
BA-projekt

Kaspar Grøn Pugesgaard

Introduktion af negative spillover-e�ekter på mar-
keder med positive forsknings- og udviklings-spillovers

- Samarbejde kontra konkurrence

Vejleder: Johan Lagerlöf

Studieordning 2008, 15 ECTS.

A�everet den: 22/11/2013



Abstract

Coorporation between companies in research and development projects

has long been known to have positive e�ects for industries with large

positive spillovers between the companies. This has been acknowledged

by many public sectors around the world, and �rms are often allowed or

even encouraged to engage in such joint ventures, as long as the coor-

poration does not continue into the production phases.

This project is based on an article by d'Aspremont and Jacquemin (1988)

and a model in Belle�amme and Peitz (2010), where two companies com-

pete in a market with positive spillovers. They conclude that if the spil-

lovers are big enough, coorperation between companies will lead to larger

quantities in equilibrium. This project introduces negative e�ects, such

as pollution, on the consumption of the goods in the economy. And furt-

hermore allows the consumers' demand to depend on how much action

the �rms take, to reduce these negative e�ects.

The results are compared with those from the original model, and the dy-

namics turn out to be much the same. It turns out that the introduction

of negative e�ects on the consumption of the good, requires the spillovers

between the companies to be even larger for coorporation to increase the

equilibrium quantities. This is due to consumers no longer only caring

about prices, but also about the amount of research the companies com-

mit to reduce the negative e�ects of consumption.

1



Indhold

1 Indledning 3

2 Modelintroduktion 5

2.1 Omkostninger til forskning og udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Omkostninger til produktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3 Efterspørgselsfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.4 Resultater fra den oprindelige model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Løsning af modellen 8

3.1 Fase 2 - Uden samarbejde i produktionsfasen . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.2 Fase 1 - Uden samarbejde i forsknings- og udviklingsfasen . . . . . . . . . 10

3.3 Fase 1 - Med samarbejde i forsknings- og udviklingsfasen . . . . . . . . . 11

3.4 Samarbejde i begge faser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3.5 Den markedse�ciente løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4 Sammenligning af modellens resultater 17

5 Diskussion 19

5.1 Modellens Parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.2 Modelperspektivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6 Konklusion 22

Litteraturliste 23

Appendiks 24

A.1 Matematisk løsning af modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

A.2 Oversigt over betingelser for givne parameterværdier . . . . . . . . . . . . 26

2



1 Indledning

Det har længe været bevist, at forsknings- og udviklingsaktiviteter hos virksomhederne

skaber positive e�ekter ud over dem der kommer virksomhederne selv til gode. Disse 'ek-

stra' positive e�ekter betyder altså at der er en større gevinst for samfundet som helhed

ved at der forskes, end der er for virksomheden alene. Det betyder også at når virksomhe-

derne selv vælger hvor meget de vil forske, vil de vælge et niveau der er lavere, end hvad

der er samfundse�cient, og der vil blive produceret mindre ny viden end hvad samfundet

som helhed efterspørger.

Der �ndes i økonomisk teori forskellige metoder til at løse den ine�ciens der opstår i

det frie marked når der �ndes spillover e�ekter1. De mest normale metoder er skatter og

subsidier, afhængigt af om det er positive eller negative spillovers, der lægges på køb eller

salg af en vare for at påvirke ligevægtsmængden, eller kvoter hvor man direkte fastlægger

den mængde man ønsker der skal produceres af varen.

I Danmark har vi fra politisk side et mål om at være et samfund, hvor vi i højere og

højere grad lever af vores gode ideer og innovative kræfter. Siden 2003 er det o�entlige

forskningsbudget steget fra 13 mia. til 21 mia. kr., og udgør nu 1,1 pct. af bruttonational-

produktet2. Dette går bl.a. til universiteterne, diverse forskningsinstitutioner og o�entlige

ordninger, og skal øge mængden af forskning og udvikling i Danmark, ud over det mar-

kedet selv leverer, og på den måde reparere de markedsfejl der opstår i forbindelse med

forsknings og udviklingsaktiviteter.

Virksomhedernes forskning og udvikling

En speci�k problemstilling er virksomhedernes incitament til at foretage forskning og ud-

vikling. Udvikling af nye produkter eller processer er noget der kan gavne en virksomhed,

enten i form af lavere produktionsomkostninger eller for at di�erentiere sig fra konkurren-

terne. Artiklen af d'Aspremont and Jacquemin (1988)3 og afsnit 18.3 i Belle�amme and

Peitz (2010)4 beskæftiger sig med hvordan virksomheder der samarbejder i forsknings-

og udviklingsfasen, men forbliver konkurrenter på produktmarkedet, internaliserer noget

af spillovere�ekten, og dermed producerer ny viden i en mængde der bedre lever op til

samfundets efterspørgsel.

I praksis ser vi således også at de o�entlige myndigheder rundt omkring i verden tilskyn-

der at virksomhederne samarbejder i omkring forskning og udvikling. I Danmark har vi

1Nechyba (2010).
2Danmarks Statistik: Tabel FOUBUD.
3d'Aspremont and Jacquemin (1988) kaldes fremover AJ.
4Belle�amme and Peitz (2010) kaldes fremover B&P.
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�ere eksempler på at staten støtter innovativ adfærd. I Konkurrencestyrrelsen �ndes der

en gruppefritagelse for forsknings- og udviklingsaftaler5, der netop tillader forsknings- og

udviklingssamarbejde. I Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddan-

nelser �ndes der såkaldte Innovationsnetværk6 der faciliterer samarbejde og videndeling

indenfor forskellige brancher, og her �ndes ligeledes Innovationskonsortier7 der ligesom

Højteknologifondens Højteknologiske Projekter og Platforme8 direkte går ind og støtter

et konkret projekt.

Man må altså sige at mængden af forskning og udvikling er vigtig for samfundet, både

i teori og praksis. Der er imidlertid et interessant aspekt som ikke er afdækket i model-

lerne fra AJ og B&P. Mange af de produkter vi bruger i dag er forbundet med en eller

anden negativ e�ekt, de �este apparater bruger strøm og biler udleder CO2, og larmer.

Nogle virksomheder bruger mange ressourcer på at reducere disse negative e�ekter, men

spørgsmålet er om det har en e�ekt på efterspørgslen.

Der kan være �ere grunde til at der er en positiv sammenhæng mellem virksomhedernes

forskning og udvikling og efterspørgslen. Forbrugeren er stadig mere og mere bevist om-

kring sine valg, og bekymrer sig desuden også om større samfundsproblemer, som f.eks.

miljøet, og sætter derfor pris på at en virksomhed eksempelvis laver bæredygtig forskning

og udvikling.

I denne opgave introduceres en negativ e�ekt ved forbrug af godet fra forbrugernes syns-

vinkel til modellen der �ndes i B&P, og jeg vil undersøge hvordan en introduktion af

sådanne spillover-e�ekter påvirker resultaterne fra den originale model, og hvilke impli-

kationer en sådan e�ekt har på virksomhedernes ageren. I afsnit 2 introduceres modellen,

der er fokus på hvordan den har ændret sig i forhold til den oprindelige model og intui-

tionen omkring de nye ting gennemgås. Derudover bliver resultaterne fra den oprindelige

model kort gennemgået. I afsnit 3 løses selve modellen i forskellige scenarier, og i afsnit 4

sammenlignes disse resultater. Til sidst gennemgås modellen og hvilke forbedringsmulig-

heder der kunne være, og hvilke andre aspekter af økonomisk teori den kan sammenlignes

med i afsnit 5 inden konklussionen i afsnit 6.

5http://www.kfst.dk/Konkurrenceforhold/Regler/Gruppefritagelser.
6http://www.netmatch.nu/.
7http://�vu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/�nd-danske-

tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/innovationskonsortier.
8http://hoejteknologifonden.dk/.
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2 Modelintroduktion

Modellen tager udgangspunkt i modellerne fra B&P og AJ. Vi betragter et duopol, hvor

to symmetriske virksomheder konkurrerer i to faser. Først skal virksomhederne beslutte

hvor meget de vil forske og udvikle, virksomhederne kender da hinandens valg, og skal

dernæst, baseret på disse, beslutte hvor meget de vil producere og sælge. Virksomhederne

konkurrerer på mængder, og modellen er derfor bygget op som en cournot-model i 2 faser,

der løses med baglæns induktion. Modellen løses i �re forskellige scenarier afhængig af

hvor meget virksomhederne samarbejder (scenarierne gennemgås i forhold til den oprin-

delige model i afsnit 2.4, og løbende som modellen løses).

