
11..  IInnttrroodduuccttiioonn

FFoorr  mmoosstt  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess,,  ""ooppeenniinngg  uupp""  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  hhaass  mmeeaanntt  tthhee  rreedduuccttiioonn

ooff  nnoonn--pprroohhiibbiittiivvee  ttaarriiffffss  aanndd  tthhee  eeaassiinngg  oorr  aabboolliittiioonn  ooff  qquuaannttiittaattiivvee  rreessttrriiccttiioonnss..    FFoorr  mmaannyy

ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  aanndd  eeccoonnoommiieess  iinn  ttrraannssiittiioonn,,  hhoowweevveerr,,  iitt  oofftteenn  rreeqquuiirreess  tthhee  rreellaaxxaattiioonn  ooff

aauuttaarrkkiicc  ppoolliicciieess  ssuucchh  aass  tthhee  oouuttrriigghhtt  pprroohhiibbiittiioonn  ooff  iimmppoorrttss  oorr  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt  iinn

ppaarrttiiccuullaarr  sseeccttoorrss..11    TThhee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  iinn  eeccoonnoommiiccss  iiss  tthhaatt  tthhiiss  kkiinndd  ooff  rreeffoorrmm  iiss

hhiigghhllyy  ddeessiirraabbllee  aanndd  lloonngg  oovveerrdduuee..    IIttss  vviirrttuueess  aarree  eeaassyy  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  iinn  aa  ssttaannddaarrdd

ccoommppeettiittiivvee  mmooddeell,,  aanndd  tthhee  ccaassee  bbeeccoommeess  eevveenn  ssttrroonnggeerr  iiff  tthhee  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  iiss

iimmppeerrffeeccttllyy  ccoommppeettiittiivvee,,  ffoorr  tthheenn  ttrraaddee  lliibbeerraalliizzaattiioonn  sseerrvveess  aass  aa  ssuurrrrooggaattee  aannttii--ttrruusstt  ppoolliiccyy,,

wwiitthh  ccoommppeettiittiivveellyy--ssuupppplliieedd  iimmppoorrttss  iimmppoossiinngg  aa  pprriiccee  cceeiilliinngg  oonn  tthhee  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy..    SSuucchh

iimmppoorrttss  iimmpprroovvee  wweellffaarree  eevveenn  iiff  tthheeyy  ttaakkee  oonnllyy  aa  ssmmaallll  sshhaarree  ooff  tthhee  mmaarrkkeett,,  aanndd  iinn  cceerrttaaiinn

ccaasseess,,  tthhee  mmeerree  tthhrreeaatt  ooff  iimmppoorrttss  ssuuffffiicceess  ttoo  ddiisscciipplliinnee  tthhee  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  wwiitthhoouutt  aannyy

aaccttuuaall  iimmppoorrttss  ttaakkiinngg  ppllaaccee..    AAnnyy  ttaarriiffff  oorr  qquuoottaa  oonnllyy  rraaiisseess  tthhee  pprriiccee  cceeiilliinngg,,  aalllloowwiinngg  tthhee

ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  ttoo  eexxeerrcciissee  iittss  mmaarrkkeett  ppoowweerr  mmoorree  eeffffeeccttiivveellyy,,  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  uussuuaall

ddeeaaddwweeiigghhtt  lloossss..    IInn  tthhiiss  sseettttiinngg,,  ddoommeessttiicc  iimmppeerrffeecctt  ccoommppeettiittiioonn  ddooeess  nnoott  aalltteerr  tthhee  wweellffaarree

rraannkkiinngg  oobbttaaiinneedd  uunnddeerr  ppeerrffeecctt  ccoommppeettiittiioonn::  ffrreeee  ttrraaddee  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  rreessttrriicctteedd  ttrraaddee,,  wwhhiicchh  iiss

bbeetttteerr  tthhaann  aauuttaarrkkyy..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iiff  tthhee  ffoorreeiiggnn  iinndduussttrryy  iiss  oolliiggooppoolliissttiicc,,  tthhee  tthheeoorryy  ooff

ssttrraatteeggiicc  ttrraaddee  ppoolliiccyy  tthhaatt  eemmeerrggeedd  iinn  tthhee  11998800ss  eessttaabblliisshheedd  tthhaatt  ffrreeee  ttrraaddee  iiss  ddoommiinnaatteedd  bbyy  aann

ooppttiimmaall  ttaarriiffff  tthhaatt  sshhiiffttss  ssoommee  ooff  tthhee  ffoorreeiiggnn  rreenntt  ttoo  tthhee  hhoommee  ccoouunnttrryy..    HHoowweevveerr,,  aass  II  aarrgguuee  iinn

tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssuurrvveeyyiinngg  tthhee  lliitteerraattuurree  iinn  tthhee  nneexxtt  ffeeww  ppaarraaggrraapphhss,,  ffrreeee  ttrraaddee  oorr  rreessttrriicctteedd  ttrraaddee

hhaavvee  bbeeeenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  aauuttaarrkkyy  oonnllyy  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  oolliiggooppoollyy  mmooddeellss  tthhaatt  aarree  uunnssuuiittaabbllee

ffoorr  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess,,  oorr  iinn  vveerryy  ssppeecciiaall  ccaasseess  ooff  mmooddeellss  tthhaatt  aarree  mmoorree  ssuuiittaabbllee..    TThhiiss  ppaappeerr

ddeevveellooppss  aa  mmooddeell  wwhhiicchh  ppeerrmmiittss  ssuucchh  aa  ccoommppaarriissoonn  iinn  aa  ffrraammeewwoorrkk  tthhaatt  iiss  mmoorree  ggeenneerraall  aanndd

aacccceeppttaabbllee,,  wwiitthh  ssoommee  ssuurrpprriissiinngg  rreessuullttss..

MMoosstt  ooff  tthhee  eeaarrllyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  oolliiggooppoollyy  mmooddeellss  ffeeaattuurreedd  ffiirrmmss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess

ppeenneettrraattiinngg  eeaacchh  ootthheerr''ss  mmaarrkkeettss  oonn  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  ttrraaddee,,  mmaakkiinngg  tthheessee  mmooddeellss  ((ee..gg..  DDiixxiitt

11998844))  iimmmmeeddiiaatteellyy  iirrrreelleevvaanntt  ttoo  mmoosstt  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess,,  wwhhoossee  ffiirrmmss  ddoo  nnoott  ttyyppiiccaallllyy

ppoosssseessss  mmaarrkkeett  ppoowweerr  iinn  eexxppoorrtt  mmaarrkkeettss..    TThhoossee  mmooddeellss  tthhaatt  aalllloowweedd  ffrreeee  eennttrryy  aallssoo  rruulleedd  oouutt

iinntteeggeerr  ccoonnssttrraaiinnttss,,  rreessuullttiinngg  iinn  aa  ccoonnvveenniieenntt  zzeerroo--pprrooffiitt  cclloossuurree  ((BBrraannddeerr  aanndd  KKrruuggmmaann  11998833;;

                                                          
11  SSoommee  ddeevveellooppeedd  ccoouunnttrriieess  aallssoo  rreessttrriicctt  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt  iinn  sseeccttoorrss  ssuucchh
aass  ddoommeessttiicc  aaiirr  ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  bbaannkkiinngg  aanndd  bbrrooaaddccaassttiinngg..



