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Περίληψη 
 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την επιλογή στρατηγικών 
µεταβλητών στο δυοπώλιο, και ειδικότερα την περίπτωση του 
υποδείγµατος Cournot – Bertrand. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι 
να ελεγχθεί εάν µπορεί να προκύψει η ισορροπία στην περίπτωση 
Cournot-Bertrand ενδογενώς υπό κάποιες προϋποθέσεις. Το 
συµπέρασµα είναι ότι υπάρχει περιθώριο να προκύψει το Cournot-
Bertrand, όµως η πιθανότητα είναι µικρή, και ειδικότερα, στην 
απόλυτα συµµετρική περίπτωση, στην οποία µπορεί να προκύψει µόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισµένο εύρος των 
παραµέτρων. Είναι πιο πιθανό να προκύψει σε περιπτώσεις 
ασυµµετρίας στα κόστη των δύο εταιρειών.  
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Εισαγωγή 

 

 Η µελέτη του ολιγοπωλίου ξεκίνησε από τους Cournot (1838) 
και Bertrand (1883). Στο υπόδειγµα Cournot αποδείχτηκε ότι υπάρχει 
ισορροπία Nash στο δυοπώλιο όταν οι εταιρείες ανταγωνίζονται στις 
ποσότητες, για οµοιογενή προϊόντα, ενώ στο υπόδειγµα Bertrand 
υπάρχει ισορροπία Nash όταν οι εταιρείες ανταγωνίζονται σε τιµές. 

Οι Singh και Vives (1984) µελέτησαν τα µοντέλα Cournot, 
Bertrand και Cournot-Bertrand στο δυοπώλιο. Έδειξαν ότι η κυρίαρχη 
στρατηγική και για τις δύο εταιρείες είναι η επιλογή του ανταγωνισµού 
στις ποσότητες, όταν τα προϊόντα είναι υποκατάστατα, ενώ όταν τα 
προϊόντα είναι συµπληρωµατικά, η κυρίαρχη στρατηγική είναι η 
επιλογή του ανταγωνισµού στις τιµές. 

Οι Tremblay και Tremblay (2011) διερεύνησαν την επίδραση 
του βαθµού διαφοροποίησης των προϊόντων στην ισορροπία Cournot-
Bertrand και έδειξαν ότι, όταν τα προϊόντα είναι επαρκώς 
διαφοροποιηµένα, η ισορροπία είναι ευσταθής. Επίσης, αποδείχτηκε 
ότι για οµοιογενή προϊόντα, η ισορροπία είναι και πάλι ευσταθής, η 
εταιρεία τύπου Cournot παράγει όλη τη ζητούµενη ποσότητα και η τιµή 
είναι ίση µε το οριακό κόστος. 

 Έναυσµα για αυτή την εργασία ήταν τα αποτελέσµατα αυτής 
της έρευνας, όπως επίσης και κάποια εµπειρικά παραδείγµατα σε 
πραγµατικές αγορές, στα οποία έχει παρατηρηθεί η συµπεριφορά 
Cournot-Bertrand. Σκοπός της εργασίας είναι να ελεγχθεί εάν µπορεί 
να προκύψει η ισορροπία στην περίπτωση Cournot-Bertrand 
ενδογενώς, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Εξετάζεται η περίπτωση 
ύπαρξης σταθερού κόστους, το οποίο είναι διαφορετικό ανάλογα µε 
την επιλογή της στρατηγικής µεταβλητής. 

 Η µελέτη χωρίζεται σε δύο µέρη, το βιβλιογραφικό και το 
ερευνητικό. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από το βιβλιογραφικό 
µέρος, στο οποίο αρχικά παρουσιάζεται µια βιβλιογραφική 
ανασκόπηση, όπου γίνεται αναφορά σε προηγούµενες έρευνες 
σχετικά µε το Cournot-Bertrand. Τα συµπεράσµατα των ερευνών 
παρατίθενται σε χρονολογική σειρά. Στη συνέχεια, αναφέρονται 
κάποιες εφαρµογές και εµπειρικά παραδείγµατα του υποδείγµατος 
Cournot-Bertrand. 
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Το ερευνητικό µέρος της εργασίας εισάγεται στο δεύτερο 
κεφάλαιο, όπου αναπτύσσεται το υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε και 
οι δύο περιπτώσεις που εξετάστηκαν. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει 
συµµετρία στα κόστη, ενώ στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει 
ασυµµετρία στα κόστη των δύο εταιρειών. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία αφορούν 
συγκεκριµένα παραδείγµατα. Τέλος, διατυπώνονται τα συµπεράσµατα 
της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 1. Βιβλιογραφικό µέρος 

 

1.1 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Στα κλασικά υποδείγµατα του ολιγοπωλίου των Cournot (1838) 
και Bertrand (1883), τα αποτελέσµατα της αγοράς επηρεάζονται από 
την επιλογή της στρατηγικής µεταβλητής στην οποία θα 
ανταγωνιστούν οι εταιρείες, δηλαδή αν θα ανταγωνιστούν στην τιµή 
ή την ποσότητα. Για οµοιογενή προϊόντα, στο υπόδειγµα Cournot 
υπάρχει ισορροπία Nash όταν οι εταιρείες ανταγωνίζονται σε 
ποσότητες, ενώ στο υπόδειγµα Bertrand όταν οι εταιρείες 
ανταγωνίζονται σε τιµές. Σύµφωνα µε τον Stackelberg (1934), ένας 
ακόµη παράγοντας που επηρεάζει την ισορροπία είναι και η σειρά µε 
την οποία παίρνουν τις αποφάσεις τους οι οικονοµικοί παράγοντες.  Σε 
κάθε περίπτωση, στα κλασικά υποδείγµατα του ολιγοπωλίου, οι 
εταιρείες ανταγωνίζονται µε την ίδια στρατηγική µεταβλητή. 