Det antages jf. almindelig økonomisk teori at der er positive spillover-e�ekter i forbindelse

med forskning og udvikling. I denne model kan spillover-e�ekterne både påvirke konkur-

rentens omkostninger og forbrugernes efterspørgsel.

En anden vigtig antagelse i denne model, er at investeringer i forskning og udvikling

direkte og med sikkerhed resulterer i nye innovationer, og dermed vil en større investe-

ring i forskning og udvikling også resultere i �ere innovationer. Antagelsen gør det lettere

at løse modellen og at forstå virksomhedernes strategiske beslutninger gennem spillet.

Denne måde at anskue innovation på passer f.eks. godt på bilindustrien, hvor man kon-

stant ser nye modeller der er forbedret på en eller andet måde i forhold til forgængeren,

eller på de �este højteknologiske goder, f.eks. computere, hvor der ikke går lang tid, fra

en ny model bliver lanceret, til den er forældet. Endvidere gør antagelsen det muligt for

virksomhederne på forhånd at se, hvor meget de får ud af deres investeringer, og deres

pro�toptimering foregår således på baggrund af denne viden.

Modellen består således af den almindelige økonomiske antagelse om pro�tmaksimerende

adfærd samt de mere speci�kke antagelser ovenfor og de to virksomheder samt deres mu-

lige strategier og payo�s, som udtrykkes i funktionerne i de følgende afsnit. I afsnit 2.1

gennemgås ligning 2.1, der angiver omkostningerne i forbindelse med at forske, i afsnit

2.2 gennemgås ligning 2.2 som er omkostningerne i forbindelse med produktion og i afsnit

2.3 udledes ligning 2.4 som er modellens efterspørgselsfunktion.

2.1 Omkostninger til forskning og udvikling

Ligning 2.1 angiver de omkostninger virksomheden står overfor i forbindelse med forskning

og udvikling, og er identisk med den fra B&P.

r(xi) =
1

2
x2i (2.1)
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Det kvadratiske forhold stammer fra ideen om aftagende marginalprodukt, noget der også

gør sig gældende for forskning og udvikling.

2.2 Omkostninger til produktionen

Ligning 2.2 angiver virksomhed i's omkostninger ved produktionen af qi. Marginalom-

kostningerne og gennemsnitsomkostningerne er uafhængige af den producerede mængde.

Parameteren σ, som ligger mellem 0 og 1, angiver hvor stor en andel af virksomhedens

forsknings- og udviklingsudgifter der er omkostningsreducerende. Der er således en ne-

gativ sammenhæng mellem ci og den mængde af omkostningsreducerende forskning og

udvikling virksomheden selv foretager, σxi, og ikke mindst i forhold til konkurrentens

mængde af omkostningsreducerende forskning og udvikling, σxj.

ci(xi, xj) = c− σxi − βσxj (2.2)

Parameteren β angiver hvor stor spillovere�ekten mellem virksomhederne er. Jo større β

er, des lavere bliver virksomhed i's omkostninger, som følge af en stigning i virksomhed

j's omkostningsreducerende forskning og udvikling. Det skal bemærkes at σ er eksogent

bestemt i denne model, og i øvrigt antages at være ens i de to virksomheder. Det skyldes at

det er e�ekterne på den producerede mængde og mængden af forskning og udvikling der

undersøges i denne model, og ikke hvordan virksomhederne skal allokere deres ressourcer.

Den symmetriske værdi af σ skyldes antagelsen om at virksomhederne er identiske.

2.3 Efterspørgselsfunktionen

Virksomhederne står overfor den samme indirekte efterspørgselsfunktion, hvor prisen af-

hænger negativt af den samlede mængde Q = qi+qj. Efterspørgselsfunktionen her afviger

imidlertid betydeligt fra efterspørgselsfunktionen i den oprindelige model. For at give for-

ståelse for efterspørgselsfunktionens oprindelse udledes den fra forbrugerens nyttefunk-

tion. Efterspørgselsfunktionen udledes således fra følgende quasilineære nyttefunktion

hvor forbrugeren forholder sig til en negativ e�ekt, A, samt mængden af forskning og

udvikling:

u(qi, qj) = a(qi + qj)−
1

2

(
q2i + 2qiqj + q2j

)
−z ((A− (1− σ)xi)qi + (A− (1− σ)xj)qj)+ q0

De to første led af nyttefunktionen viser en almindelig kvadratisk nytte forbundet med

forbrug af qi og qj, mens q0 er et såkaldt composite good
9. Det sidste led er en negativ ef-

fekt der opstår ved forbrug af godet. Parameteren A angiver størrelsen på denne negative

9Et composite good er en samling af alle andre goder i økonomien repræsenteret ved et enkelt gode,
kan f.eks. fortolkes som penge jf. Nechyba (2010) s. 31.
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e�ekt, mens (1− σ)xi er den andel af sin forskning og udvikling virksomheden bruger på

at modarbejde den negative e�ekt fra A. Til sidst er parameteren z forbrugerens vægt-

ning af disse e�ekter, således at hvis z er høj er forbrugeren meget opmærksom på de

negative e�ekter. Det vil sige at forbrugeren nu forbinder en negativ e�ekt med brug af

godet, f.eks. forurening (jf. eksemplet nedenfor), og virksomheden kan da ved at dedikere

forskning til at mindske denne negative e�ekt gøre det mere attraktivt for forbrugeren at

vælge netop deres produkt.

Et eksempel kunne netop være forbrugerens syn på den forurening der opstår når man

kører i bil. Forbrugeren får positiv nytte ved at bruge sin bil, men der er også en negativ

e�ekt, A, som angiver den mængde forurening forbrugeren udleder ved at køre i bil. A

kan således tolkes som den samfundsmæssige omkostning ved at benytte sig af godet.

Virksomhed i's forskning i bæredygtig teknologi, xi, mindsker den negative e�ekt ved

forureningen, og påvirker altså forbrugerens nytte positivt. Parmeteren z angiver i hvor

høj grad forbrugeren bekymrer sig om forurening, hvis z = 0 forsvinder hele ledet således,

og hverken den negative e�ekt eller virksomhedens forskning påvirker forbrugerens nytte.

Med ovenstående nyttefunktion kan forbrugerens nyttemaksimeringsproblem udtrykkes

således10:

max
qi,qj

a(qi + qj)−
1

2

(
q2i + 2qiqj + q2j

)
− z ((A− (1− σ)xi)qi + (A− (1− σ)xj)qj) + I − piqi − pjqj (2.3)

Hvor I−piqi−pjqj er forbrugerens indkomst, I, fratrukket hans forbrug. Ved maksimering
ift. qi og isolering af pi �ndes modellens efterspørgselsfunktion:

0 = a− 1

2
(2qi + 2qj)− z(A− (1− σ)xi)− pi ⇔

pi(qi, qj) = a− qi − qj − z(A− (1− σ)xi) = a−Q− z(A− (1− σ)xi) (2.4)

Det sidste led i ligning 2.4 er det nye i forhold til modellen fra B&P. Efterspørgselsfunk-

tionen arver fortolkningen fra nyttefunktionen. Forbrugerens aversion mod forurening

resulterer i at virksomheden skal tage højde for den mængde de vælger at forske og

udvikle, ikke kun i forhold til deres omkostninger, men også i forhold til forbrugernes

efterspørgsel.

10Metoden for udledning af efterspørgselskurven �ndes i Belle�amme and Peitz (2010) s. 22 �.
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2.4 Resultater fra den oprindelige model

Modellen i denne opgave tager som nævnt udgangspunkt i modellerne fra B&P og AJ.

Den oprindelige model er et specialtilfælde af dette, hvor forbrugerne ikke bekymrer sig

om de negative spillover-e�ekter, og hvor al virksomhedens forskning og udvikling bliver

brugt på at reducere produktionsomkostningerne. Det betyder at den oprindelige model,

og dens resultater, kan genskabes ved at sætte z = 0 og σ = 1 (Bemærk at z = 0 ikke er

nok da σ også indgår i omkostningsfunktionen).