VVeennaabblleess  11998855))..    FFoorr  ccoouunnttrriieess  wwhhoossee  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeettss  aarree  ssmmaallll  rreellaattiivvee  ttoo  ffiixxeedd  ccoossttss  ooff

eennttrryy,,  tthhiiss  ttoooo  iiss  ppoooorr  mmooddeelllliinngg  ssttrraatteeggyy..    TThhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthheessee  ttwwoo  aassssuummppttiioonnss  yyiieellddeedd

aa  ssttrroonngg  pprroo--ttrraaddee  rreessuulltt,,  ssiinnccee  ffrreeee  ttrraaddee  iinn  tthhiiss  sseettttiinngg  iinndduucceess  mmoorree  ffiirrmmss  ttoo  eenntteerr  iinn

rreessppoonnssee  ttoo  eexxppoorrtt  ooppppoorrttuunniittiieess,,  aanndd  tthhee  zzeerroo--pprrooffiitt  ccoonnddiittiioonn  eennssuurreess  tthhaatt  ggrreeaatteerr

ccoommppeettiittiioonn  ffoorrcceess  tthheemm  ttoo  mmoovvee  ddoowwnn  tthheeiirr  aavveerraaggee  ccoosstt  ccuurrvveess..    TThhee  rreessuullttiinngg  pprriiccee  ddeecclliinnee

bbeenneeffiittss  ddoommeessttiicc  ccoonnssuummeerrss  iinn  bbootthh  ccoouunnttrriieess,,  ddeessppiittee  sseeeemmiinnggllyy  ppooiinnttlleessss  ccrroossss--hhaauulliinngg  ooff

iiddeennttiiccaall  pprroodduuccttss..

WWiitthh  aa  ggiivveenn  nnuummbbeerr  ooff  ffiirrmmss,,  wweellffaarree  ccoommppaarriissoonnss  bbeettwweeeenn  ttrraaddee  aanndd  aauuttaarrkkyy

bbeeccoommee  aammbbiigguuoouuss..    IInn  DDiixxiitt  ((11998844)),,  tthhee  ccoommppaarriissoonn    aarroossee  iinnddiirreeccttllyy  iinn  eexxaammiinniinngg  tthhee

eeffffeeccttss  ooff  mmeerrggeerrss,,  rreepprreesseenntteedd  bbyy  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffiirrmmss  iinn  aa  hhoommooggeenneeoouuss--

pprroodduucctt  CCoouurrnnoott  oolliiggooppoollyy..    TThhee  pprriiccee  rriissee  ccoonnsseeqquueenntt  oonn  aa  ffoorreeiiggnn  mmeerrggeerr  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttss

ddoommeessttiicc  ccoonnssuummeerrss  bbuutt  ccoonnffeerrss  ffrreeee--rriiddeerr  bbeenneeffiittss  oonn  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss..    DDiixxiitt  sshhoowweedd  tthhaatt  tthhiiss

ttrraaddee--ooffff  rreessuulltteedd  iinn  aa  UU--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ddoommeessttiicc  wweellffaarree  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff

ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss..  WWiitthh  lliinneeaarr  ddeemmaanndd,,  tthhee  ttrroouugghh  ooff  tthhee  UU  wwaass  sshhoowwnn  ttoo  bbee  aatt  aa  5500%%  ffoorreeiiggnn

sshhaarree  ooff  tthhee  hhoommee  mmaarrkkeett..    IIff  ffoorreeiiggnn  mmeerrggeerrss  rreedduuccee  tthhee  iimmppoorrtt  sshhaarree  bbeellooww  tthhiiss  lleevveell,,  aa

ffuurrtthheerr  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  wwoouulldd  iimmpprroovvee  wweellffaarree,,  aanndd  ttaakkeenn  ttoo  iittss

llooggiiccaall  ccoonncclluussiioonn,,  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  aauuttaarrkkyy  iiss  bbeetttteerr  tthhaann  ffrreeee  ttrraaddee..    TThhee  iissssuuee  wwaass  ppoosseedd

ddiirreeccttllyy,,  aalllloowwiinngg  ffoorr  pprroodduucctt  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn,,  bbyy  LLeevvyy  aanndd  NNoollaann  ((11999922))  iinn  aa  mmooddeell  iinn  wwhhiicchh

hhoommee  aanndd  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  ccoommppeettee  oonnllyy  iinn  tthhee  hhoommee  mmaarrkkeett  ----  aa  sseettttiinngg  wwhhiicchh  iiss  mmoorree

aapppprroopprriiaattee  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..    TThheeyy  sshhoowweedd  tthhaatt  iiff  ffoorreeiiggnn  ccoossttss  aarree  nnoott  ttoooo  mmuucchh

lloowweerr  tthhaann  ddoommeessttiicc,,  tthheenn  pprrootteeccttiinngg  aa  ddoommeessttiicc  mmoonnooppoollyy  uunnddeerr  aauuttaarrkkyy  iiss  ssuuppeerriioorr  ttoo

aalllloowwiinngg  aa  ssiinnggllee  ffoorreeiiggnn  ffiirrmm  ttoo  ccoommppeettee  wwiitthh  tthhee  ddoommeessttiicc  ffiirrmm  iinn  aa  CCoouurrnnoott  dduuooppoollyy  uunnddeerr

ffrreeee  ttrraaddee..    TThhaatt  iiss,,  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  iiss  wweellffaarree--rreedduucciinngg..    RRiicchhaarrddssoonn  ((11999988))  hhaass  rreecceennttllyy  wwoorrkkeedd

oouutt  tthhee  rreeaall  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  DDiixxiitt''ss  iinnssiigghhtt  iinn  aa  CCoouurrnnoott  mmooddeell  wwiitthh  mmaannyy  ffiirrmmss,,  ssyymmmmeettrriicc

ccoossttss,,  aanndd  lliinneeaarr  ddeemmaanndd,,  bbuutt  ccoommppeettiittiioonn  aaggaaiinn  ccoonnffiinneedd  ttoo  tthhee  hhoommee  mmaarrkkeett..    HHee  ddeerriivveess  tthhee

ccrriittiiccaall  lleevveell  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  nnoott  aass  tthhee  ttrroouugghh  ooff  tthhee  UU  ((wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  mmoorree  aaccccuurraatteellyy

ddeessccrriibbeedd  aass  aa  JJ)),,  bbuutt  rraatthheerr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  iittss  rriigghhtt--hhaanndd  bbrraanncchh  ttoo

rriissee  ttoo  tthhee  aauuttaarrkkyy  lleevveell  aatt  wwhhiicchh  tthhee  lleefftt--hhaanndd  bbrraanncchh  bbeeggiinnss..    UUnnddeerr  ffrreeee  ttrraaddee,,  aannyy  ffoorreeiiggnn

eennttrryy  lleessss  tthhaann  tthhiiss  ccrriittiiccaall  lleevveell----wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  ssuubbssttaannttiiaall----iiss  wweellffaarree--rreedduucciinngg  rreellaattiivvee  ttoo

aauuttaarrkkyy..    FFiinnaallllyy,,  iinn  ttwwoo  vveerryy  rreecceenntt  ppaappeerrss  tthhaatt  aallllooww  ffoorr  aassyymmmmeettrriicc  aanndd  nnoonn--ccoonnssttaanntt  ccoossttss

aass  wweellll  aass  ggeenneerraall  ddeemmaanndd  iinn  tthhee  ssaammee  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeett  sseettttiinngg  ((bbuutt  wwiitthhoouutt  rreeffeerrrriinngg  ttoo  tthhee

eeaarrlliieerr  lliitteerraattuurree)),,  DDeenniiccoolloo  aanndd  GGaarreellllaa  ((11999999))  sshhooww  tthhaatt  aa  lliittttllee  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  rreedduucceess



wweellffaarree,,  wwhhiillee  RReeiittzzeess  aanndd  GGrraawwee  ((11999999))  oobbttaaiinn  tthhee  ggeenneerraall  ffeeaattuurreess  ooff  UU--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp..