Το υβριδικό µοντέλο Cournot-Bertrand αναπτύχθηκε για πρώτη 
φορά από τους Bylka και Komar (1976). Συνδυάζει τη συµπεριφορά 
Cournot µε τη συµπεριφορά Bertrand. Υποθέτουν ότι οι εταιρείες 
παράγουν διαφοροποιηµένα προϊόντα, όµως έχουν συµµετρικές 
συναρτήσεις ζήτησης και κόστους. Οι εταιρείες αντιµετωπίζουν τις 
ίδιες συνθήκες αγοράς, όµως στο µοντέλο υπάρχει µια ασυµµετρία 
διότι ανταγωνίζονται σε διαφορετικές στρατηγικές µεταβλητές. Αυτό 
προκύπτει από τις κλίσεις των συναρτήσεων άριστης αντίδρασης, 
καθώς η κλίση της συνάρτησης άριστης αντίδρασης της εταιρείας 
τύπου Cournot είναι θετική, ενώ της εταιρείας τύπου Bertrand είναι 
αρνητική. Η ισορροπία Nash βρίσκεται στο σηµείο που οι δύο 
συναρτήσεις τέµνονται. Προκύπτει ότι, όπως και στα µοντέλα Cournot 
και Bertrand, έτσι και στο µοντέλο Cournot-Bertrand, οι τιµές 
ισορροπίας είναι µεγαλύτερες από το οριακό κόστος και µικρότερες 
από τις τιµές στο µονοπώλιο. Το µοντέλο αυτό όµως δεν έλαβε την 
αναγνώριση που άξιζε, διότι θεωρήθηκε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να 
υποθέτουµε ότι εταιρείες εντός της ίδιας βιοµηχανίας ανταγωνίζονται 
σε διαφορετικές στρατηγικές µεταβλητές. 

Σύµφωνα µε τους Kreps και Scheinkman (1983), η επιλογή 
στρατηγικής µεταβλητής επηρεάζεται από την ευκολία µε την οποία 
µια εταιρεία µπορεί να προσαρµόσει τη στρατηγική µεταβλητή. Μια 
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εταιρεία είναι πιο πιθανό να επιλέξει να ανταγωνιστεί µε τη µεταβλητή 
που είναι πιο δαπανηρό να προσαρµοστεί. Εποµένως, δύο εταιρείες 
που αντιµετωπίζουν διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον, είναι 
δυνατόν να επιλέξουν διαφορετική στρατηγική µεταβλητή και έτσι να 
προκύψει το Cournot-Bertrand. 

Στο υπόδειγµά των Singh και Vives (1984) υπάρχουν δύο 
εταιρείες που παράγουν διαφοροποιηµένα προϊόντα. Η συνάρτηση 
ζήτησης είναι γραµµική και δεν υπάρχουν οριακά κόστη. Η επιλογή 
της στρατηγικής µεταβλητής στην οποία θα ανταγωνιστούν είναι 
ενδογενής. Υποθέτουν ότι υπάρχουν δύο τύποι συµβολαίων µεταξύ 
των εταιρειών και των καταναλωτών, το συµβόλαιο ποσότητας και το 
συµβόλαιο τιµής. Επιλέγοντας το συµβόλαιο ποσότητας, η εταιρεία 
δεσµεύεται να παράγει µια προκαθορισµένη ποσότητα, ενώ 
αντίστοιχα, επιλέγοντας το συµβόλαιο τιµής, δεσµεύεται να 
προµηθεύσει στους καταναλωτές την ποσότητα που ζητούν σε µια 
προκαθορισµένη τιµή. Σε ένα παίγνιο δύο σταδίων, οι εταιρείες πρώτα 
επιλέγουν ταυτόχρονα τον τύπο συµβολαίου µε το οποίο θα 
δεσµευτούν και έπειτα ανταγωνίζονται. Αφού βρεθεί η ισορροπία Nash 
για καθέναν από τους τέσσερις συνδυασµούς επιλογής συµβολαίου, 
καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι, για κάθε εταιρεία, κυρίαρχη 
στρατηγική είναι η επιλογή συµβολαίου ποσότητας, εάν τα αγαθά είναι 
υποκατάστατα. Αντίστοιχα, για κάθε εταιρεία, κυρίαρχη στρατηγική 
είναι η επιλογή συµβολαίου τιµής, εάν τα αγαθά είναι 
συµπληρωµατικά. Επίσης, εξετάζουν την περίπτωση της µη γραµµικής 
συνάρτησης ζήτησης. Μετά από κάποιες υποθέσεις, προκύπτει ότι και 
τα τέσσερα υποπαίγνια έχουν µοναδική ισορροπία. Οι τιµές στο 
Cournot είναι µεγαλύτερες από τις τιµές στο Bertrand. Προκύπτει και 
πάλι ότι κυρίαρχη στρατηγική για κάθε εταιρεία είναι να επιλέξει 
συµβόλαιο ποσότητας εάν τα αγαθά είναι υποκατάστατα, και 
αντίστοιχα, να επιλέξει συµβόλαιο τιµής εάν τα αγαθά είναι 
συµπληρωµατικά. 