I den oprindelige model er det størrelsen på den positive spillover-e�ekt, altså størrel-

sen på β, der er afgørende for rangeringen af den producerede mængde og mængden af

forskning og udvikling, i forhold til de forskellige niveauer af samarbejde. AJ beskæftiger

sig med �re forskellige scenarier, tre forskellige niveauer af samarbejde og den markeds-

e�ciente løsning, og resultaterne sammenlignes for at afgøre hvad der er mest e�cient.

De �re scenarier (samt notationen for de tilhørende mængder) er:

• Virksomhederne konkurrerer både i produktionsfasen og i forsknings- og udviklings-

fasen, x∗, Q∗.

• Virksomhederne konkurrerer både i produktionsfasen og samarbejder i forsknings-

og udviklingsfasen: x̂∗, Q̂∗.

• Virksomhederne samarbejder både i produktionsfasen og i forsknings- og udvik-

lingsfasen: x̃∗, Q̃∗.

• Den markedse�ciente mængde: x̄∗, Q̄∗.

I AJ konkluderes det at for 'store' spillover-e�ekter, det vil her sige β > 0, 5, bliver

rangeringen af mængden af forskning og udvikling x̄∗ > x̃∗ > x̂∗ > x∗ mens rangeringen af

den producerede mængde bliver Q̄∗ > Q̂∗ > Q∗ > Q̃∗. For relativt små spillover-e�ekter,

β ≤ 0, 4, bliver rangeringen af mængden af forskning og udvikling x̄∗ > x̃∗ > x∗ > x̂∗ og

for den producerede mængde bliver den Q̄∗ > Q∗ > Q̂∗ > Q̃∗.

3 Løsning af modellen

Modellen løses ud fra de tre ligninger der nu er fundet frem til. Den oprindelige model

kan som nævnt genskabes ved at sætte z = 0 og σ = 1.

r(xi) =
1

2
x2 (2.1)

ci(xi, xj) = c− σxi − βσxj (2.2)

pi(qi, qj) = a− qi − qj − z(A− (1− σ)xi) (2.4)
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A > (1− σ)xi, a > c, 0 ≤ σ ≤ 1, 0 < β < 1, 0 ≤ z ≤ 1

Modellen er bygget op som en cournot-model i to faser. I den første fase skal virksom-

hederne beslutte hvor meget de vil forske og udvikle, og i anden fase skal de beslutte

hvor meget de vil producere og sælge. Som altid antages det at vi har med rationelle

pro�toptimerende virksomheder og nytteoptimerende individer at gøre, virksomhederne

er desuden symmetriske, og der tages udgangspunkt i virksomhed i.

I afsnit 3.1 og 3.2 løses modellen i en situation hvor virksomhederne er konkurrenter

på begge markeder, i afsnit 3.3 antages det at virksomhederne samarbejder om forskning

og udvikling mens de stadig konkurrerer på produktmarkedet, og i afsnit 3.4 undersøges

situationen hvor virksomhederne samarbejder på begge markeder. Til sidst bestemmes

de markedse�ciente mængder i afsnit 3.5, for at kunne sammenligne disse med modellens

øvrige resultater. I appendiks A.1 �ndes endvidere et detaljeret eksempel på udregning

af modellens løsning, der fokuserer på de matematiske trin i løsningen.

3.1 Fase 2 - Uden samarbejde i produktionsfasen

Modellen løses med baglæns induktion, og virksomhederne tager derfor i første omgang

mængden af forskning og udvikling for givet, og maksimerer deres pro�t i forhold til

mængden qi. Ved at di�erentiere pro�tten, og isolere qi, �ndes virksomhed i's best-

response funktion.

Πi = piqi − ciqi − r(xi) = (a− qi − qj − z(A− (1− σ)xi))qi − (c− σxi − βσxj)qi −
1

2
x2i

∂Πi

∂qi
= a− 2qi − qj − z(A− (1− σ)xi)− c+ σxi + βσxj = 0

qi =
1

2
(a− c− zA− qj + xi(σ + z(1− σ)) + βσxj)

Dette er altså den mængde virksomhed i vil vælge at producere, givet hvad virksomhed

j har valgt. Sammenhængen mellem qi og qj er negativ, hvilket betyder at vi har med

strategiske substitutter at gøre. Det betyder at virksomhederne har incitament til at

producere mindre, når konkurrenten øger sit salg. Virksomhed j's best-response funktion

kan �ndes på samme måde, og de to er ækvivalente. Ved at indsætte qj i qi, �ndes den

optimale mængde:

qi =
1

2
(a− c−zA− 1

2
(a− c−zA−qi +xj(σ+z(1−σ))+βσxi)+xi(σ+z(1−σ))+βσxj)

q∗i =
1

3

(
a− c− zA+ xi(σ(2− 2z − β) + 2z) + xj(σ(2β + z − 1)− z)

)
(3.1)
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Hvilket altså er den mængde virksomhed i vælger at producere, givet begge virksomheders

mængde af forskning og udvikling. Virksomhedens pro�t udtrykkes ganske simpelt som

mængden i anden, og bliver dermed:

Π∗
i =

1

9

(
a− c− zA+ xi(σ(2− 2z − β) + 2z) + xj(σ(2β + z − 1)− z)

)2
(3.2)

Der er positive og negative e�ekter i forhold til mængden af forskning og udvikling i dette

udtryk. Mængden af omkostningsreducerende forskning og udvikling, xiσ, kan både have

en positiv og negativ e�ekt på pro�tten, dette afhænger af om 2− 2z − β er positiv eller

negativ. En stigning i z betyder at de negative e�ekter fra A, og dermed også virksom-

hedens forskning i at reducere A, (1 − σ)xi, vejes højere hos forbrugeren. Hvis z er høj

kan det derfor, alt andet lige, betale sig at reducere andelen af omkostningsreducerende

forskning. Hvis β stiger betyder det ligeledes en øget negativ e�ekt fra omkostningsre-

ducerende forskning. Dette skyldes at virksomhed i's omkostningsreducerende forskning

også reducerer virksomhed j's omkostninger. Det betyder at virksomhed j kan øge sin

produktion, hvilket igen er med til at presse virksomhed i's pro�t ned. E�ekterne ved

den omkostningsreducerende forskning går selvfølgelig begge veje, hvorfor der også er

en positiv e�ekt fra z og β på virksomhed i's pro�t, ved en stigning i virksomhed j's

omkostningsreducerende forskning og udvikling.

3.2 Fase 1 - Uden samarbejde i forsknings- og udviklingsfasen

Nu hvor virksomheden har besluttet hvor meget den vil producere, skal den beslutte hvor

meget den vil forske og udvikle. Virksomheden optimerer da sin pro�t fra fase 2, givet

ved ligning 3.2, fratrukket omkostningerne ved at lave forskning og udvikling, givet ved

ligning 2.1:

Π̃i = Π∗
i − r(xi) =

1

9

(
a− c− zA+xi(σ(2− 2z−β) + 2z) +xj(σ(2β+ z− 1)− z)

)2
− 1

2
x2i

Virksomhed i optimerer pro�tten i forhold til sin egen forskning og udvikling, for at �nde

ud af præcis hvor meget den skal investere.

∂Π̃i

∂xi
=

2

9

(
a−c−zA+xi(σ(2−2z−β)+2z)+xj(σ(2β+z−1)−z)

)
(σ(2−2z−β)+2z)−xi = 0

Da virksomhederne er symmetriske kan man de�nere x = xi = xj, hvilket munder ud i

at den optimale mængde af forskning og udvikling er:11

x∗ =
(a− c− zA)(σ(2− β) + 2z(1− σ))

9
2
− (σ(2− β) + 2z(1− σ))(σ(1 + β) + z(1− σ))

(3.3)

11Andenordensbetingelsen kræver at 9
2 > (σ(2 − β) + 2z(1 − σ))(σ(1 + β) + z(1 − σ)), hvilket er

overholdt for parameterbetingelserne.
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Symmetribetingelsen benyttes ligeledes til at beregne den samlede mængde Q = qi + qj.

Igen er x = xi = xj og σ = σi = σj, og den optimale mængde reducerer sig til:

Q =
2

3
(a− c− zA) +

2

3
(σ(1 + β) + z(1− σ))x∗ (3.4)

Nu kan den optimale mængde af forskning fra før indsættes, og den optimale samlede

mængde bliver da:

Q∗ =
2

3
(a− c− zA)

( 9
2

9
2
− (σ(2− β) + 2z(1− σ))(σ(1 + β) + z(1− σ))

)
(3.5)

Disse udtryk er mere komplicerede end de ækvivalente resultater fra B&P12. Man kan

se på e�ekterne hver for sig. Introduktionen af A og z har en direkte negativ e�ekt på

virksomheden. A har kun en e�ekt når z 6= 0, det er en e�ekt der kommer ud af at forbru-

geren pludselig begynder at bekymre sig om den negative e�ekt fra A, og virksomheden

må i første omgang acceptere faldet i efterspørgslen.