TThhee  llaasstt  ffiivvee  ppaappeerrss  ggoo  ttoo  tthhee  ootthheerr  eexxttrreemmee  ffrroomm  tthhee  ffrreeee--eennttrryy  mmooddeellss  iinn  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ffiixxeedd

nnuummbbeerr  ooff  ffiirrmmss,,  tthhuuss  rruulliinngg  oouutt  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  rraattiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy

tthhrroouugghh  eexxiitt,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  aa  mmaajjoorr  ssoouurrccee  ooff  wweellffaarree  ggaaiinnss..

MMoosstt  ooff  tthheessee  aauutthhoorrss  ((aanndd  mmaannyy  ootthheerrss))  aallssoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ffoorreeiiggnn

iimmppeerrffeecctt  ccoommppeettiittiioonn,,  aa  ttaarriiffff  iiss  ssuuppeerriioorr  ttoo  ffrreeee  ttrraaddee,,  bbuutt  ddoo  nnoott  ccoommppaarree  tthhee  wweellffaarree  lleevveell

aattttaaiinnaabbllee  wwiitthh  ssuucchh  aa  ttaarriiffff  ttoo  tthhaatt  uunnddeerr  aauuttaarrkkyy..    TThhee  ssttrraatteeggiicc  ttrraaddee  lliitteerraattuurree  ddooeess  sshhooww

hhooww  ffrreeee  eennttrryy  aanndd  eexxiitt  ccaann  iinn  cceerrttaaiinn  cciirrccuummssttaanncceess  mmooddiiffyy  tthhee  ggaaiinnss  ffrroomm  aa  ttaarriiffff  tthhaatt

ppeerrttuurrbbss  aann  eexxiissttiinngg    ffrreeee  ttrraaddee  eeqquuiilliibbrriiuumm  ((sseeee  MMaarrkkuusseenn  aanndd  VVeennaabblleess,,  11998888)),,  bbuutt  ddooeess  nnoott

mmaakkee  tthhee  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  aauuttaarrkkyy..    IItt  aallssoo  aassssuummeess  tthhaatt  eennttrryy  ccoossttss  aarree  nnoott  ssuunnkk,,  ssoo  tthhaatt  eexxiitt

aanndd  eennttrryy  aarree  ssyymmmmeettrriicc..    HHoowweevveerr,,  iinn  sseeccttoorrss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  pprrootteecctteedd  bbyy  aann  aauuttaarrkkiicc  ttrraaddee

rreeggiimmee,,  eeqquuiippmmeenntt  iiss  ttyyppiiccaallllyy  oobbssoolleettee  aanndd  bbaaddllyy  mmaaiinnttaaiinneedd,,  ssoo  tthhaatt  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppaarrtt  ooff  tthhee

ffiixxeedd  ccoosstt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ssuunnkk..    TThhee  pprrooffiitt  lleevveell  tthhaatt  ttrriiggggeerrss  eexxiitt  iiss  tthheenn  lleessss  tthhaann  tthhaatt  wwhhiicchh

iinndduucceess  eennttrryy,,  aanndd  wweellffaarree  ccaallccuullaattiioonnss  mmuusstt  aallssoo  bbee  mmooddiiffiieedd  aapppprroopprriiaatteellyy..    AAllssoo,,  pprrootteecctteedd

oolliiggooppoolliieess  aarree  ttyyppiiccaallllyy  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  mmaannaaggeerriiaall  ssllaacckk  aanndd  ssttrroonngg  uunniioonnss,,  ssoo  tthhee  ffiirrmmss''

pprriivvaattee  vvaarriiaabbllee  ccoossttss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  ssoocciiaall  ooppppoorrttuunniittyy  ccoossttss  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess

tthheeyy  eemmppllooyy..    TThhee  aannaallyyssiiss  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  ttaakkeess  aaccccoouunntt  ooff  tthheessee  ffeeaattuurreess..    IItt  aapppplliieess  bbootthh  ttoo

eennttrryy  bbyy  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  ssuuppppllyyiinngg  tthhee  hhoommee  mmaarrkkeett  tthhrroouugghh  eexxppoorrttss,,  aanndd  ttoo  ddiirreecctt  ffoorreeiiggnn

iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  hhoommee  ccoouunnttrryy;;  tthhee  oonnllyy  ddiiffffeerreennccee  iiss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aa  ttaarriiffff  oonn  iimmppoorrttss..

TThhee  rreessuullttss  ddeerriivveedd  bbeellooww  ggoo  bbeeyyoonndd  tthhee  eeaarrlliieerr  lliitteerraattuurree  iinn  sseevveerraall  wwaayyss..    FFiirrsstt,,  iinn

SSeeccttiioonn  22,,  II  oobbttaaiinn  tthhee  ggeenneerraall  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  UU--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp  mmoorree  cclleeaannllyy  tthhaann  tthhee

eeaarrlliieerr  aauutthhoorrss,,  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  ddooeess  nnoott  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  CCoouurrnnoott  bbeehhaavviioorraall  ccoonnjjeeccttuurree

aassssuummeedd  bbyy  tthheemm,,  aanndd  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  iinnttuuiittiioonn..    TThhiiss  rreessuulltt  ccaann  bbee  aapppplliieedd  ttoo  bbootthh

tthhee  ppoollaarr  ccaasseess  ooff  aa  ffiixxeedd  aanndd  aann  eennddooggeennoouuss  nnuummbbeerr  ooff  ffiirrmmss..    IInn  SSeeccttiioonn  33,,  II  tthheenn  eemmppllooyy  aa

CCoouurrnnoott  mmooddeell  wwiitthh  lliinneeaarr  ddeemmaanndd,,  bbuutt  wwiitthh  mmaannyy  ffiirrmmss  ((uunnlliikkee  LLeevvyy  aanndd  NNoollaann))  aanndd

aassyymmmmeettrriicc  ccoossttss  ((uunnlliikkee  RRiicchhaarrddssoonn))..    II  aallssoo  aallllooww  ffoorr  CCoouurrnnoott  ccoonnjjeeccttuurreess  bbyy  tthhee  ffoorreeiiggnn

ffiirrmmss,,  uunnlliikkee  DDeenniiccoolloo  aanndd  GGaarreellllaa,,  wwhhoo  hhaavvee  tthheemm  ppaassssiivveellyy  ssuuppppllyyiinngg  aannyy  aammoouunntt  uuppttoo  tthhee

iimmppoorrtt  rreessttrriiccttiioonn  iimmppoosseedd  bbyy  tthhee  hhoommee  ccoouunnttrryy,,  aanndd  RReeiittzzeess  aanndd  GGrraawwee,,  wwhhoo  ssiimmiillaarrllyy

aassssuummee  tthhaatt  ffoorreeiiggnn  oouuttppuutt  iiss  eexxooggeennoouussllyy  ggiivveenn,,  lliimmiitteedd  iinn  tthheeiirr  ccaassee  bbyy  aa  tteecchhnnoollooggiiccaall

ccoonnssttrraaiinntt..    TToo  bbeeggiinn  wwiitthh,,  uunnlliikkee  aannyy  ooff  tthheessee  aauutthhoorrss,,  II  aallllooww  ffoorr  eexxiitt  bbyy  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss

wwhheenn  tthheeyy  aarree  uunnaabbllee  ttoo  ccoovveerr  tthheeiirr  ffiixxeedd  ccoossttss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccaappttuurree  aannyy  ppoossssiibbllee  bbeenneeffiittss  ffrroomm



rraattiioonnaalliizzaattiioonn..    HHeerree  II  sshhooww  tthhaatt  iiff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  zzeerroo--pprrooffiitt  ccoonnddiittiioonn,,

ffoorreeiiggnn  eennttrryy  hhaass  nnoo  iimmppaacctt  oonn  wweellffaarree  uunnttiill  tthhee  eennttiirree  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  iiss  sshhuutt  ddoowwnn..