Οι Klemperer και Meyer (1986) και οι Reisinger και Ressner 
(2009) εξέτασαν την περίπτωση της αβεβαιότητας της ζήτησης. 
Χρησιµοποιώντας το βασικό γραµµικό µοντέλο, έδειξαν ότι ο 
ανταγωνισµός σε τιµές είναι κυρίαρχη στρατηγική για τις εταιρείες, 
όταν ο βαθµός της αβεβαιότητας της ζήτησης σχετίζεται µε το βαθµό 
διαφοροποίησης των προϊόντων. Η περίπτωση Cournot-Bertrand 
µπορεί να είναι ισορροπία Nash για ένα ενδιάµεσο επίπεδο 
αβεβαιότητας. 
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Στην ανάλυση των Hamilton και Slutsky (1990), η στρατηγική 
µεταβλητή δεδοµένη, αλλά είναι ενδογενής η επιλογή του σταδίου που 
θα παίξουν. Όταν η στρατηγική µεταβλητή είναι η ποσότητα και για 
τις δύο εταιρείες, τότε και οι δύο επιλέγουν το πρώτο στάδιο. Όταν η 
στρατηγική µεταβλητή είναι η τιµή και για τις δύο εταιρείες, τότε και 
οι δυο προτιµούν το δεύτερο στάδιο. Όταν η στρατηγική µεταβλητή 
είναι για την πρώτη εταιρεία η ποσότητα και για τη δεύτερη η τιµή, 
τότε και οι δύο εταιρείες προτιµούν η εταιρεία τύπου Cournot να παίξει 
στο πρώτο στάδιο και η εταιρεία τύπου Bertrand στο δεύτερο. 

Οι Sakai et al. (1995) επέκτειναν το υπόδειγµα των Singh και 
Vives (1984) στην περίπτωση των τριών εταιρειών και έδειξαν ότι 
µπορεί να υπάρχει ισορροπία Nash στην περίπτωση Cournot-Bertrand 
όταν κάποια από τα προϊόντα που παράγουν οι εταιρείες είναι 
υποκατάστατα και κάποια συµπληρωµατικά. 

Οι Tremblay και Tremblay (2011), απέδειξαν ότι η ισορροπία 
είναι σταθερή στο υπόδειγµα Cournot-Bertrand, όταν η 
διαφοροποίηση των προϊόντων είναι επαρκής. Στο υπόδειγµα 
υπάρχουν δύο εταιρείες. Η πρώτη εταιρεία είναι τύπου Cournot και η 
δεύτερη εταιρεία είναι τύπου Bertrand. Οι εταιρείες ανταγωνίζονται 
στην ίδια αγορά και επιλέγουν στρατηγικές µεταβλητές ταυτόχρονα. 
Κάποια αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι ότι η εταιρεία τύπου 
Cournot έχει στρατηγικό πλεονέκτηµα, η ισορροπία γίνεται πιο 
ανταγωνιστική όταν η διαφοροποίηση των προϊόντων µειώνεται, και 
όταν ο δείκτης διαφοροποίησης είναι ίσος µε µηδέν, οι εταιρείες 
συµπεριφέρονται σαν ανεξάρτητοι µονοπωλητές. Επίσης, 
αποδεικνύουν δύο προτάσεις, που δεν έχουν συζητηθεί από τους 
Singh και Vives (1984). Πρώτον, όταν τα προϊόντα είναι επαρκώς 
διαφοροποιηµένα, η ισορροπία είναι ευσταθής. Δεύτερον, όταν τα 
προϊόντα είναι οµοιογενή, η ισορροπία είναι ευσταθής, η εταιρεία 
τύπου Bertrand παράγει µηδενική ποσότητα, η εταιρεία τύπου Cournot 
παράγει όλη τη ζητούµενη ποσότητα και η τιµή ισορροπίας είναι ίση 
µε το οριακό κόστος. 

Οι Tremblay et al. (2013b) εξέτασαν την περίπτωση όπου και η 
επιλογή της στρατηγικής µεταβλητής και η επιλογή του σταδίου είναι 
ενδογενείς. Σε ένα συµµετρικό παίγνιο µε γραµµικές συναρτήσεις 
ζήτησης και κόστους, προκύπτει ότι και οι δύο εταιρείες επιλέγουν να 
ανταγωνιστούν σε ποσότητες στο πρώτο στάδιο. Όµως αυτό το 
αποτέλεσµα µπορεί να αλλάξει στην περίπτωση που υπάρχουν 
ασυµµετρίες στα κόστη των εταιρειών, καθώς είναι πιθανό να 
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επιλέξουν διαφορετικές στρατηγικές µεταβλητές και διαφορετικά 
στάδια. 

Στο υπόδειγµα του Stackelberg (1934) οι εταιρείες 
ανταγωνίζονται σε ένα παίγνιο δύο σταδίων όπου η µια εταιρεία 
επιλέγει τη στρατηγική µεταβλητή στην οποία θα ανταγωνιστεί στο 
πρώτο στάδιο και η άλλη εταιρεία ακολουθεί επιλέγοντας τη 
στρατηγική µεταβλητή στο δεύτερο στάδιο. Οι Tremblay et al. 
(2013b) έδειξαν ότι τα κέρδη της εταιρείας που παίζει στο δεύτερο 
στάδιο είναι τα ίδια, ανεξάρτητα από τη στρατηγική µεταβλητή που θα 
επιλέξει. Εποµένως, ο συνδυασµός Cournot-Bertrand µπορεί να είναι 
ισορροπία Nash όταν η επιλογή της στρατηγικής µεταβλητής είναι 
ενδογενής. 

Για µια συγκεντρωτική ανάλυση της σχετικής δηµοσιευµένης 
βιβλιογραφίας, ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης µπορεί να βρει 
πληροφορίες στο άρθρο των Tremblay και Tremblay (2019). 