Parameteren σ, og dermed også (1 − σ), giver virksomhederne mulighed for at mod-

arbejde den negative e�ekt. Introduktionen af σ giver intuitivt kun mening når der er en

negativ e�ekt. Det skyldes at det ikke vil kunne betale sig for virksomheden at investe-

re i at reducere A, hvis det ikke er noget forbrugeren bekymrer sig om. Alternativet er

som bekendt omkostningsreducerende forskning, som altid vil reducere produktionsom-

kostningerne(jf. ligning 2.2). Den interessante e�ekt kommer af kombinationen af A og

z. Når der �ndes en negativ e�ekt som forbrugerne bekymrer sig om, vil virksomheder

hvor en høj andel af forskningen går til at mindske A (når (1− σ) er høj), også have en

højere efterspørgsel. Det vil dog samtidig betyde at man ikke investerer lige så meget i

direkte omkostningsreducerende innovationer, og virksomhederne står altså med et klart

trade-o� her.

3.3 Fase 1 - Med samarbejde i forsknings- og udviklingsfasen

Modellens andet scenarie er en situation hvor virksomhederne samarbejder i forsknings-

og udviklingsfasen, men stadig er konkurrenter på produktmarkedet. Det betyder at virk-

somhederne stadig konkurrerer i fase 2, og da modellen stadig løses med baglæns induk-

tion, er løsningen i fase 2 den samme i som fra afsnit 3.1.

Når virksomhederne bestemmer mængden af deres forskning og udvikling tager de der-

for udgangspunkt i ligning 3.2 fratrukket omkostningerne ved forskning og udvikling, på

12Resultaterne fra B&P genskabes ved at sætte σ = 1 og z = 0. Den optimale mængde af forskning i

er i så fald x = (a−c)(2−β)
9
2−(2−β)(1−β) , og den optimale mængde er Q = 2

3 (a− c)
(

9
2

( 9
2−(1+β)(2−β)

)
.
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samme måde som det er gjort afsnit 3.2. Da de to virksomheder samarbejder, optimeres

summen af deres pro�t.

Π̂ = Π̃i + Π̃j =
1

9

(
a− c− zA+ xi(σ(2− 2z − β) + 2z) + xj(σ(2β + z − 1)− z)

)2
+

1

9

(
a− c− zA+ xj(σ(2− 2z − β) + 2z) + xi(σ(2β + z − 1)− z)

)2
− 1

2
x2i −

1

2
x2j

Der tages igen udgangspunkt i virksomhed i, og virksomhedernes pro�t di�erentieres ift.

xi:

∂Π̂

∂xi
=

2

9

(
a−c−zA+xi(σ(2−2z−β)+2z)+xj(σ(2β+z−1)−z)

)
(σ(2−2z−β)+2z)

+
2

9

(
a− c− zA+xj(σ(2−2z−β)+ 2z)+xi(σ(2β+ z−1)−z)

)
(σ(2β+ z−1)−z)−xi

Som det også var tilfældet i afsnit 3.2 bruges at virksomhederne er identiske til at indføre

xi = xj = x̂. Mængden af forskning og udvikling når virksomhederne samarbejder i fase

1 bliver da13:

x̂∗ =
(a− c− Az)(σ(1 + β) + z(1− σ))

9
2
− (σ(1 + β) + z(1− σ))2

(3.6)

Da virksomhederne som nævnt ikke samarbejder i fase 2, kan vi sætte dette ind i ligning

3.4 fra afsnit 3.1. Den optimale mængde når virksomhederne samarbejder i fase 1 bliver

dermed:

Q̂∗ =
2

3
(a− c− zA)

( 9
2

9
2
− (σ(1 + β) + z(1− σ))2

)
(3.7)

De optimale mængder med og uden samarbejde i fase 1 ligner hinanden meget, og intui-

tionen fra afsnit 3.2 holder da også for disse resultater. Der �ndes stadig en ny omkostning

i zA som virksomhederne er nødt til at acceptere, og et højere z vil fortsat øge virksom-

hedernes incitament til at gøre noget ved den negative e�ekt fra A, på bekostning af

omkostningsreducerende forskning.

Et interessant spørgsmål er om mængden af forskning og udvikling rent faktisk er større

når virksomhederne samarbejder. Det undersøges derfor hvornår x̂∗ > x∗, og løsning af

uligheden viser at det afhænger af parametrene β, σ og z:

β >
(1− σ)z + σ

2σ
(3.8)

Når denne ulighed er opfyldt vil der altså komme mere forskning ud af at virksomhederne

samarbejder i fase 1. Af ligning 3.4 kan vi desuden se at den samme betingelse gælder

13Andenordensbetingelsen kræver at 9
2 > (σ(1 + β) + z(1 − σ))2 + (σ(2 − β) + 2z(1 − σ))2, hvilket

ikke er opfyldt for alle parameterværdier. Betingelsen brydes når parametrene σ, z og β alle overstiger
omkring 0, 8.
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for om Q̂∗ > Q∗, og hvis virksomhedens pro�t ligeledes er større vil der være et naturligt

incitament til at samarbejde.

Denne betingelse er, igen, mere kompliceret end i AJ og B&P, her er betingelsen for

x̂∗ > x∗ og Q̂∗ > Q∗ at β > 0, 5, altså skal β være relativt høj før mængderne er størst

når virksomhederne samarbejder (se afsnit 2.4 for den oprindelige models resultater).

Intuitivt kan det forklares med at her begynder de positive e�ekter der �yder mellem

virksomhederne at blive så store at de overlapper hinanden, og det kan derfor bedre be-

tale sig at samarbejde om forskningen. I denne model skal spillover e�ekten, β, alt andet

lige, være større før mængderne er større når virksomhederne samarbejder. Dette hænger

sammen med at virksomhederne nu kan forske i noget, der ikke har en spillover-e�ekt til

den anden virksomhed. Således betyder lave værdier af σ (høje værdier af (1− σ)) også

at β skal være større.

Figur 1 illustrerer for givne værdier af z, hvordan værdien af σ påvirker hvor stor β

skal være for at samarbejde giver en større produceret mængde, og mængde af forskning

og udvikling. De fuldtoptrukne linjer angiver for hvilke beta-værdier virksomhederne vil

være indi�erente mellem samarbejde eller konkurrence i fase 1, givet σ og z, og et punkt

over linjen repræsentere således parameterværdier hvor mængderne vil være større ved

samarbejde. For tilstrækkeligt lave værdier af σ vil β skulle være større end 1, hvilket

ikke kan lade sig gøre givet parameter betingelserne, og derfor vil samarbejde aldrig give

en større mængde for disse værdier af σ.

Figur 3.1: Krav til β som følge af ændring i σ

Værdien af z betyder ligeledes noget for hvor stor β skal være. Figur 3.2 viser sammen-

hængen mellem β og z for givne værdier af σ. Et højere z øger, alt andet lige, kravet til
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størrelsen på β, før samarbejde i fase 1 giver større mængder.

Figur 3.2: Krav til β som følge af ændring i z

Denne positive sammenhæng hænger sammen med intuitionen fra før, når z stiger får

virksomheden mere ud af at fokusere på den del af sin forskning der reducerer A, og der

er som bekendt ingen spillover e�ekter til den anden virksomhed på dette. Igen kan man

se at der �ndes værdier af z og σ hvor der ikke vil være en gevinst ved samarbejde, men

så længe σ > 0, 5 vil der for alle værdier af z �ndes et β hvor samarbejde i fase 1 vil være

frugtbart.

3.4 Samarbejde i begge faser

Det næste scenarie er det hvor virksomhederne samarbejder i begge faser, og derfor be-

stemmer både mængden af forskning og den producerede mængde sammen. Situationen

kan opfattes som at de to virksomheder opfører sig som et monopol, og derfor optimerer

de den samlede pro�t sammen.

Πm = (a− qi − qj − z(A− (1− σ)xi))qi − (c− σxi − βσxj)qi

+ (a− qj − qi − z(A− (1− σ)xj))qj + (σxj + βσxi)qj)−
1

2
x2i −

1

2
x2j

Her benyttes at den samlede mængde er Q = qi + qj, samt at virksomhederne er symme-

triske, x = xi = xj, og udtrykket reduceres ned til noget mere overkommeligt.