SSttaayyiinngg  wwiitthh  tthhee  lliinneeaarr//CCoouurrnnoott  ffoorrmmuullaattiioonn,,  II  tthheenn  uussee  tthhee  iiddeeaa  ooff  ssuunnkk  ccoossttss  ttoo  aallllooww  tthhee

ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  ttoo  ssuurrvviivvee  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  aanndd  ddeerriivvee  aa  ssiimmppllee  ffoorrmmuullaa  wwhhiicchh

sshhoowwss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  ccoosstt  aassyymmmmeettrriieess,,  tthhaatt  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  mmuusstt  ccaappttuurree  aatt  lleeaasstt  8800%%  ooff  tthhee

hhoommee  mmaarrkkeett  ffoorr  uunnrreessttrriicctteedd  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  ttoo  bbee  ssuuppeerriioorr  ttoo  aauuttaarrkkyy..    FFiinnaallllyy,,  II  sshhooww  tthhaatt  aann

ooppttiimmaall  ttaarriiffff  iinn  tthhiiss  mmooddeell  rreevveerrsseess  tthheessee  ppeessssiimmiissttiicc  rreessuullttss,,  ssoo  tthhaatt  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  aallwwaayyss

iinnccrreeaasseess  ddoommeessttiicc  wweellffaarree..    TThhee  ppaappeerr  ccoonncclluuddeess  iinn  SSeeccttiioonn  44  bbyy  ppooiinnttiinngg  ttoo  ssuuppppoorrttiivvee

eemmppiirriiccaall  eevviiddeennccee,,  aanndd  wwiitthh  ssoommee  rreefflleeccttiioonnss  oonn  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthheessee  ffiinnddiinnggss  ffoorr  ttrraaddee

aanndd  iinnvveessttmmeenntt  lliibbeerraalliizzaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  ffoorr  ddoommeessttiicc  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy..

AAlltthhoouugghh  tthhee  pprriimmaarryy  ccoonncceerrnn  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  iiss  wwiitthh  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  II  aallssoo  sshhooww  iinn  tthhee

ccoonncclluussiioonn  hhooww  mmyy  rreessuullttss  qquuaalliiffyy  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  tthhee  oorriiggiinnaall  ffiinnddiinnggss  bbyy  DDiixxiitt  oonn  tthhee  iimmppaacctt  ooff

ffoorreeiiggnn  mmeerrggeerrss..

22..  AA  GGeenneerraall  MMooddeell

AAssssuummee  aann  oolliiggooppoollyy  ooff  nn  iiddeennttiiccaall  hhoommee  ffiirrmmss  aanndd  nn**  iiddeennttiiccaall  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss,,  eeaacchh  ooff

wwhhiicchh  ssuupppplliieess  rreessppeeccttiivveellyy  qq  aanndd  qq**  uunniittss  ooff  aa  hhoommooggeenneeoouuss  pprroodduucctt  ttoo  tthhee  hhoommee  mmaarrkkeett..

TToottaall  ssuuppppllyy  iiss  tthhuuss  **qnnqQ +≡ ..    DDoommeessttiicc  ffiirrmmss  hhaavvee  ccoosstt  ffuunnccttiioonnss  CC((qq))  ==  FF  ++  cc((qq))..

IInnvveerrssee  ddeemmaanndd  iiss  ggiivveenn  bbyy  PP  ==  PP((QQ)),,  ggeenneerraatteedd  bbyy  aa  qquuaassii--lliinneeaarr  uuttiilliittyy  ffuunnccttiioonn  tthhaatt  ppeerrmmiittss

tthhee  ssttaannddaarrdd  mmeeaassuurree  ooff  ccoonnssuummeerr  ssuurrpplluuss..    SSoocciiaall  wweellffaarree  iinn  tthhee  hhoommee  ccoouunnttrryy  iiss  tthhee  ssuumm  ooff

pprroodduucceerr  aanndd  ccoonnssuummeerr  ssuurrpplluuss::

( ) ( ) ( ) ( )[ ]qCqQPnQQPdssPW
Q

−+−=∫
0

          ( ) ( ) ( )qnCqnQPdssP
Q

−−=∫ **

0

((11))

wwhheerree  tthhee  pprriiccee  aanndd  qquuaannttiittyy  vvaarriiaabblleess  aarree  aallssoo  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffiirrmmss..    FFoorreeiiggnn

eennttrryy  ccoossttss  aarree  aassssuummeedd  ttoo  bbee  mmeett  bbyy  tthhee  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss,,  ssoo  tthheeyy  ddoo  nnoott  ffiigguurree  iinn  tthhee  ddoommeessttiicc

wweellffaarree  ccaallccuullaattiioonn..    CCoonnssiiddeerr  aann  aauuttaarrkkyy  eeqquuiilliibbrriiuumm,,  wwiitthh  ttwwoo  ppoossssiibbllee  vvaarriiaannttss..    FFiirrsstt,,  iinn  tthhee



pprreesseennccee  ooff  ffiixxeedd  ccoossttss  aanndd  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aann  iinntteeggeerr  ccoonnssttrraaiinntt,,  ffrreeee  eennttrryy  rreessuullttss  iinn  aa  zzeerroo

pprrooffiitt  eeqquuiilliibbrriiuumm  ffoorr  hhoommee  ffiirrmmss..    SSuuppppoossee  ttrraaddee  iiss  nnooww  ooppeenneedd  uupp,,  aanndd  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  ccaann

eenntteerr  pprrooffiittaabbllyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  lloowweerr  ffiixxeedd  ccoossttss..    CClleeaarrllyy,,  iiff  tthhee  hhoommee  ffiirrmmss  wweerree  aallrreeaaddyy

mmaakkiinngg  zzeerroo  pprrooffiittss,,  ssoommee  ooff  tthheemm  mmuusstt  eexxiitt..  IInn  tthhee  sseeccoonndd  vvaarriiaanntt,,  tthhee  ddoommeessttiicc  oolliiggooppoollyy

mmaakkeess  pprrooffiittss  iinn  tthhee  aauuttaarrkkyy  eeqquuiilliibbrriiuumm..    IInn  eeiitthheerr  ccaassee,,  tthhee  mmaarrggiinnaall  iimmppaacctt  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrryy

iiss  ggiivveenn  bbyy
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FFoolllloowwiinngg  MMaannkkiiww  aanndd  WWhhiinnssttoonn  ((11998866)),,  tthhee  ppaarrttiiaall  ddeerriivvaattiivvee  iinn  tthhee  ffiirrsstt  tteerrmm  iinn  ((22))

rreepprreesseennttss  tthhee  ""bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  eeffffeecctt""  ooff  eennttrryy,,  wwhhiicchh  tthheeyy  aassssuummee  ttoo  bbee  nneeggaattiivvee  ffoorr  aannyy

kkiinndd  ooff  oolliiggooppoolliissttiicc  iinntteerraaccttiioonn..    CCoonnssiiddeerr  tthhee  mmiiddddllee  tteerrmm..    TThhee  eexxpprreessssiioonn  iinn  ssqquuaarree

bbrraacckkeettss  iiss  tthhee  pprrooffiitt  ooff  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ddoommeessttiicc  ffiirrmm,,  wwhhiicchh  iiss  eeqquuaall  ttoo  zzeerroo  uunnddeerr  aa  zzeerroo--