 

1.2 Εφαρµογές και εµπειρικά παραδείγµατα 

 

Το υπόδειγµα Cournot-Bertrand έχει εφαρµογές σε διάφορους 
κλάδους των οικονοµικών, όπως τη βιοµηχανική οργάνωση και τα 
διεθνή οικονοµικά. Στον κλάδο της βιοµηχανικής οργάνωσης, οι 
Correa-Lopez και Naylor (2004) και Correa-Lopez (2007) έδειξαν ότι 
τα κλασικά αποτελέσµατα µπορούν να ανατραπούν όταν οι 
επιχειρήσεις διαπραγµατεύονται την τιµή µιας σηµαντικής εισροής και 
έπειτα δεσµεύονται στον ανταγωνισµό είτε σε τιµές είτε σε ποσότητες 
στο λιανεµπόριο. Η Correa-Lopez (2007) έδειξε ότι, όταν ο 
προµηθευτής έχει επαρκή δύναµη διαπραγµάτευσης και υπάρχει 
επαρκής διαφορά ποιότητας των δύο εταιρειών, η εταιρεία χαµηλής 
ποιότητας ανταγωνίζεται σε ποσότητες, ενώ η εταιρεία υψηλής 
ποιότητας ανταγωνίζεται σε τιµές. 

Στα διεθνή οικονοµικά, ένα παράδειγµα είναι το µοντέλο στο 
οποίο υπάρχουν δύο εταιρείες, µια εγχώρια εταιρεία και µια εταιρεία 
από µια ξένη χώρα, που εξάγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σε µια τρίτη 
χώρα. Σύµφωνα µε τους Brander και Spencer (1985), όταν οι δύο 
εταιρείες ανταγωνίζονται σε ποσότητες, η ευηµερία της χώρας 
αυξάνεται από µια επιδότηση των εξαγωγών στην εγχώρια εταιρεία, 
ενώ σύµφωνα µε τους Eaton και Grossman (1985), όταν οι εταιρείες 
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ανταγωνίζονται σε τιµές, η ευηµερία της χώρας αυξάνεται από ένα 
φόρο στις εξαγωγές. Οι Schroeder και Tremblay (2015) όµως έδειξαν 
ότι µια επιδότηση στις εξαγωγές αυξάνει την ευηµερία της χώρας, αν 
η στρατηγική µεταβλητή της εταιρείας της ξένης χώρας είναι η 
ποσότητα, ανεξάρτητα από τη στρατηγική µεταβλητή στην οποία 
ανταγωνίζεται η εγχώρια εταιρεία. Εποµένως, εκτός από την 
περίπτωση που ανταγωνίζονται και οι δύο εταιρείες σε ποσότητες, 
µπορεί να υπάρχει ισορροπία και στην περίπτωση που η εγχώρια 
εταιρεία ανταγωνίζεται σε τιµές και η ξένη εταιρεία σε ποσότητες. 
Αντίστοιχα, ένας φόρος στις εξαγωγές αυξάνει την ευηµερία της 
χώρας, αν η στρατηγική µεταβλητή της εταιρείας της ξένης χώρας 
είναι η τιµή, ανεξάρτητα από τη στρατηγική µεταβλητή στην οποία 
ανταγωνίζεται η εγχώρια εταιρεία, και µπορεί να υπάρχει ισορροπία 
στην περίπτωση που η εγχώρια εταιρεία ανταγωνίζεται σε ποσότητες 
και η ξένη εταιρεία σε τιµές. 

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν πολλές αγορές στις οποίες έχει 
παρατηρηθεί η συµπεριφορά Cournot-Bertrand. Για παράδειγµα, οι 
Tremblay et al. (2013a) βρήκαν µια εφαρµογή της συµπεριφοράς 
Cournot-Bertrand στην αγορά των µικρών αυτοκινήτων. Η εταιρεία 
Honda διαθέτει περιορισµένο αριθµό µοντέλων, και έτσι υπάρχουν τα 
περισσότερα µοντέλα διαθέσιµα στις αποθήκες της εταιρείας και η τιµή 
προσαρµόζεται στους στόχους πωλήσεων της εταιρείας. Η εταιρεία 
Scion όµως έχει πολύ µεγάλη ποικιλία µοντέλων και έτσι είναι αδύνατο 
να υπάρχει απόθεµα από κάθε µοντέλο, εποµένως τα αυτοκίνητα 
κατασκευάζονται µετά από παραγγελία σε µια προκαθορισµένη τιµή. 

Ένα ακόµη παράδειγµα εντόπισαν οι de Jong et al. (2007) στην 
αγορά των αλκοολούχων ποτών. Για την παραγωγή των 
αποσταγµένων ποτών απαιτείται σηµαντικός χρόνος, εποµένως οι 
παραγωγοί αποφασίζουν την ποσότητα που θα παράγουν και η τιµή 
προκύπτει από τη ζήτηση της αγοράς. Όµως, για την παραγωγή 
µπράντυ, ο χρόνος που απαιτείται είναι λίγος, εποµένως οι παραγωγοί 
ορίζουν την τιµή και παράγουν την ποσότητα που ζητά η αγορά. 
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Κεφάλαιο 2. Υπόδειγµα 

 

2.1 Παρουσίαση 

 

Δύο ανταγωνιστικές εταιρείες παράγουν διαφοροποιηµένα 
προϊόντα. Η εταιρεία 1 είναι τύπου Cournot, δηλαδή η στρατηγική 
µεταβλητή που επιλέγει να ανταγωνιστεί είναι η ποσότητα, και η 
εταιρεία 2 είναι τύπου Bertrand, δηλαδή η στρατηγική µεταβλητή που 
επιλέγει να ανταγωνιστεί είναι η τιµή. Η αντίστροφη συνάρτηση 
ζήτησης είναι γραµµική και δίνεται από τη σχέση 𝑝" = 𝑎 − 𝑞" − 𝑑𝑞(, όπου 
𝑖, 𝑗 = 1,2	είναι οι δύο εταιρείες, 𝑎 > 0 και 𝑑 ∈ [0,1] είναι ο δείκτης 
διαφοροποίησης των προϊόντων. 

