµπερφεχτ συβστιτυτεσ, τηε ε⁄εχτ οφ α χηανγε ιν ωι ον θ
�
ϕ ισ τηατ τηε �ρµ ϕ�σ µαργιναλ

ρεϖενυε ανδ ιτσ µαργιναλ χοστ αρε σµαλλερ χοµπαρεδ το τηε χασε οφ περφεχτ συβστιτυτεσ. Στιλλ τηε

συβστιτυταβιλιτψ ορ χοµπλεµενταριτψ βετωεεν ωϕ ανδ ωι δεπενδσ ον τηε σλοπε οφ τηε �ρµ ϕ�σ

µαργιναλ χυρϖε. Ηενχε, γιϖεν τηατ τηε δεγρεε οφ γοοδσ συβστιτυτιον ισ συ′χιεντλψ ηιγη, τηε σαµε

θυαλιτατιϖε ρεσυλτσ ηολδ. Τηυσ, τηε ρεσυλτσ οφ τηε µοδελ αρε ροβυστ ωιτη ρεσπεχτ το τηε λινεαριτψ

οφ τηε δεµανδ φυνχτιον ανδ ηοµογενειτψ οφ τηε γοοδσ.

4 Χονχλυσιον

Ιν τηισ παπερ Ι ηαϖε αναλψζεδ τηε ινχεντιϖεσ οφ �ρµσ το σεπαρατε (σελλ τηρουγη αν ινδεπενδεντ

εξχλυσιϖε ρεταιλερσ), ορ ιντεγρατε (βε α ρεταιλερ οφ ονε�σ οων γοοδ) υνδερ θυαντιτψ χοµπετιτιον.

Τηε µαιν ρεσυλτ ισ τηατ τηε εθυιλιβριυµ χριτιχαλλψ δεπενδσ ον �ρµσ� χοστ στρυχτυρεσ. Φορ τηε χασε οφ

θυαδρατιχ χοστ φυνχτιονσ, Ι ηαϖε σηοων τηε φολλοωινγ: ιφ τηε χοστ ασψµµετρψ ισ σµαλλ ανδ µαργιναλ

χυρϖεσ φυνχτιονσ αρε συ′χιεντλψ �ατ, ιν τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ οφ τηε γαµε βοτη �ρµσ σεπαρατε. Ιφ
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τηε ασψµµετρψ ιν χοστ ισ εξτρεµελψ ηιγη, ορ βοτη �ρµσ� µαργιναλ χοστ χυρϖεσ αρε συ′χιεντλψ στεεπ,

τηεν εαχη �ρµ πρεφερσ το ιντεγρατε, γιϖεν τηατ ιτ ριϖαλσ σεπαρατεσ, ανδ τηερεφορε τωο ασψµµετριχ

εθυιλιβρια αρισε. Φιναλλψ, υνδερ µοδερατε ασψµµετρψ ιν χοστσ ανδ ονε �ρµ�σ µαργιναλ χυρϖε βεινγ

στεεπ, ωιτη τηε σεχονδ �ρµ� µαργιναλ χυρϖε βεινγ �ατ, τηερε ισ α υνιθυε εθυιλιβριυµ ιν ωηιχη

τηε �ρστ �ρµ ιντεγρατεσ, ωηερεασ τηε σεχονδ σεπαρατεσ. Τηε φολλοωινγ ιντυιτιον φορ τηεσε ρεσυλτσ

ισ ασ φολλοωσ. Εαχη �ρµσ πρεφερσ το σεπαρατε, γιϖεν τηατ ιτσ ριϖαλ ιντεγρατεσ. Ιν τηισ χασε, α

σεπαρατεδ �ρµ γετσ τηε Σταχκελβεργ λεαδερ�σ προ�τ ανδ αν ιντεγρατεδ �ρµ γετσ τηε Σταχκελβεργ�σ

φολλοωερ προ�τ. Ιφ τωο σψµµετριχ �ρµσ σεπαρατε, τηειρ προ�τσ δεπενδ ον στρενγτη οφ χοµπετιτιον

ιν τηε ωηολεσαλε πριχεσ αµονγ προδυχερσ. Τηε στρενγτη οφ τηισ χοµπετιτιον ισ ιν τυρν δετερµινεδ

βψ τηε σλοπε οφ τηε µαργιναλ χοστ φυνχτιονσ, ηιγηερ σλοπεσ ιµπλψινγ στρονγερ χοµπετιτιον. Α

στρονγ χοµπετιτιον ρεσυλτσ ιν λοω ωηολεσαλε πριχεσ, ηιγη ουτπυτ λεϖελσ ανδ προ�τσ λοωερ τηαν τηε