Πm = (a− c−Q− (A− (1− σ)x)z + σx(1 + β))Q− x2
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Igen løses modellen med baglæns induktion, og virksomhederne starter i fase 2, med at

optimere pro�tten ift. den optimale mængde Q. Den optimale mængde givet ved x bliver

da:

Q̃ =
1

2
(a− c− Az) +

1

2
(σ(1 + β) + z(1− σ))x (3.9)

Virksomhederne tager nu udgangspunkt i pro�tten fra fase 1, for at bestemme den opti-

male mængde af forskning og udvikling. Igen er pro�tten i fase 1 givet ved mængden i

anden fratrukket omkostningerne ved forskningsaktiviteter.

Π̃m =

(
1

2
(a− c− Az) +

1

2
(σ(1 + β) + z(1− σ)))x

)2

− x2

Udtrykket di�erentieres i forhold til mængden af forskning og udvikling, og x isoleres.

Dermed bliver virksomhedernes optimale mængde af forskning og udvikling med fuldt

samarbejde14:

x̃∗ =
(a− c− Az)(σ(1 + β) + z(1− σ))

4− (σ(1 + β) + z(1− σ))2
(3.10)

Dette sættes ind i ligning 3.9, for at �nde den mængde virksomhederne vælger, når de

samarbejder i begge faser.

Q̃∗ =
1

2
(a− c− zA)

(
4

4− (σ(1 + β) + z(1− σ))2

)
(3.11)

Ganske som forventet afviger monopol værdierne lidt mere i forhold til de andre resul-

tater. Ligning 3.9 viser, som forventet, at monopolets optimale mængde for et givet x

er mindre end når der er konkurrence på produktmarkedet, Q̃ < Q. Samtidig viser lig-

ning 3.10 at mængden af forskning og udvikling er større ved fuldt samarbejde, end når

virksomhederne kun samarbejder i fase 1, x̃∗ > x̂∗ 15. Derfor kan man ikke umiddelbart

sige om den endelige mængde i tilfældet med fuldt samarbejde, er større eller mindre end

resultatet hvor de kun samarbejder i fase 1, det afhænger igen at størrelsen på σ, z og β,

og bliver gennemgået i afsnit 4.

3.5 Den markedse�ciente løsning

Endelig skal den markedse�ciente mængde for modellen beregnes. En social nyttefunk-

tion, S, de�neres, som summen af forbrugeroverskuddet16 og virksomhedernes pro�t. Den

sociale nyttefunktion ser dermed således ud:

S =
1

2
((a− z(A− (1− σ)x)− p)Q− Πm

14Andenordensbetingelsen kræver at (σ(1 + β) + z(1− σ))2 < 4.
15Beregning af x̃∗ < x̂∗ viser at σ(1+β)+z(1−σ)

σ(1+β)+z(1−σ) <
8
9 , hvilket naturligvis ikke er overholdt.

16Da efterspørgselskurven er lineær bruges regneregelen for arealet af en trekant til at beregne forbru-
geroverskuddet.
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Virksomhederne er stadig identiske så antagelsen om symmetri gælder fortsat, og dermed

bruges igen at x = xi = xj samt at den samlende mængde er Q = qi + qj. Dermed kan

den sociale nyttefunktion reduceres ned til følgende udtryk:

S = (a− c− z(A− (1− σ)x))Q− 1

2
Q2 + σx(1 + β)Q− x2

I første omgang bestemmes den markedse�ciente mængde af produktionen. Den sociale

nyttefunktion di�erentieres ift. Q og ved at isolere Q �ndes den markedse�ciente mængde

givet x:
∂S

∂Q
= a− c− zA−Q+ (σ(1 + β) + z(1− σ))x = 0

Q̄ = a− c− zA+ (σ(1 + β) + z(1− σ))x

Den markedse�ciente mængde givet x er, som forventet, større end i alle de ovenstående

scenarier17. Mængden er lig den mængde der vil forekomme ved fuldkommen konkurren-

ce, og kan altså også �ndes ved at sætte prisen lig de marginale omkostninger.

Dernæst kan den markedse�ciente mængde af forskning og udvikling bestemmes. Dette

gøres igen ud fra den sociale nyttefunktion, som di�erentieres ift. x:

∂S

∂x
= (σ(β + 1) + z(1− σ))(a− c− zA+ (σ(1 + β) + z(1− σ))x)− 2x

x̄∗ =
(a− c− zA)(σ(1 + β) + z(1− σ))

2− (σ(1 + β) + z(1− σ))2

Denne mængde er entydigt større end mængden af forskning og udvikling ved fuldt sam-

arbejde, eller ved samarbejde i fase 118. Den markedse�cente mængde er desuden større

end mængden ved konkurrence i begge faser, x̄∗ > x∗, da:

σ(1 + β) + z(1− σ)

σ(2− β) + 2z(1− σ)
>

4

9
(3.12)

altid er overholdt, givet parameterbegrænsningerne. Som det er gjort før, sættes den

e�ciente mængde af forskning og udvikling ind i den e�ciente producerede mængde, og

den optimale mængde, givet parameterværdierne er da:

Q̄∗ = (a− c− zA)

(
2

2− (σ(1 + β) + z(1− σ))2

)
(3.13)

Hvilket er større end samtlige de andre optimale mængder, givet at både Q̄ og x̄∗ også

var større. At den markedse�ciente mængde er den bedste løsning er som sådan ikke

17Den markedse�ciente mængde Q̄ givet x er større end Q og Q̃, da 1 > 2
3 >

1
2 .

18Den markedse�ciente mængde x̄ er større end x̃∗ og x̂∗ da 2 < 4 < 9
2 .
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nogen overraskelse, men det illustrerer en klar forskel i forhold til de resultater der �ndes

i modellen. Forskellen skyldes en kombination af at vi har at gøre med et marked med

kun to virksomheder, og derfor begrænset konkurrence, og at der �ndes nogle markedsfejl

i form af spillover-e�ekter i modellen der vrider resultaterne væk fra de markedsse�ciente

mængder.

4 Sammenligning af modellens resultater

For at �nde ud af hvilket niveau af samarbejde der er mest e�cient sammenholdes de

forskellige mængder overfor hinanden. I afsnit 3.3 så vi på ligning 3.8 for at �nde ud af

for hvilke parameterværdier virksomhederne skulle samarbejde i fase 1 for at øge den pro-

ducerede mængde, og mængden af forskning og udvikling. I dette afsnit holdes modellens

resultater op i forhold til hinanden (med undtagelse af de markedse�ciente mængder, der

som nævnt er entydigt størst), og sammenligningen opsummeres endeligt i �gur 4.1.

Betingelsen for at den producerede mængde ved samarbejde i fase 1, er større end når

der samarbejdes i begge faser, Q̃∗ < Q̂∗, bliver at:

(σ(1 + β) + z(1− σ))2 < 3

Denne betingelse vil altid være overholdt, givet parameterbetingelserne og givet andenor-

densbetingelsen i fodnote 13, og Q̃∗ < Q̂∗ gælder derfor altid i denne model. Betingelsen

for hvornår mængden ved konkurrence på begge markeder er større end ved fuldt samar-

bejde, Q̃∗ < Q∗, er:

3(σ(1 + β) + z(1− σ))2 − 2(σ(2− β) + 2z(1− σ))(σ(1 + β) + z(1− σ)) < 3

Denne betingelse kan godt overskrides, og mængden bliver større ved den monopol lig-

nende tilstand. Dette er imod de normale resultater man får omkring monopol mængder,

hvor mængden normalt er større ved konkurrence, men man skal huske at den produ-

cerede mængde her afhænger af mængden af forskning og udvikling. Spillover-e�ekterne

kan blive så store, at virksomhedernes produktionsomkostninger ved samarbejde bliver

så lave, at det er optimalt for dem at producere en støre mængde. Dette resultat er også

beskrevet i artiklen af AJ.