pprrooffiitt  ccoonnddiittiioonn..    IIff  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  ddoommeessttiicc  pprrooffiittss  aarree  ppoossiittiivvee  bbeeccaauussee  ooff  aann  iinntteeggeerr

ccoonnssttrraaiinntt  oorr  bbeeccaauussee  ssoommee  ppaarrtt  ooff  FF  iiss  ssuunnkk,,  tthheenn  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  ccuuttss  iinnttoo  ddoommeessttiicc  rreennttss,,  aanndd

ddnn//ddnn**  ==  00..  IInn  eeiitthheerr  ccaassee,,  tthhee  mmiiddddllee  tteerrmm  vvaanniisshheess..    IIff  wwee  tthheenn  eevvaalluuaattee  ((22))  aatt  nn**qq**  vveerryy

cclloossee  ttoo  zzeerroo  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  iimmppaacctt  ooff  mmaarrggiinnaall  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  wwee  sseeee  tthhaatt  iitt  iiss  nneeggaattiivvee  iinn  tthhee

pprreesseennccee  ooff  aa  bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  eeffffeecctt..    IIff  ssoocciiaall  ccoossttss  aarree  lleessss  tthhaann  pprriivvaattee  ccoossttss,,  tthhee  nneeggaattiivvee

iimmppaacctt  iiss  eevveenn  ssttrroonnggeerr,,  aass  ccaann  bbee  sseeeenn  bbyy  aattttaacchhiinngg  aa  ccooeeffffiicciieenntt  ss    <<  11  ttoo  CC((qq))  iinn  ((11))  aanndd

hheennccee  ttoo  tthhee  C ′   tteerrmm  iinn  ((22))..    FFoorr  nnoonn--mmaarrggiinnaall  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  tthhee  llaasstt  tteerrmm  iinn  ((22))  ((wwhhiicchh  ccaann

bbee  rreeggaarrddeedd  aass  aa  tteerrmmss--ooff--ttrraaddee  eeffffeecctt))  sshhoouulldd  ooffffsseett  tthhiiss  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt,,  ssiinnccee  wwee  wwoouulldd

eexxppeecctt  .0/ * <nP   AAss  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  pprroocceeeeddss,,  tthhiiss  tteerrmm  ccaarrrriieess  ggrreeaatteerr  wweeiigghhtt,,  wwhhiillee  tthhee  ffaalllliinngg

pprriiccee  mmaakkeess  tthhee  ffiirrsstt  tteerrmm  ssmmaalllleerr  iinn  aabbssoolluuttee  vvaalluuee..    FFoorr  ssuubbssttaannttiiaall  ffoorreeiiggnn  ppeenneettrraattiioonn,,  tthhiiss

sshhoouulldd  eevveennttuuaallllyy  cchhaannggee  tthhee  ssiiggnn  ooff  ((22))  ffrroomm  nneeggaattiivvee  ttoo  ppoossiittiivvee..    TThhiiss  aannaallyyssiiss  pprroovviiddeess  tthhee

ggeenneerraall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  UU--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  wweellffaarree  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn

eennttrraannttss,,  wwhhiicchh  eeaarrlliieerr  aauutthhoorrss  oobbttaaiinneedd  ffoorr  ppaarrttiiccuullaarr  ccaasseess..    IItt  ccaann  bbee  ssuummmmeedd  uupp  aass

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  11::  IInn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  eeffffeecctt,,  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  ffiirrsstt  rreedduucceess

ddoommeessttiicc  wweellffaarree  ffrroomm  tthhee  aauuttaarrkkyy  lleevveell  aanndd  tthheenn  iinnccrreeaasseess  iitt,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  iitt  ccaauusseess  tthhee

eexxiitt  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  ccoosstt  aassyymmmmeettrriieess  aanndd  tthhee  mmooddee  ooff  oolliiggooppoolliissttiicc

ccoommppeettiittiioonn..

IItt  sshhoouulldd  hhoowweevveerr  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  eeffffeecctt  ooff  eennttrryy,,  rreeaassoonnaabbllee  tthhoouugghh  iitt

aappppeeaarrss,,  ccaannnnoott  bbee  aassssuummeedd  aa  pprriioorrii..    SSeeaaddee  ((11998800))  sshhoowweedd  tthhaatt  ffoorr  vveerryy  ccoonnvveexx  ddeemmaanndd

ccuurrvveess,,  eennttrryy  ccoouulldd  hhaavvee  aa  ppeerrvveerrssee  eeffffeecctt,,  iinnccrreeaassiinngg  oouuttppuutt  ppeerr  ffiirrmm,,  bbuutt  ccoonnffiirrmmiinngg  tthhee

ffiinnddiinnggss  ooff  eeaarrlliieerr  aauutthhoorrss,,  hhee  aallssoo  sshhoowweedd  tthhaatt  ttoottaall  iinndduussttrryy  oouuttppuutt  wwoouulldd  nneecceessssaarriillyy

iinnccrreeaassee,,  aanndd  hheennccee  tthhee  pprriiccee  mmuusstt  ffaallll..    IInn  tthhaatt  ccaassee,,  0/ * >∂∂ nq   iinn  ((22)),,  aanndd  ffoorreeiiggnn  eennttrryy

ddooeess  nnoott  hhaavvee  aann  iinniittiiaallllyy  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  wweellffaarree..    TThhee  eeaarrlliieerr  mmooddeellss  iinn  tthhee  oolliiggooppoollyy

ttrraaddee  lliitteerraattuurree  ddiidd  nnoott  rreeccooggnniizzee  tthhiiss  ppoossssiibbiilliittyy  ssiinnccee  tthheeyy  eeiitthheerr  aassssuummeedd  lliinneeaarr  ddeemmaanndd,,  oorr

iimmppoosseedd  aann  uunnnneecceessssaarriillyy  ssttrriicctt  ssttaabbiilliittyy  ccoonnddiittiioonn  oonn  ddeemmaanndd  wwhhiicchh  eeffffeeccttiivveellyy  pprreecclluuddeedd  tthhee



ppeerrvveerrssee  ccaassee..    AAlltthhoouugghh  II  aallssoo  pprroocceeeedd  iinn  tthhee  nneexxtt  sseeccttiioonn  wwiitthh  lliinneeaarr  ddeemmaanndd,,  II  ddoo  iinnttrroodduuccee

aann  iimmppoorrttaanntt  nneeww  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  eeffffeecctt  ((aanndd  hheennccee  ttoo  PPrrooppoossiittiioonn  11))  bbyy

sshhoowwiinngg  tthhaatt  iitt  ppllaayyss  oouutt  ddiiffffeerreennttllyy  iiff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  aarree  ffoorrcceedd  ttoo  eexxiitt..