Οι στρατηγικές µεταβλητές στο Cournot-Bertrand είναι οι q1 και 
p2, εποµένως λύνοντας το σύστηµα των αντίστροφων συναρτήσεων 
ζήτησης των δύο εταιρειών προκύπτουν οι σχέσεις 

 

 𝑝4(𝑞4, 𝑝6) = 𝑎 − 𝑎𝑑 + 𝑑𝑝6 − (1 − 𝑑6)𝑞4 

 

 𝑞6(𝑞4, 𝑝6) = 𝑎 − 𝑝6 − 𝑑𝑞4 . 

 

Oι συναρτήσεις κόστους είναι  

 

 𝐶4(𝑞4, 𝑝6) = 𝑐4;𝑞4 + 𝐹4; 

 

 𝐶6(𝑞4, 𝑝6) = 𝑐6=𝑞6(𝑞4, 𝑝6) + 𝐹6= 

 

όπου τα 𝐹4; και 𝐹6= είναι τα σταθερά κόστη και τα 𝑐4; και 𝑐6= είναι τα 
οριακά κόστη παραγωγής των δύο εταιρειών αντίστοιχα.  

Τα κέρδη των δύο εταιρειών προκύπτουν από τις σχέσεις  

 

 𝛱4(𝑞4, 𝑝6) = 𝑝4(𝑞4, 𝑝6)𝑞4 − 𝐶4(𝑞4, 𝑝6) 
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 𝛱6(𝑞4, 𝑝6) = 𝑝6𝑞6(𝑞4, 𝑝6) − 𝐶6(𝑞4, 𝑝6). 

 

Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι 

 

 ?@A(BA,CD)
?BA

= 0 και  ?@D(BA,CD)
?CD

= 0 

 

και µας δίνουν τις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης 

 𝑞4(𝑞4, 𝑝6) =
EFGHAIGFJEJCD

6(E4GJD)
 

 

 𝑝6(𝑞4, 𝑝6) =
4
6
(𝑎 + 𝑐6= − 𝑑𝑞4) 

 

από τις οποίες προκύπτουν οι τιµές και οι ποσότητες ισορροπίας  

 

 𝑞4∗ =
6HAIGF(E6GJ)EHDLJ

EMGNJD
 

 

 𝑞6∗ =
6HDLEJ(HAIGHDLJ)GFOE6GJGJDP

EMGNJD
 

 

 𝑝4∗ =
EF(E6GJ)(E4GJ)(4GJ)GHAIOE6GJDPGHDL(E4GJD)

EMGNJD
 

 

 𝑝6∗ =
EHAIJG6HDLOE4GJDPGF(E6GJGJD)

EMGNJD
 . 

 

Εποµένως, τα κέρδη των δύο εταιρειών είναι 

 

 𝛱4;= = − O6HAIGF(E6GJ)EHDLJP
D
(E4GJD)

(MENJD)D
− 𝐹4; 

 

 𝛱6;= =
(6HDLEJOHAIGHDLJPGF(E6GJGJD))D

(MENJD)D
− 𝐹6=. 
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Στην περίπτωση που είναι και οι δύο εταιρείες τύπου Cournot, 
οι αντίστροφες συναρτήσεις ζήτησης είναι  

 

 𝑝4(𝑞4, 𝑞6) = 𝑎 − 𝑞4 − 𝑑𝑞6 

 

 𝑝6(𝑞4, 𝑞6) = 𝑎 − 𝑞6 − 𝑑𝑞4 

 

και οι συναρτήσεις κόστους είναι  

 

 𝐶4(𝑞4, 𝑞6) = 𝑐4;𝑞4 + 𝐹4; 

 

 𝐶6(𝑞4, 𝑞6) = 𝑐6;𝑞6 + 𝐹6;. 

 

Τα κέρδη των δύο εταιρειών προκύπτουν από τις σχέσεις  

 

 𝛱4(𝑞4, 𝑞6) = 𝑝4(𝑞4, 𝑞6)𝑞4 − 𝐶4(𝑞4, 𝑞6) 

 

 𝛱6(𝑞4, 𝑞6) = 𝑝6(𝑞4, 𝑞6)𝑞6 − 𝐶6(𝑞4, 𝑞6) . 

 

Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι 

 

 ?@A(BA,BD)
?BA

= 0 και  ?@D(BA,BD)
?BD

= 0  

 

και µας δίνουν τις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης 

 

 

 𝑞4 =
4
6
(𝑎 − 𝑐4; − 𝑑𝑞6) 
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 𝑞6 =
4
6
(𝑎 − 𝑐6; − 𝑑𝑞4) 

 

από τις οποίες προκύπτουν οι τιµές και οι ποσότητες ισορροπίας  

 

 𝑞4∗ =
6HAIGF(E6GJ)EHDIJ

EMGJD
 

 

 𝑞6∗ =
6HDIGF(E6GJ)EHAIJ

EMGJD
 

 

 𝑝4∗ =
F(E6GJ)EHDIJGHAI(E6GJD)

EMGJD
 

 

 𝑝6∗ =
F(E6GJ)EHAIJGHDI(E6GJD)

EMGJD
. 

 

Εποµένως, τα κέρδη των δύο εταιρειών είναι 

 

 𝛱4;; =
(6HAIGF(E6GJ)EHDIJ)D

(EMGJD)D
− 𝐹4; 

 

 𝛱6;; =
(6HDIGF(E6GJ)EHAIJ)D

(EMGJD)D
− 𝐹6;. 