Om mængden af forskning og udvikling er størst ved fuldt samarbejde eller intet samar-

bejde afhænger af opfyldelsen af følgende betingelse, x̃∗ > x∗:

σ(1 + β) + z(1− σ)

σ(2− β) + 2z(1− σ)
>

8

9
(4.1)
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Hvilket vil gælde for høje værdier af σ og β og lave værdier af z. Figur 4.1 er en oversigt

over hvornår de forskellige betingelser er overholdt afhængigt at størrelsen på de forskelli-

ge parametre. Pilene viser om parameterværdien er stor eller lille, hhv. ↑ eller ↓, og altså
ikke om der er sket en ændring i parameterværdien. Ligeledes er 'stor' og 'lille' relative

begreber, da en lille ændring i σ kan ændre hvor stor z skal være for at betingelsen er

opfyldt. Parameterværdierne er stadig de�neret til at ligge mellem 0 og 1, og høje værdier

er således tættere på 1, mens lave værdier er tættere på 0 (Tabel 1-5 i appendiks A.2

viser eksempler på hvornår betingelserne er opfyldt for forskellige parameterværdier). Et

X angiver at betingelsen er overholdt for de givne parameterværdier, mens et X angiver

at betingelsen ikke er overholdt.

Figur 4.1: Sammenligning af modellens resultater

Der kan altså udspille sig �ere forskellige scenarier, afhængigt af parameterenes størrelse

og om man prioriterer mængden af forskning eller den producerede mængde, da man

ikke nødvendigvis både kan få den største producerede mængde og den største mængde

forskning og udvikling ved alle parameterværdier. Fra statens side vil man søge at op-

timere den samlede nytte, og her kan der f.eks. være større gevinst ved et højt Q frem

for et højt x. Hvis man foretrækker at have den størst mulige producerede mængde, vil

det aldrig kunne betale sig at lade virksomhederne samarbejde i begge faser. For para-

meterværdierne i de første tre kolonner vil man få den største producerede mængde ved

at lade virksomhederne samarbejde i fase 1, mens man i de sidste fem kolonner får den

største mængde ud af at de ikke samarbejder. Bemærk at dette resultat lægger sig op af

konklusionen fra den oprindelige model, hvor en stor værdi af beta gør mængderne større

ved samarbejde.

Hvis man prioriterer at der skal være så meget forskning som muligt, vil den samme

konklusion være gældende for de fem sidste kolonner, altså intet samarbejde. I de tre

første kolonner vil situationen med samarbejde i begge faser være at foretrække. Det er

imidlertid svært at forestille sig at en o�entlige sektor vil tillade samarbejde i begge faser

i en virkelig situation, da tabet ved den lavere producerede mængde vil være for stort.
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Her vil man formentlig i stedet lade virksomhederne samarbejde i fase 1, da man her får

den højeste producerede mængde, og den næsthøjeste mængde af forskning og udvikling.

De mest interessante situationer er dermed når spillover e�ekten mellem virksomhederne

er relativt stor, da der her kan være nogle gevinster ved at tillade samarbejde. Der opstår

imidlertid en interessant problemstilling, for kan man i realiteten være sikker på at virk-

somhederne ikke også planlægger deres produktionsfase sammen, når de nu mødes for at

forske sammen.

5 Diskussion

Der er �ere ting i denne model der kunne fortjene en dybere analyse, og der �ndes mange

måder man alternativt kunne have grebet problemstillingen an på, både med fordele og

ulemper. Afsnit 5.1 handler om modellens parametre, og hvilke fordele, ulemper og ikke

mindst muligheder der �ndes ved dem. Afsnit 5.2 ser på hvilke muligheder der kunne

være for at videreudvikle modellen, og hvor man kan hente inspiration.

5.1 Modellens Parametre

I forhold til parameteren A, som er den negative e�ekt ved forbrug af Q, og den måde den

indgår i modellen på, er der nogle interessante problemstillinger i modellen. Som det kan

ses på udtrykkene for den producerede mængde og mængden af forskning og udvikling

for de forskellige niveauer af samarbejde, så indgår A, afhængigt af z, som en konstant

ekstra omkostning der tvinger virksomhederne til at producere en lavere mængde. In-

troduktionen af A påvirker derfor heller ikke rangeringen af de forskellige mængder, og

har altså ingen indvirkning på om mængden af forskning og udvikling er størst ved fuldt

samarbejde eller intet samarbejde.

Den negative e�ekt fra A påvirker dog stadig mængderne negativt. I forhold til resul-

taterne i den oprindelige model, er mængderne, givet at z > 0, mindre her, hvilket

primært skyldes denne e�ekt. Men selv hvis z = 0, og forbrugerne derfor er ligeglade

med den negative e�ekt der opstår når de forbruger virksomhedernes goder, så �ndes A

stadig. På samme måde holder bilerne heller ikke op med at forurene eller larme, bare

fordi bilisterne holder op med at bekymre sig om det, og de agenter der ikke �ndes i dette

marked bliver stadig berørt af det.

Denne problematik er ikke noget der vil blive gået i dybden med i denne opgave, men

betydningen af størrelsen på z er interessant i denne sammenhæng. Parameteren z er

som bekendt et udtryk for, i hvor høj grad forbrugeren bekymrer sig om om den negative
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e�ekt A. Så jo højere z er, des mere bliver virksomhederne, gennem efterspørgselsfunktio-

nen, belønnet for at reducere e�ekten fra A. Dermed stiger incitamentet til at investere

i forskning og udvikling der reducerer denne negative e�ekt. Spørgsmålet er så om det

er noget f.eks. miljøbevidste regeringer eller organisationer med fordel kan påvirke, i håb

om at komme af med A. Det er som sagt ikke noget der vil blive gennemgået her, men

det er et aspekt i modellen der kunne være interessant at arbejde videre med.

I forhold til σ, som er den andel af virksomhedens forskning og udvikling der bliver brugt

på at reducere produktionsomkostningerne, er der nogle aspekter som ikke nødvendigvis

er helt optimale. Fra starten af indgår σ på to forskellige måder, som σ og som (1−σ), og

størrelsen på σ afgør så hvordan virksomheden allokerer sine forskningsressourcer. Der er

noget stærkt intuitivt i, at man ved at ændre σ �ytter ressourcer rundt i virksomheden,

men der er også mangler ved speci�kationen.

I første omgang er det en begrænsning at virksomhederne kun har disse to ting at investe-

re i, man kunne sagtens tænke sig at virksomheden kunne bruge sine ressourcer på andet,

f.eks. ved at udvikle sin markedsføring eller lignende der ligeledes ville øge efterspørgslen.

Det andet store problem er at det er svært at isolere e�ekten ved ændringer i σ, da de

jo både rammer ændringer i efterspørgslen og i omkostningerne, og her ville en anden

speci�kation måske have været bedre. Man kunne f.eks. bruge en helt anden parameter,

der ikke har forbindelse til σ, så ville det givetvis være lettere at se e�ekterne f.eks. øget

omkostningsreducerende forskning.

En anden ændring der kunne foretages i forhold til σ, er at endogenisere den i mo-

dellen, således at virksomhederne også skal beslutte denne parameter når de optimerer

deres pro�t. Det giver intuitivt mere mening at virksomhederne selv kan beslutte hvordan

deres ressourcer skal fordeles.

Spillovere�ekten β er også noget man kunne overveje at endogenisere. Det er en pa-

rameter der har stor betydning for resultaterne, ikke kun i denne model, men også i den

oprindelige19, og endogenisering er derfor også noget der allerede er modelleret i forskel-

lige andre sammenhænge. Eksempler kan f.eks. �ndes i B&P eller i Amir et al. (2003) -

'Noncoorperative versus coorperative R&D with endogenous spillover rates'.

19Jf. d'Aspremont and Jacquemin (1990) - Cooperative and Noncooperative R&D in Duopoly with
Spillovers - Erratum.
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5.2 Modelperspektivering

Der �ndes allerede meget litteratur om positive spillovers på markeder med konkurende

virksomheder, og der �ndes derfor også mange steder hvor man kan hente inspiration.

Der er dog et punkt hvor der kan trækkes paralleller til noget der ikke direkte er relateret

til positive spillover-e�ekter.

Virksomhedernes markedsføring af sig selv, er en måde for virksomhederne at informe-

re eller at overtale forbrugeren, i håb om at skabe øget efterspørgsel. Det virker fordi

det giver forbrugeren noget information om eksistensen af virksomhedens varer, priser og

kvalitet, og fordi det kan ændre forbrugerens adfærd og præferencer20.