33..  AA  CCoouurrnnoott  MMooddeell  WWiitthh  LLiinneeaarr  DDeemmaanndd  aanndd  CCoonnssttaanntt  CCoossttss

CCoonnssiiddeerr  tthhee  wwiiddeellyy--uusseedd  ssppeecciiaall  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  ffiirrmmss  iinntteerraacctt  aass  aa  CCoouurrnnoott  oolliiggooppoollyy,,

wwiitthh  tthhee  ddoommeessttiicc  mmaarrkkeett  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  lliinneeaarr  iinnvveerrssee  ddeemmaanndd

( )**qnnqbaP +−= ((33))

UUssiinngg  tthhiiss  ssppeecciiffiiccaattiioonn,,  RRiicchhaarrddssoonn  ((11999988))  oobbttaaiinnss  aann  eexxpprreessssiioonn  ffoorr  ssoocciiaall  wweellffaarree

aanndd  sshhoowwss  tthhaatt,,  ffoorr  aannyy  ggiivveenn  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss,,  wweellffaarree  ffiirrsstt  ddeeccrreeaasseess  aanndd  tthheenn

iinnccrreeaasseess  aass  nn**  iinnccrreeaasseess  ffrroomm  zzeerroo..    TThhiiss  JJ--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp  iiss  ddeerriivveedd  uunnddeerr  ffrreeee  ttrraaddee

aanndd  aassssuummiinngg  iiddeennttiiccaall  hhoommee  aanndd  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss..    RRiicchhaarrddssoonn  ssuuggggeessttss  ((bbuutt  ddooeess  nnoott  pprroovvee))

tthhaatt  lloowweerr  ffoorreeiiggnn  ccoossttss  mmaayy  mmooddiiffyy  bbuutt  nnoott  rreevveerrssee  hhiiss  rreessuulltt  oonn  wweellffaarree--rreedduucciinngg  ffoorreeiiggnn

eennttrryy,,  aanndd  aallssoo  tthhaatt  aa  ttaarriiffff  ccaann  ccllaaww  bbaacckk  ssoommee  ooff  tthhee  pprrooffiittss  tthhaatt  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  sshhiifftt  aawwaayy

ffrroomm  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss..    II  ddeevveelloopp  aa  mmoorree  ggeenneerraall  mmooddeell  tthhaatt  aalllloowwss  ffoorr  ffiixxeedd  ccoossttss,,  ddoommeessttiicc

eexxiitt,,  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoosstt  aassyymmmmeettrriieess,,  aass  wweellll  aass  aann  ooppttiimmaall  ttaarriiffff,,  wwiitthh  ssoommee  uunneexxppeecctteedd

rreessuullttss..

DDeennoottee  tthhee  ((ccoonnssttaanntt))  ddoommeessttiicc  aanndd  ffoorreeiiggnn  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  aass  cc  aanndd  cc**,,  wwiitthh  aa  >>

mmaaxx((cc,,  cc**))..    TThhee  hhoommee  ggoovveerrnnmmeenntt  ccaann  iimmppoossee  aa  ssppeecciiffiicc  ttaarriiffff  tt  oonn  iimmppoorrttss..    EEnnttrryy  ccoossttss  lliimmiitt

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc  iinnccuummbbeennttss  ttoo  nn..    PPrrooffiitt  mmaaxxiimmiizzaattiioonn  bbyy  nn  ddoommeessttiicc  aanndd  nn**  ffoorreeiiggnn

ffiirrmmss  uunnddeerr  CCoouurrnnoott  ccoonnjjeeccttuurreess  ccaann  bbee  sshhoowwnn  ttoo  yyiieelldd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eeqquuiilliibbrriiuumm  ((pprroovviiddeedd

aallll  ffiirrmmss  aarree  ccoovveerriinngg  tthheeiirr  ffiixxeedd  ccoossttss))::
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UUssiinngg  tthheessee  eexxpprreessssiioonnss,,  II  nnooww  aannaallyyzzee  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  sscceennaarriiooss..

33..11::  FFrreeee  ttrraaddee,,  eennddooggeennoouuss  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss

SSeettttiinngg  tt  ==  00  iinn  tthhee  aabboovvee  eexxpprreessssiioonnss,,  ccoonnssiiddeerr  ffiirrsstt  tthhee  ccaassee  wwhheerree  ffrreeee  eennttrryy  aanndd  eexxiitt  bbyy

ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  rreessuullttss  iinn  aavveerraaggee--ccoosstt  pprriicciinngg,,  ssoo  tthhaatt

c
q

F
P += ((77))

SSuuppppoossee  nnooww  tthhaatt  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  hhaavvee  aa  ccoosstt  aaddvvaannttaaggee  tthhaatt  aalllloowwss  tthheemm  ttoo  bbrreeaakk  iinnttoo  aa  zzeerroo--

pprrooffiitt  aauuttaarrkkyy  eeqquuiilliibbrriiuumm  oonnccee  ttrraaddee  iiss  tthhrroowwnn  ooppeenn..    TThhiiss  nneecceessssaarriillyy  ffoorrcceess  ssoommee  ooff  tthhee

ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  ttoo  eexxiitt..    SSuubbssttiittuuttiinngg  ffrroomm  ((44))  iinnttoo  ((77))  ggiivveess  ttwwoo  eeqquuaattiioonnss,,  ((66))  aanndd  ((77)),,  iinn  ttwwoo

uunnkknnoowwnnss,,  nn  aanndd  PP,,  ffoorr  aann  eexxooggeennoouussllyy  ggiivveenn  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  nn**..    SSoollvviinngg  tthheessee

eeqquuaattiioonnss  ffoorr  nn  ggiivveess  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  tthhaatt  ssuurrvviivvee  ffoorr  aannyy  ggiivveenn  nnuummbbeerr  ooff

ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss::

( ) ( )1*
**
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SSuubbssttiittuuttiinngg  bbaacckk  iinnttoo  ((66))  ggiivveess  tthhee  pprriiccee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  bbootthh  CCoouurrnnoott  eeqquuiilliibbrriiuumm  aanndd  aa

zzeerroo--pprrooffiitt  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  tthhee  hhoommee  ffiirrmmss::

bFcP e += ((99))

TThhaatt  iiss,,  pprroovviiddeedd  ssoommee  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  ssuurrvviivvee,,  tthhee  pprriiccee  rreemmaaiinnss  aa  ccoonnssttaanntt  mmaarrkkuupp  oovveerr

tthheeiirr  mmaarrggiinnaall  ccoossttss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss..    TToo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhyy,,  nnoottee

ffrroomm  ((88))  tthhaatt
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                      ((1100))



wwhhiicchh  ccaann  bbee  sshhoowwnn  ttoo  bbee  nneeggaattiivvee  ffoorr  aannyy  ppoossiittiivvee  ffoorreeiiggnn  pprreesseennccee..    IIff  hhoommee  aanndd  ffoorreeiiggnn

ccoossttss  aarree  eeqquuaall,,  wwee  hhaavvee  oonnee--ffoorr--oonnee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  hhoommee  ffiirrmmss  bbyy  ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss..  MMoorree

iinntteerreessttiinnggllyy,,  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  ddiissppllaacceess  mmoorree  ((lleessss))  tthhaann  aann  eeqquuaall  nnuummbbeerr  ooff  hhoommee  ffiirrmmss  iiff  aanndd

oonnllyy  iiff    cc**  iiss  lleessss  ((ggrreeaatteerr))  tthhaann  cc,,  aanndd  iitt  ccaann  bbee  sshhoowwnn  tthhaatt  tthhiiss  ttoooo  rreessuullttss  iinn  aann

""AArrcchhiimmeeddeeaann""  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  aann  eeqquuaall  vvoolluummee  ooff  ddoommeessttiicc  oouuttppuutt..    IItt  iiss  tthhiiss  tthhaatt  mmaaiinnttaaiinnss

mmaarrkkeett  ssuuppppllyy  aatt  tthhee  ssaammee  lleevveell  aanndd  hheennccee  aa  ccoonnssttaanntt  pprriiccee..    HHeerree,,  bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  ttaakkeess

ppllaaccee  tthhrroouugghh  tthhee  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  iinnccuummbbeenntt  ffiirrmmss,,  rraatthheerr  tthhaann  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  tthheeiirr  iinnddiivviidduuaall

oouuttppuutt  lleevveellss..