 

Στην περίπτωση που είναι και οι δύο εταιρείες τύπου Bertrand, 
οι συναρτήσεις ζήτησης είναι  

 

 𝑞4(𝑝4, 𝑝6) =
F(E4GJ)GCAEJCD

E4GJD
 

 

 𝑞6(𝑝4, 𝑝6) =
F(E4GJ)GCDEJCA

E4GJD
 

 

και οι συναρτήσεις κόστους είναι  
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 𝐶4(𝑝4, 𝑝6) = 𝑐4=𝑞4(𝑝4, 𝑝6) + 𝐹4= 

 

 𝐶6(𝑝4, 𝑝6) = 𝑐6=𝑞6(𝑝4, 𝑝6) + 𝐹6=. 

 

Τα κέρδη των δύο εταιρειών προκύπτουν από τις σχέσεις  

 

 𝛱4(𝑝4, 𝑝6) = 𝑝4𝑞4(𝑝4, 𝑝6) − 𝐶4(𝑝4, 𝑝6) 

 

 𝛱6(𝑝4, 𝑝6) = 𝑝6𝑞6(𝑝4, 𝑝6) − 𝐶6(𝑝4, 𝑝6). 

 

Οι συνθήκες πρώτης τάξης είναι 

 

 ?@A(CA,CD)
?CA

= 0 και  ?@D(CA,CD)
?CD

= 0  

 

και µας δίνουν τις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης 

 

 𝑝4 =
4
6
(𝑎 + 𝑐4= − 𝑎𝑑 + 𝑑𝑞6) 

 

 𝑝6 =
4
6
(𝑎 + 𝑐6= − 𝑎𝑑 + 𝑑𝑞4) 

 

από τις οποίες προκύπτουν οι τιµές και οι ποσότητες ισορροπίας  

 

 𝑞4∗ =
HDLJGHALOE6GJDPEF(E6GJGJD)

MEQJDGJR
 

 

 𝑞6∗ =
HALJGHDLOE6GJDPEF(E6GJGJD)

MEQJDGJR
 

 

 𝑝4∗ =
E6HALEHDLJGF(E6GJGJD)

EMGJD
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 𝑝6∗ =
E6HDLEHALJGF(E6GJGJD)

EMGJD
 . 

 

Εποµένως, τα κέρδη των δύο εταιρειών είναι 

 

 𝛱4== = − (6HALEJOHDLGHALJPGF(E6GJGJD))D

(EMGJD)D(E4GJD)
− 𝐹4= 

 

 𝛱6== = − (6HDLEJOHALGHDLJPGF(E6GJGJD))D

(EMGJD)D(E4GJD)
− 𝐹6=. 

 

Στην περίπτωση που η µια εταιρεία είναι τύπου Cournot και η 
άλλη εταιρεία είναι τύπου Bertrand, για να υπάρχει ισορροπία, θα 
πρέπει τα κέρδη της εταιρείας τύπου Cournot να είναι µεγαλύτερα ή 
ίσα από τα κέρδη που θα είχε αν είχε επιλέξει να ανταγωνιστεί σε τιµές 
δεδοµένου ότι η ανταγωνίστρια εταιρεία εξακολουθεί να επιλέγει τιµή. 
Αντίστοιχα, θα πρέπει τα κέρδη της εταιρείας τύπου Bertrand να είναι 
µεγαλύτερα ή ίσα από τα κέρδη που θα είχε αν είχε επιλέξει να 
ανταγωνιστεί σε ποσότητες δεδοµένου ότι η ανταγωνίστρια εταιρεία 
εξακολουθεί να επιλέγει ποσότητα. Θα πρέπει δηλαδή να ισχύουν οι 
σχέσεις  

 

 𝛱4;= ≥ 𝛱4== και  𝛱6;= ≥ 𝛱6;; 

 

δηλαδή, 

 

 − O6HAIGF(E6GJ)EHDLJP
D
(E4GJD)

(MENJD)D
− 𝐹4; ≥ − (6HALEJOHDLGHALJPGF(E6GJGJD))D

(EMGJD)D(E4GJD)
− 𝐹4= 

 

και 

 

 (6HDLEJOHAIGHDLJPGF(E6GJGJD))D

(MENJD)D
− 𝐹6= ≥

O6HDIGF(E6GJ)EHAIJP
D

(EMGJD)D
− 𝐹6;. 
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 Για να µπορεί να υποστηριχθεί ενδογενώς ο ανταγωνισµός 
Cournot-Bertrand, οι παραπάνω ανισότητες πρέπει να ισχύουν 
ταυτόχρονα µε όλους τους απαραίτητους περιορισµούς µη-
αρνητικότητας για τις ποσότητες, τις τιµές και τα κέρδη. Δυστυχώς, η 
συνδυασµένη ανάλυση όλων αυτών των περιορισµών δε δείχνει να 
οδηγεί σε µια ξεκάθαρη σχέση µεταξύ των µεταβλητών που να ορίζει 
τα όρια της ενδογένειας για το Cournot-Bertrand. 

 Για το λόγο αυτό, στην ανάλυση που ακολουθεί εξειδικεύουµε 
το υπόδειγµα µε συγκεκριµένες υποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα, πρώτα 
θα εξερευνήσουµε την απόλυτα συµµετρική περίπτωση όπου τα κόστη 
παραγωγής και τα σταθερά κόστη είναι ίδια για τις δύο εταιρείες. Στη 
συνέχεια, αναλύουµε µη-συµµετρικές περιπτώσεις όπου τα οριακά 
κόστη είναι διαφορετικά για τις δύο εταιρείες. 