Netop den sidste del kan sammenlignes med at virksomhederne kan �nde på at investere i

at reducere den negative e�ekt der er forbundet med forbrug af godet, A. Virksomhederne

gør det fordi de ved at det har en positiv e�ekt på forbrugernes efterspørgsel. Virksomhe-

derne kan altså investere ressourcer i at påvirke forbrugerne og deres betalingsvillighed,

og virksomhedens investeringer kan på den måde komme til at ligne dem man ser når

virksomheder markedsfører sig. Dette kunne derfor være et godt sted at søge inspiration

hvis speci�kationen af modellens efterspørgselsfunktion skal forbedres.

En svaghed i modellen, som B&P også beskriver, er at denne model kun består af to

virksomheder, og derfor teknisk set ser på forskellen mellem om alle virksomheder på

markedet samarbejder, eller om ingen gør det. Dette er noget man ville kunne forbedre

ved at introducere �ere virksomheder i modellen, og eventuelt se på hvordan forskellige

sammenslutninger af virksomheder påvirker resultaterne. Det ville desuden passe ganske

på virkeligheden, hvor man ofte ser virksomheder slå sig sammen i klynger eller netværk21,

og konkurrere i grupper mod hinanden i forskningsfasen.

Andre muligheder for modellen, kunne være at speci�cere den med produktdi�erenti-

ering virksomhederne imellem. Det ville give mulighed for at se hvordan virksomhederne

bærer byrden af A afhængig af hvor meget market power de har. En anden mulighed er

at ændre på strukturen i modellen, således at den ene virksomhed er �rst-mover, det ville

være mere realistisk på nogle punkter, da virksomheder sjældent træ�er deres beslutnin-

ger helt simultant. En sidste ting der ville være oplagt at overveje er lade virksomhederne

konkurrere på priser i fase to, og altså løse fase to som en Bertrand model.

20Jf. Bagwell (2007).
21Jf. indledningen, afsnit1, se fodnote 6 og 7.
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6 Konklusion

Formålet med denne opgave var at undersøge hvordan en introduktion af de miljøhensyn

�ere og �ere forbrugere har, påvirker de virksomheder der udvikler og producerer goder

som har en eller anden negativ e�ekt forbundet med sig. Sammenligningsgrundlaget har

været modellerne fra B&P og AJ, som afspejler en mere simpel industri, hvor der kun

�ndes den positive spillover-e�ekt ved virksomhedernes forskning.

I forhold til rangeringen af resultater(som det er gjort i AJ - se afsnit 2.4) er det en

smule mere kompliceret her, da der er �ere parametre i spil. I afsnt 3.3 lærte vi at β, alt

andet lige, skal være større i denne model end i den oprindelige. Med dette i baghovedet

kan vi lave en sammenlignelig rangering af modellens resultater. I forhold til relativt lave

værdier af β vil rangeringen af modellens resultater være den samme som i den oprindelige

model, altså har vi at Q̄∗ > Q∗ > Q̂∗ > Q̃∗ og x̄∗ > x∗ > x̂∗ > x̃∗. For relativt høje værdier

af β fås den samme rangering for mængden af forskning og udvikling, x̄∗ > x̃∗ > x̂∗ > x∗,

mens den producerede mængde er lidt mere kompliceret. Vi ved at Q̄∗ altid er størst, og

at Q̂∗ > Q̃∗, men Q∗ kan både være større end Q̂∗ eller mindre end Q̃∗.

Overordnet set kan man altså sige at denne models resultater langt hen af vejen stemmer

overens med resultaterne fra den oprindelige model, med de to afvigelser at β skal være

større for at samarbejde kan betale sig, og at når β er stor, afhænger rangeringen af den

producerede mængde i højere grad af værdien af σ og z, og er derfor svær at kvanti�cere.

Derfor kan hovedkonklusionen fra AJ og B&P også tages med, nemlig at der vil være si-

tuationer hvor det kan betale sig at lade virksomhederne samarbejde om deres forskning

og udvikling, spilover-e�ekterne skal bare være større.

Derfor kan vi også konkludere at de mange initiativer der blev nævnt i indledningen,

hvor det o�entlige forsøger at gøre det attraktivt at samarbejde om forskning og udvik-

ling, også er relevante for denne model. Det kan dog i praksis være et problem at tillade

virksomhederne at samarbejde omkring forskning, da det kan være svært at holde øje med,

om de samtidig laver aftaler omkring produktionsfasen, noget der vil resultere i en lavere

produceret mængde. Dette er også en problematik der allerede �ndes meget litteratur om.

I forhold til selve modellen, dens speci�kation og måder hvorpå den kan udvikles er der

stadig mange muligheder. Modellen har nogle gode egenskaber, da at den kan fungere som

generalisering af den oprindelige model og den er intuitivt godt underbygget En anderle-

des speci�kation kunne dog måske give modellen større forklaringsevne. En gentænkning

af en parameter som σ og endogenisering af nogle af modellens parametre ville muligvis

styrke modellen, og gøre intuitionen og fortolkningen af modellens resultater stærkere.
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Appendiks

A.1 Matematisk løsning af modellen

For at vise et eksempel på hvordan modellen er løst følger en detaljeret gennemgang af

den matematiske løsning af modellen. Eksemplet er fra situationen uden samarbejde i

begge faser (afsnit 3.1 og 3.2)

Virksomhederne løser deres problem med baglæns induktion, og starter derfor i fase 2,

hvor de bestemmer den producerede mængde. Udgangspunktet er virksomhed i's pro�t,

der er givet ved indtægter fratrukket udgifter:

Πi = piqi − ciqi − r(xi) = (a− qi − qj − z(A− (1− σ)xi))qi − (c− σxi − βσxj)qi −
1

2
x2i

Dette udtryk di�erentieres i forhold til qi, og qi isoleres for at �nde virksomhed i's best-

response funktion:

∂Πi

∂qi
= a− 2qi − qj − z(Q− (1− σ)xi)− c+ σxi + βσxj = 0

qi =
1

2
(a− qj − z(Q− (1− σ)xi)− c+ σxi + βσxj)

På samme måde kan virksomhed j's best-response funktion beregnes til:

qj =
1

2
(a− qi − z(Q− (1− σ)xj)− c+ σxj + βσxi)

Nu indsættes qj i qi, og igen isoleres qi for at �nde ligevægtsmængden:

qi =
1

2
(a− 1

2
(a−qi−z(Q−(1−σ)xj)−c+σxj +βσxi)−z(Q−(1−σ)xi)−c+σxi+βσxj)

3

4
qi =

1

2
(
1

2
(a− c− zA) + xi(σ + z(1− σ)− 1

2
βσ) + xj(βσ −

1

2
σ − 1

2
z(1− σ))

q∗i =
1

3

(
a− c− zA+ xi(σ(2− 2z − β) + 2z) + xj(σ(2β + z − 1)− z)

)
Og virksomhedens pro�t er givet ved mængden i anden og bliver:

Π∗
i =

1

9

(
a− c− zA+ xi(σ(2− 2z − β) + 2z) + xj(σ(2β + z − 1)− z)

)2
Nu er vi nået til fase 1, hvor virksomhederne optimerer i forhold til mængden af forsk-

ning og udvikling. Virksomheden tager igen udgangspunkt i pro�tten, der di�erentieres i

forhold til xi:

Π̃i = Π∗
i − r(xi) =

1

9

(
a− c− zA+xi(σ(2− 2z−β) + 2z) +xj(σ(2β+ z− 1)− z)

)2
− 1

2
x2i
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∂Π̃i

∂xi
=

2

9

(
a−c−zA+xi(σ(2−2z−β)+2z)+xj(σ(2β+z−1)−z)

)
(σ(2−2z−β)+2z)−xi = 0

Det antages at virksomhederne er symmetriske, og derfor kan bruges at x = xi = xj.