WWiitthh  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  eeaarrnn  zzeerroo  pprrooffiittss,,  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  ddooeess  nnoott  rreessuulltt  iinn

aannyy  cchhaannggee  iinn  pprroodduucceerr  ssuurrpplluuss,,  aanndd  wwiitthh  nnoo  cchhaannggee  iinn  tthhee  pprriiccee,,  tthheerree  iiss  nnoo  cchhaannggee  iinn

ccoonnssuummeerr  ssuurrpplluuss  eeiitthheerr..    TThhiiss  ggiivveess  uuss

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  22::  IInn  tthhee  lliinneeaarr//CCoouurrnnoott  ccaassee,,  iiff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  zzeerroo--pprrooffiitt

ccoonnddiittiioonn,,  ddoommeessttiicc  wweellffaarree  iiss  uunnaaffffeecctteedd  bbyy  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  aass  lloonngg  aass  ssoommee  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss

ssuurrvviivvee..22

TThhee  rreessuullttiinngg  ssiittuuaattiioonn  iiss  oobbvviioouussllyy  nnoott  aa  ttyyppiiccaall  zzeerroo--pprrooffiitt  eeqquuiilliibbrriiuumm,,  ssiinnccee  wwiitthh  nnoo  cchhaannggee

iinn  tthhee  pprriiccee,,  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eeaarrnn  pprrooffiittss  aanndd  hheennccee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  eenntteerr..    IInn  pprriinncciippllee,,

tthhiiss  ccoonnttiinnuueess  uunnttiill  tthhee  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  hhaass  bbeeeenn  ddrriivveenn  oouutt,,  ssiinnccee  aannyy  pprriiccee  tthhaatt  iiss

ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  zzeerroo  pprrooffiittss  ffoorr  tthhee  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  yyiieellddss  ppoossiittiivvee  pprrooffiittss  ttoo  ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss

wwiitthh  lloowweerr  ccoossttss..33    WWeellffaarree  iimmpprroovveess  oonnllyy  aafftteerr  aallll  hhoommee  ffiirrmmss  hhaavvee  eexxiitteedd  aanndd  ffuurrtthheerr  ffoorreeiiggnn

eennttrryy  rreedduucceess  mmaarrkkeett  ccoonncceennttrraattiioonn,,  aalllloowwiinngg  tthhee  pprriiccee  ttoo  ddeesscceenndd  ttoo  tthhee  lloowweerr  lleevveell  jjuussttiiffiieedd

bbyy  tthhee  eennttrraannttss''  lloowweerr  ccoossttss..  ((88))  aanndd  ((99))  ddeessccrriibbee  aa  hhyybbrriidd  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd  oolliiggooppoollyy

eeqquuiilliibbrriiuumm  wwiitthh  aa  ffiixxeedd  nnuummbbeerr  ooff  ffiirrmmss  aanndd  oonnee  wwiitthh  aann  eennddooggeennoouuss  nnuummbbeerr  bbaasseedd  oonn  aa

zzeerroo--pprrooffiitt  ccoonnddiittiioonn..    TThhee  ccoonncclluuddiinngg  sseeccttiioonn  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  ooffffeerrss  ppoossssiibbllee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff

tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  wwhheerree  oonnllyy  aa  ffeeww  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  eenntteerr  ddeessppiittee  rreennttss  rreemmaaiinniinngg  aavvaaiillaabbllee,,  ssoo  tthhaatt

                                                          
22  IItt  ccaann  bbee  sshhoowwnn  tthhaatt  iiff  ssoocciiaall  ccoossttss  aarree  lloowweerr  tthhaann  pprriivvaattee  ccoossttss,,  tthheenn  wweellffaarree  aaccttuuaallllyy  ddeeccrreeaasseess  wwiitthh  ffoorreeiiggnn
eennttrryy  uunnttiill  tthhee  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  iiss  sshhuutt  ddoowwnn..

33  AA  zzeerroo--pprrooffiitt  eeqquuiilliibbrriiuumm  ffoorr  bbootthh  hhoommee  aanndd  ffoorreeiiggnn  pprroodduucceerrss  aalllloowweedd  bbootthh  ttyyppeess  ttoo  ssuurrvviivvee  iinn  tthhee  eeaarrllyy
iinntteerrnnaattiioonnaall  oolliiggooppoollyy  mmooddeellss  bbeeccaauussee  tthhee  ooppeenniinngg  uupp  ooff  ttrraaddee  eennllaarrggeedd  tthhee  mmaarrkkeett  vviiaa  eexxppoorrtt  ooppppoorrttuunniittiieess,,
wwhhiicchh  aarree  aabbsseenntt  hheerree..



ssoommee  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  ssuurrvviivvee..44    FFoorreeiiggnn  rreennttss  ooff  ccoouurrssee  ddoo  nnoott  ffiigguurree  iinn  tthhee  wweellffaarree

ccaallccuullaattiioonn..    TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  eeffffeecctt  ooff  eennttrryy  oonn  oouuttppuutt  aanndd  pprriiccee  aapppplliieess  eeqquuaallllyy  ttoo

ddoommeessttiicc  eennttrryy,,  ssaayy  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ffiirrmmss  wwiitthh  pprriivviilleeggeedd  aacccceessss  ttoo  aa  nneeww  tteecchhnnoollooggyy..    TThhee

pprrooffiitt  ooff  ssuucchh  ffiirrmmss  wwiillll  hhoowweevveerr  bbee  ppaarrtt  ooff  wweellffaarree,,  aanndd  PPrrooppoossiittiioonn  22  wwiillll  nnoott  hhoolldd  ffoorr

ddoommeessttiicc  eennttrryy..

33..22::  FFrreeee  ttrraaddee,,  ffiixxeedd  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss

II  nnooww  aassssuummee  tthhaatt  ddoommeessttiicc  ffiixxeedd  ccoossttss  aarree  eennttiirreellyy  ssuunnkk,,  ssoo  tthhaatt  FF  ==  00  ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff

tthhee  iinnccuummbbeenntt  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  aass  wweellll  aass  ssoocciiaall  wweellffaarree,,  wwhhiillee  ppoossiittiivvee  eennttrryy  ccoossttss  pprreevveenntt

ffuurrtthheerr  ddoommeessttiicc  eennttrryy..    AAlltthhoouugghh  tthhiiss  iiss  aass  eexxttrreemmee  aass  tthhee  zzeerroo--pprrooffiitt  cclloossuurree,,  iitt  iiss  pprroobbaabbllyy

cclloosseerr  ttoo  tthhee  ssiittuuaattiioonn  pprrootteecctteedd  sseeccttoorrss  ffiinndd  tthheemmsseellvveess  iinn  wwhheenn  ffiirrsstt  eexxppoosseedd  ttoo  ffoorreeiiggnn

ccoommppeettiittiioonn,,  aass  II  ssuuggggeesstteedd  iinn  tthhee  IInnttrroodduuccttiioonn..    FFoorreeiiggnn  eennttrryy  ccoossttss  aarree  aassssuummeedd  ttoo  bbee  lloowweerr,,

aanndd  wwiitthh  ddoommeessttiicc  eennttrryy  ccoossttss  eennttiirreellyy  ssuunnkk,,  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  ddooeess  nnoott  ddiissppllaaccee  hhoommee  ffiirrmmss  aass

lloonngg  aass  PP  >>  cc..    HHeerree  tthhee  oorriiggiinnaall  bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  eeffffeecctt  rreettuurrnnss::  ffrroomm  ((44))  aanndd  ((55)),,  iitt  ccaann  bbee

sshhoowwnn  tthhaatt  .00/ ** ><∂∂ qifnq   WWiitthh  lliinneeaarr  ddeemmaanndd  aanndd  ccoonnssttaanntt  ccoossttss,,  tthhee  wweellffaarree  ffuunnccttiioonn