 

2.2 Συµµετρία στα κόστη των δύο εταιρειών 

 

Υποθέτουµε ότι το σταθερό κόστος για τις δύο εταιρείες είναι το 
ίδιο εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε ποσότητες και είναι ίσο µε 
µηδέν εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε τιµές. Επίσης, υποθέτουµε 
ότι το οριακό κόστος για τις δύο εταιρείες είναι το ίδιο εάν επιλέξουν 
τον ανταγωνισµό σε τιµές και είναι ίσο µε µηδέν εάν επιλέξουν τον 
ανταγωνισµό σε ποσότητες. Προκύπτουν δηλαδή οι σχέσεις 

 

 𝐹4; = 𝐹6; = 𝐹; > 𝐹4= = 𝐹6= = 0 

 

και 

 

 𝑐4= = 𝑐6= = 𝑐= > 𝑐4; = 𝑐6; = 0. 

 

Εποµένως, παίρνουµε τις σχέσεις 

 

 OFEHLP
D
(E4GJ)

(E6GJ)D(4GJ)
≥ OF(E6GJ)EHLJP

D
OE4GJDP

(MENJD)D
+ 𝐹; 
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και 

 

 (HLOE6GJDPEF(E6GJGJD))D

(MENJD)D
+ 𝐹; ≥ FD

(6GJ)D
 . 

 

2.2.1 Παραδείγµατα 

 

Οι λύσεις αυτών των σχέσεων, για δύο συγκεκριµένα 
παραδείγµατα, φαίνονται στα παρακάτω διαγράµµατα. Στον οριζόντιο 
άξονα είναι το µέγεθος της αγοράς a και στον κάθετο άξονα ο βαθµός 
της διαφοροποίησης των προϊόντων d.  

 

Παράδειγµα 1. Δεδοµένο σταθερό κόστος FC, µεταβαλλόµενο 
οριακό κόστος cB 

 

Στο πρώτο παράδειγµα, εξετάζουµε την περίπτωση που το 
σταθερό κόστος 𝐹; είναι ίσο µε 2,2. Στο πρώτο διάγραµµα το οριακό 
κόστος 𝑐= είναι ίσο µε 0,9, στο δεύτερο διάγραµµα είναι ίσο µε 1,3 και 
στο τρίτο διάγραµµα είναι ίσο µε 1,9. 
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𝐹; = 2.2, 𝑐= = 0.9 

 

 

𝐹; = 2.2, 𝑐= = 1.3 
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𝐹; = 2.2, 𝑐= = 1.9 

 

 

Παρατηρούµε ότι όσο αυξάνεται το κόστος 𝑐=, η επιφάνεια 
µετακινείται προς τα αριστερά, που σηµαίνει ότι το Cournot-Bertrand 
είναι πιο πιθανό να προκύψει ενδογενώς για µικρότερο µέγεθος της 
αγοράς. Επίσης, το εύρος του βαθµού διαφοροποίησης αρχικά 
αυξάνεται και στη συνέχεια µειώνεται ξανά.  

 

Με την αύξηση του οριακού κόστους για την εταιρεία τύπου 
Bertrand, η εταιρεία θα µπορούσε να προτιµήσει να επιλέξει τον 
ανταγωνισµό σε ποσότητες. Σε αυτή την περίπτωση θα είχε σταθερό 
κόστος και θα πρέπει η ποσότητα πώλησης να είναι επαρκής για να το 
καλύψει, όµως το µέγεθος της αγοράς είναι µικρότερο.  

 

 

Παράδειγµα 2. Δεδοµένο οριακό κόστος cB, µεταβαλλόµενο 
σταθερό κόστος FC 
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Στο δεύτερο παράδειγµα, εξετάζουµε την περίπτωση που το 
οριακό κόστος 𝑐= είναι ίσο µε 1,2. Στο πρώτο διάγραµµα το σταθερό 
κόστος 𝐹; είναι ίσο µε 0,6, στο δεύτερο διάγραµµα είναι ίσο µε 1,2 και 
στο τρίτο διάγραµµα είναι ίσο µε 2,4. 

 

 

𝑐= = 1.2, 𝐹; = 0.6 
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𝑐= = 1.2, 𝐹; = 1.2 

 

 

𝑐= = 1.2, 𝐹; = 2.4 
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Παρατηρούµε ότι όσο αυξάνεται το σταθερό κόστος 𝐹;, η 
επιφάνεια µετακινείται προς τα δεξιά, που σηµαίνει ότι το Cournot-
Bertrand είναι πιο πιθανό να προκύψει ενδογενώς για µεγαλύτερο 
µέγεθος της αγοράς. Επίσης, το εύρος του βαθµού διαφοροποίησης 
των προϊόντων αυξάνεται. 

 

Με την αύξηση του σταθερού κόστους για την εταιρεία τύπου 
Cournot, η εταιρεία θα µπορούσε να προτιµήσει να επιλέξει τον 
ανταγωνισµό σε τιµές. Σε αυτή την περίπτωση θα είχε οριακό κόστος 
παραγωγής, όµως το µέγεθος της αγοράς είναι µεγαλύτερο, άρα και η 
ποσότητα πώλησης αυξάνεται, δηλαδή αυξάνεται και το κόστος 
παραγωγής. 

 

2.3 Ασυµµετρία στα κόστη των δύο εταιρειών 

 

Υποθέτουµε και πάλι ότι το σταθερό κόστος και για τις δύο 
εταιρείες είναι ίσο µε µηδέν εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε τιµές, 
όπως και το οριακό κόστος και για τις δύο εταιρείες είναι ίσο µε µηδέν 
εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε ποσότητες. Όµως σε αυτή την 
περίπτωση, το σταθερό κόστος εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε 
ποσότητες και το οριακό κόστος εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε 
τιµές, είναι διαφορετικά για τις δύο εταιρείες. 