Dette indsættes, og x isoleres:

2

9

(
a− c− zA+x(σ(2− 2z−β) + 2z) +x(σ(2β+ z− 1)− z)

)
(σ(2− 2z−β) + 2z)−x = 0

9

2
x =

(
a− c− zA+ x(σ(1 + β) + z(1− σ))

)
(σ(2− 2z − β) + 2z)

x
(9

2
− (σ(2− 2z − β) + 2z)(σ(1 + β) + z(1− σ))

)
= (a− c− zA)(σ(2− 2z − β) + 2z)

x∗ =
(a− c− zA)(σ(2− β) + 2z(1− σ))

9
2
− (σ(2− β) + 2z(1− σ))(σ(1 + β) + z(1− σ))

Som er den mængde der �ndes i opgaveteksten. Nu skal den samlede mængde Q = qi + qj

beregnes:

Q = q∗i + q∗j =
1

3

(
a− c− zA+ xi(σ(2− 2z − β) + 2z) + xj(σ(2β + z − 1)− z)

)
+

1

3

(
a− c− zA+ xj(σ(2− 2z − β) + 2z) + xi(σ(2β + z − 1)− z)

)
Med den tidligere antagelse om symmetri kan dette udtryk reduceres betydeligt:

Q = q∗i + q∗j =
1

3

(
a− c− zA+ x(σ(2− 2z − β) + 2z) + x(σ(2β + z − 1)− z)

)
+

1

3

(
a− c− zA+ x(σ(2− 2z − β) + 2z) + x(σ(2β + z − 1)− z)

)
Q =

2

3

(
a− c− zA+ x(σ(2− 2z − β) + 2z) + x(σ(2β + z − 1)− z)

)
Q =

2

3

(
a− c− zA+ x(σ(2− 2z − β) + 2z + σ(2β + z − 1)− z)

)
Q =

2

3
(a− c− zA) +

2

3
(σ(1 + β) + z(1− σ))x

Nu kan værdien af x indsættes i dette udtryk, og ved reduktion fås resultatet fra opga-

veteksten.

Q =
2

3
(a−c−zA)+

2

3
(σ(1+β)+z(1−σ))

( (a− c− zA)(σ(2− β) + 2z(1− σ))
9
2
− (σ(2− β) + 2z(1− σ))(σ(1 + β) + z(1− σ))

)

Q =
2

3
(a− c− zA)

(
1− (σ(1 + β) + z(1− σ))(σ(2− β) + 2z(1− σ))

9
2
− (σ(2− β) + 2z(1− σ))(σ(1 + β) + z(1− σ))

)
Q∗ =

2

3
(a− c− zA)

( 9
2

9
2
− (σ(2− β) + 2z(1− σ))(σ(1 + β) + z(1− σ))

)
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Hvilket altså er ligevægtsmængden når virksomhederne ikke samarbejder. Alle �re sce-

narier er beregnet med denne metode som udgangspunkt, de forskelle der måtte være er

beskrevet i selve opgaveteksten.

A.2 Oversigt over betingelser for givne parameterværdier

På de følgende sider �ndes en række tabeller, hvor de forskellige betingelser der afgør om

en mængde er større end en anden er beregnet for en række forskellige parameterværdier.

Beregningen er normaliseret i forhold til nul, således at det afgørende for om betingelsen

er opfyldt eller ej, bliver om celleværdien er negativ eller positiv. For hver tabel er det

angivet hvilken betingelse der bliver undersøgt, og hvornår den vil være overholdt.
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Tabel 1: Betingelse 1: Q̂∗ < Q∗ når celleværdien er negativ

β=0,2 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,8 1,2 1,7 2,1 2,6 3,0 3,5 3,9 4,4
0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1
0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4
0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0
0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
0,7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

β=0,4 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,6 1,0 1,5 1,9 2,4 2,8 3,3 3,7 4,2
0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9
0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
0,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

β=0,6 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,4 0,8 1,3 1,7 2,2 2,6 3,1 3,5 4,0
0,2 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7
0,3 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0
0,4 -0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
0,5 -0,0 -0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
0,6 -0,1 -0,0 -0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
0,7 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
0,8 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0
0,9 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

β=0,8 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,2 0,6 1,1 1,5 2,0 2,4 2,9 3,3 3,8
0,2 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4
0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,0 0,0 0,1 0,2
0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,0 -0,0
0,7 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
0,8 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
0,9 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
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Tabel 2: Betingelse 2: x̂∗ < x̃∗ når celleværdien er negativ

β=0,2 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

β=0,4 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

β=0,6 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

β=0,8 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Tabel 3: Betingelse 3: Q̃∗ < Q̂∗ når celleværdien er negativ

β=0,2 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -3,0 -2,9 -2,8 -2,8 -2,7 -2,6 -2,4 -2,3 -2,1
0,2 -2,9 -2,8 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,2 -2,1
0,3 -2,8 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,0
0,4 -2,7 -2,6 -2,6 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0
0,5 -2,6 -2,5 -2,4 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9
0,6 -2,4 -2,4 -2,3 -2,2 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8
0,7 -2,2 -2,2 -2,1 -2,1 -2,0 -2,0 -1,9 -1,8 -1,8
0,8 -2,0 -2,0 -2,0 -1,9 -1,9 -1,8 -1,8 -1,7 -1,7
0,9 -1,8 -1,8 -1,8 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,6

β=0,4 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -2,9 -2,9 -2,8 -2,8 -2,7 -2,5 -2,4 -2,3 -2,1
0,2 -2,9 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,0
0,3 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,0 -1,9
0,4 -2,6 -2,5 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,0 -1,9 -1,8
0,5 -2,4 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8 -1,7
0,6 -2,2 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8 -1,7 -1,7 -1,6
0,7 -2,0 -1,9 -1,9 -1,8 -1,7 -1,7 -1,6 -1,5 -1,4
0,8 -1,7 -1,7 -1,6 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4 -1,4 -1,3
0,9 -1,4 -1,4 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,2 -1,2 -1,2

β=0,6 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -2,9 -2,9 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,2 -2,1
0,2 -2,8 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,2 -2,1 -1,9
0,3 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -1,9 -1,8
0,4 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9 -1,7 -1,6
0,5 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8 -1,7 -1,6 -1,4
0,6 -2,0 -1,9 -1,8 -1,7 -1,7 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3
0,7 -1,7 -1,6 -1,5 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1,2 -1,1
0,8 -1,3 -1,3 -1,2 -1,2 -1,1 -1,0 -1,0 -0,9 -0,9
0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

β=0,8 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -2,9 -2,9 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,3 -2,2 -2,0
0,2 -2,8 -2,7 -2,6 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,0 -1,8
0,3 -2,6 -2,5 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -1,9 -1,8 -1,6
0,4 -2,4 -2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,8 -1,7 -1,6 -1,4
0,5 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8 -1,7 -1,6 -1,4 -1,3 -1,2
0,6 -1,7 -1,7 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1,0 -0,9
0,7 -1,3 -1,3 -1,2 -1,1 -1,0 -0,9 -0,8 -0,8 -0,7
0,8 -0,9 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4
0,9 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
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Tabel 4: Betingelse 4: x̃∗ < x∗ når celleværdien er negativ

β=0,2 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4
0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,5 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,6 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,7 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
0,9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

β=0,4 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4
0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
0,6 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
0,7 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
0,8 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
0,9 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1

β=0,6 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,2 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3
0,3 0,1 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
0,4 0,1 0,1 0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1
0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,0 -0,0 -0,0
0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

β=0,8 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
0,2 0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 -0,0 -0,1 -0,1
0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Tabel 5: Betingelse 5: Q̃∗ < Q∗ når celleværdien er negativ

β=0,2 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5 -3,6 -3,8
0,2 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,3 -3,3 -3,4 -3,6 -3,7
0,3 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5 -3,6
0,4 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5 -3,6
0,5 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,2 -3,3 -3,3 -3,4 -3,5
0,6 -3,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,2 -3,2 -3,3 -3,3 -3,4
0,7 -3,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,2 -3,2 -3,3 -3,3
0,8 -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,2 -3,2 -3,2
0,9 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1

β=0,4 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5 -3,7
0,2 -3,0 -3,0 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5
0,3 -2,9 -2,9 -2,9 -3,0 -3,0 -3,1 -3,2 -3,3 -3,3
0,4 -2,8 -2,8 -2,8 -2,9 -2,9 -3,0 -3,0 -3,1 -3,2
0,5 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,9 -2,9
0,6 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7
0,7 -2,3 -2,3 -2,3 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -2,5
0,8 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2
0,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9

β=0,6 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -3,0 -3,0 -3,0 -3,1 -3,2 -3,2 -3,3 -3,5 -3,6
0,2 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,3
0,3 -2,7 -2,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 -2,9 -3,0 -3,0
0,4 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6 -2,6 -2,6 -2,7
0,5 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,3 -2,3 -2,3
0,6 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,9 -1,9 -1,9
0,7 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4
0,8 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
0,9 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

β=0,8 z

σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,1 -2,9 -3,0 -3,0 -3,0 -3,1 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5
0,2 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,9 -3,0 -3,0 -3,1
0,3 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,6 -2,6 -2,7
0,4 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,2
0,5 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6
0,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
0,7 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
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