Σταχκελβεργ φολλοωερ�σ προ�τ. Ιν τηισ χασε, τηερε αρε τωο ασψµµετριχ εθυιλιβριυµ ιν ωηιχη ονε

�ρµ σεπαρατεσ ανδ τηε οτηερ ιντεγρατεσ. Ιφ τηε χοµπετιτιον ιν ωηολεσαλε πριχεσ ισ ωεακ, εαχη �ρµ

πρεφερσ το σεπαρατε γιϖεν τηατ ιτσ ριϖαλ σεπαρατεσ. Τηυσ, ιν τηε υνιθυε σψµµετριχ εθυιλιβριυµ

βοτη �ρµσ σεπαρατε.Ιφ �ρµσ δι⁄ερ ιν τηε χοστσ, τηε δεγρεε οφ ασψµµετρψ πλαψσ α χρυχιαλ ρολε. Ιφ

τηε ασψµµετρψ ισ νοτ ϖερψ ηιγη, τηε �ρµ 1�σ µαργιναλ χυρϖε ισ �ατ ανδ τηε �ρµ 2�σ µαργιναλ

χυρϖε στεεπ, τηε �ρµ 1�σ δοµιναντ στρατεγψ ισ το σεπαρατε, ωηιλε τηε �ρµ 2 πρεφερσ το ιντεγρατε,

γιϖεν τηατ τηε �ρµ 1 σεπαρατεσ. Τηερε ισ α υνιθυε εθυιλιβριυµ, ιν ωηιχη ονε �ρµ σεπαρατεσ ανδ

τηε οτηερ ιντεγρατεσ. Ιφ τηε χοστ ασψµµετρψ ισ ϖερψ ηιγη (ε.γ., τηε �ρµ 1 ηασ α �ατ µαργιναλ−χοστ

χυρϖε, ωηερεασ τηε �ρµ 2 α ϖερψ στεεπ ονε), ιτ ισ προ�ταβλε φορ τηε �ρµ 1 το ιντεγρατε, γιϖεν τηατ

τηε �ρµ 2 σεπαρατεσ. Τηισ οχχυρσ ωηεν τηε ινχρεασε ιν �ρµ 1�σ προ�τ φροµ τηε ινχρεασε ιν ιτσ οων

θυαντιτψ ισ λοωερ τηαν τηε δεχρεασε ιν ιτσ προ�τ ρεσυλτινγ φροµ τηε ινχρεασε ιν ιτσ χοµπετιτορ�σ

θυαντιτψ. Τηυσ, ιφ τηε ωηολεσαλε πριχε οφ τηε �ρµ 2 ισ α στρονγ χοµπλεµεντ το τηε ονε οφ τηε �ρµ

1, τηερε αρε τωο ασψµµετριχ εθυιλιβρια. Μορεοϖερ, ιν ονε οφ τηεµ τηε µορε ε′χιεντ �ρµ (τηε

�ρµ 1) ιντεγρατεσ ανδ τηε λεσσ ε′χιεντ �ρµ (τηε �ρµ 2) σεπαρατεσ.

Μψ αναλψσισ προϖιδεσ α ποσσιβλε εξπλανατιον φορ τηε ωιδελψ οβσερϖεδ ασψµµετρψ ιν �ρµσ� σαλεσ

στρατεγιεσ, βασεδ ον δεχρεασινγ εχονοµιεσ οφ σχαλεσ ανδ χοστ ασψµµετριεσ. Ιτ ισ ωορτη το νοτε τηατ

ιν τηε µοδελ σεπαρατιον νειτηερ ιµπλιεσ α χηανγε ιν τηε προδυχτιον φυνχτιον, νορ ισ ασσοχιατεδ

ωιτη αδδιτιοναλ χοστσ. Ιν τηισ σενσε, Ι ηαϖε σηοων τηε εξιστενχε οφ ασψµµετριχ εθυιλιβρια ιν α

∀πυρε∀ σεπαρατιον γαµε.Μορεοϖερ, ιν τηε παπερ, Ι ηαϖε αναλψζεδ τηε χασε οφ θυαδρατιχ χοστσ ανδ

α λινεαρ δεµανδ φυνχτιον. Φυρτηερ ρεσεαρχη ισ νεεδεδ το βε δον ον τηε συ′χιεντ ανδ νεχεσσαρψ

χονδιτιονσ φορ τηε εξιστενχε οφ δι⁄ερεντ εθυιλιβρια υνδερ µορε γενεραλ ασσυµπτιονσ αβουτ χοστ

ανδ δεµανδ φυνχτιονσ. Ι αµ δελεγατινγ τηισ τασκ το τηε φυτυρε.
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