Αποδείχτηκε ότι για να υπάρχει ισορροπία στην περίπτωση 
Cournot-Bertrand, θα πρέπει να ισχύουν οι σχέσεις  

 

 𝛱4;= ≥ 𝛱4== και  𝛱6;= ≥ 𝛱6;; 

 

δηλαδή 

 

 − OF(E6GJ)EHDLJP
D
(E4GJD)

(MENJD)D
− 𝐹4; ≥ − (6HALEJOHDLGHALJPGF(E6GJGJD))D

(EMGJD)D(E4GJD)
 

 

και 
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 (HDL(6EJD)GF(E6GJGJD))D

(MENJD)D
≥ OF(E6GJ)PD

(EMGJD)D
− 𝐹6; . 

 

2.3.1 Παραδείγµατα 

 

Στη συνέχεια, θα εξετάσουµε δύο αριθµητικά παραδείγµατα. 
Υποθέτουµε ότι ο δείκτης διαφοροποίησης των προϊόντων d είναι ίσος 
µε 0,7 και το µέγεθος της αγοράς a είναι ίσο µε 6. Εποµένως, θα πρέπει  

 

 Y.Q4OY.ZHDLGZ.[P
D

\.MYY]
≥ 𝐹4; +

O4.Q4HALEY.ZHDLEM.[\P
D

\.6[N6Q4
 

 

και 

 

 𝐹6; +
(4.Q4HDLEM.[\)D

\.MYY]
≥ 4.9383. 

 

Παράδειγµα 1. Δεδοµένα οριακά κόστη 𝒄𝟏𝑩 και 𝒄𝟐𝑩, 
µεταβαλλόµενα σταθερά κόστη 𝑭𝟏𝑪 και 𝑭𝟐𝑪 

 

Στο πρώτο παράδειγµα, υποθέτουµε ότι το οριακό κόστος 𝑐= και 
για τις δύο εταιρείες είναι το ίδιο και ίσο µε 1, δηλαδή 𝑐4= = 𝑐6= = 1. Από 
τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι  

 

0 ≤ 𝐹4; ≤ 3.1461 και 3.185 ≤ 𝐹6; ≤ 6 

 

δηλαδή, το σταθερό κόστος 𝐹; της εταιρείας τύπου Cournot είναι 
µικρότερο από αυτό της εταιρείας τύπου Bertrand, αν επέλεγε τον 
ανταγωνισµό σε ποσότητες.  

 

Παράδειγµα 2. Δεδοµένα σταθερά κόστη 𝑭𝟏𝑪 και 𝑭𝟐𝑪, 
µεταβαλλόµενα οριακά κόστη 𝒄𝟏𝑩 και 𝒄𝟐𝑩 
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 Στο δεύτερο παράδειγµα, υποθέτουµε ότι το σταθερό κόστος 
𝐹; και για τις δύο εταιρείες είναι το ίδιο και ίσο µε 2, δηλαδή 𝐹4; =
𝐹6; = 2. Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι 

 

 0 ≤ 𝑐6= ≤ 0.346509 και 0.4312 ≤ 𝑐4= ≤ 6 

 

δηλαδή, το οριακό κόστος παραγωγής cB της εταιρείας τύπου 
Bertrand παίρνει µικρότερες τιµές από το οριακό κόστος της 
εταιρείας τύπου Cournot, αν επέλεγε τον ανταγωνισµό σε τιµές. 
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Συµπεράσµατα 

 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να ελεγχθεί εάν µπορεί να 
προκύψει ενδογενώς η περίπτωση Cournot-Bertrand. Μέσα από τα 
παραδείγµατα που εξετάστηκαν, προκύπτει ότι υπάρχει περιθώριο να 
προκύψει το Cournot-Bertrand, όµως η πιθανότητα είναι µικρή. 

Ειδικότερα, στην απόλυτα συµµετρική περίπτωση, µπορεί να 
προκύψει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισµένο εύρος 
των παραµέτρων του συστήµατος. Όσο µικρότερος είναι ο βαθµός 
διαφοροποίησης των προϊόντων, τόσο πιο δύσκολο είναι να 
υποστηριχθεί το Cournot-Bertrand. Επίσης, από τα παραδείγµατα 
φαίνεται ότι µπορεί να υπάρχει ισορροπία µόνο για µικρές τιµές του 
µεγέθους της αγοράς.  

Επίσης, εξετάστηκε η περίπτωση που υπάρχει ασυµµετρία στο 
σταθερό κόστος εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε ποσότητες και στο 
οριακό κόστος εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε τιµές. Το σταθερό 
κόστος και για τις δύο εταιρείες είναι ίσο µε µηδέν εάν επιλέξουν τον 
ανταγωνισµό σε τιµές, όπως και το οριακό κόστος και για τις δύο 
εταιρείες είναι ίσο µε µηδέν εάν επιλέξουν τον ανταγωνισµό σε 
ποσότητες. Στα παραδείγµατα που ελέγχθηκαν, τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ενδογενώς το Cournot-
Bertrand.  

Κάποια προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την περίπτωση 
τετραγωνικού κόστους παραγωγής δείχνουν να συµβαδίζουν µε τα 
ευρήµατα αυτής της έρευνας. Η πλήρης ανάλυση της περίπτωσης µε 
µη-γραµµικό οριακό κόστος µπορεί να αποτελέσει επόµενο βήµα της 
έρευνας. 
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