((11))  nnooww  ttaakkeess  tthhee  ffoorrmm

( )[ ] ( ) **2** 2/ qntPcnqqnnqbaW −−−+−=                       ((1111))

wwhheerree  oouuttppuutt  lleevveellss  aallssoo  ddeeppeenndd  oonn  tt..    FFiirrsstt,,  sseettttiinngg  tt==00,,  wwee  ccaann  ssuubbssttiittuuttee  ((44)),,  ((55))  aanndd  ((66))  iinnttoo

((1111))  ttoo  yyiieelldd  aa  ccuummbbeerrssoommee  eexxpprreessssiioonn  ffoorr  WW((nn**))::
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TThhee  ddeerriivvaattiivveess  ooff  ((1122))  aarree  aallssoo  ccuummbbeerrssoommee  bbuutt  ccaann  bbee  ttaammeedd  bbyy  eevvaalluuaattiinngg  aatt  nn**==00::
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44    TThhee  uussuuaall  ttrreeaattmmeenntt  ooff  tthhiiss  kkiinndd  ooff  dduuaalliissttiicc  mmaarrkkeett  ssttrruuccttuurree  ffeeaattuurreess  aa  pprriiccee--ttaakkiinngg  ""ccoommppeettiittiivvee  ffrriinnggee""  ooff
zzeerroo--pprrooffiitt  ffiirrmmss..  HHeerree,,  iinn  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  pprriiccee  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ccoosstt  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  zzeerroo--pprrooffiitt  ffiirrmmss,,
aalltthhoouugghh  bbootthh  tthheeyy  aanndd  tthhee  rreenntt--eeaarrnniinngg  oolliiggooppoolliissttss  aacctt  aass  CCoouurrnnoott  ccoommppeettiittoorrss..



FFoorreeiiggnn  eennttrryy  wwiillll  bbee  vviiaabbllee  oonnllyy  iiff  qq**  >>  00  iinn  eeqquuiilliibbrriiuumm..    IItt  ccaann  bbee  sshhoowwnn  ffrroomm  ((55))  tthhaatt  tthhiiss

iimmpplliieess  tthhaatt  tthhee  eexxpprreessssiioonn  iinn  ssqquuaarree  bbrraacckkeettss  iinn  ((1133))  iiss  ppoossiittiivvee,,  aanndd  hheennccee  ((1133))  iiss  nneeggaattiivvee::

ffoorreeiiggnn  eennttrryy  mmuusstt  iinniittiiaallllyy  rreedduuccee  wweellffaarree  uunnddeerr  ffrreeee  ttrraaddee..    AAllssoo,,
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sshhoowwiinngg  tthhaatt  lloowweerr  ffoorreeiiggnn  ccoossttss,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  yyiieelldd  ggrreeaatteerr  ggaaiinnss  ffrroomm  ttrraaddee  iiff  ffoorreeiiggnn  ssuuppppllyy

wweerree  ccoommppeettiittiivvee,,  rreessuulltt  iinn  aa  sshhaarrppeerr  iinniittiiaall  ddrroopp  iinn  wweellffaarree  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ccaassee..

FFuurrtthheerr,,  iitt  ccaann  bbee  sshhoowwnn  tthhaatt  aafftteerr  ffaalllliinngg  iinniittiiaallllyy  ffrroomm  tthhee  aauuttaarrkkyy  lleevveell,,  WW((nn**))  bbeeggiinnss

ttoo  rriissee  aaggaaiinn  aass  tthhee  tteerrmmss  ooff  ttrraaddee  eeffffeecctt  ooff  aaddddiittiioonnaall  eennttrryy  bbeeggiinnss  ttoo  oouuttwweeiigghh  tthhee  bbuussiinneessss

sstteeaalliinngg  eeffffeecctt,,  ggiivviinngg  aa  JJ--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  wweellffaarree  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn

ffiirrmmss..    TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  llaatteerr  ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss  iinnccrreeaassiinnggllyy  sstteeaall  bbuussiinneessss  ffrroomm  eeaarrlliieerr  oonneess,,

rraatthheerr  tthhaann  eennttiirreellyy  ffrroomm  ddoommeessttiicc  iinnccuummbbeennttss..    WWee  ccaann  ccaallccuullaattee  tthhee  ccrriittiiccaall  nnuummbbeerr  ooff

ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss  tthhaatt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  rreessttoorree  tthhee  aauuttaarrkkyy  lleevveell  ooff  wweellffaarree  bbyy  ssoollvviinngg

WW((nn**))  ==  WW((00))  ffoorr  nn**..    TThhiiss  iiss
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FFoorr  ssyymmmmeettrriicc  hhoommee  aanndd  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  ((cc  ==  cc**)),,  tthhiiss  bbeeccoommeess  ssiimmppllyy  22nn((nn++11)),,  wwhhiicchh  wwaass

ddeerriivveedd  bbyy  RRiicchhaarrddssoonn  bbuutt  mmiisspprriinntteedd  aass  22nn((nn--11))  iinn  hhiiss  ppaappeerr..    TThhiiss  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee

ooff  wweellffaarree--rreedduucciinngg  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  qquuiittee  cclleeaarrllyy::  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwiitthh  ffiivvee  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  iinn  tthhee

mmaarrkkeett,,  tthhee  eennttrryy  ooff  uuppttoo  ssiixxttyy  iiddeennttiiccaall  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  rreedduucceess  wweellffaarree  rreellaattiivvee  ttoo  aauuttaarrkkyy!!

WWiitthh  aassyymmmmeettrriicc  ffiirrmmss,,  wwee  mmuusstt  bbee  ccaarreeffuull  aabboouutt  ccoorrnneerr  ssoolluuttiioonnss..    FFoorr  cc**  <<  cc,,  ((44))

sshhoowwss  tthhaatt  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  llooww  eennoouugghh  cc**  aanndd  llaarrggee  eennoouugghh  nn**  ccaann  ddrriivvee  oouutt  tthhee  ddoommeessttiicc

ffiirrmmss..    BByy  ssoollvviinngg  ((44))  ffoorr  qq  ==  00,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ffiinndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss  *n̂   aatt

wwhhiicchh  tthhiiss  hhaappppeennss,,  aanndd  ttoo  sshhooww  aallggeebbrraaiiccaallllyy  tthhaatt  iitt  iiss  iinnvvaarriiaabbllyy  ggrreeaatteerr  tthhaann  *~n iinn  ((1155))..

MMoorree  ddiirreeccttllyy  aanndd  iinnttuuiittiivveellyy,,  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  eexxiitt  wwhheenn  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  hhaass  ddrriivveenn  tthhee  pprriiccee

ddoowwnn  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  tthheeiirr  aavveerraaggee  ccoosstt,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  lloowweerr  tthhaann  tthhee  pprriiccee  tthheeyy  wweerree

cchhaarrggiinngg  uunnddeerr  aauuttaarrkkyy..    WWeellffaarree  aatt  tthhiiss  ccoorrnneerr  ssoolluuttiioonn  mmuusstt  tthheerreeffoorree  bbee  hhiigghheerr  tthhaann  aatt  tthhee



""ooppppoossiittee""  ccoorrnneerr  uunnddeerr  aauuttaarrkkyy..    TThhuuss,,    ( ) ( ) ( ),ˆ~0 ** nWnWW <=   aanndd  tthheerreeffoorree  bbyy  ((1133))  aanndd  tthhee

ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  tthhee    WW((nn**))  ffuunnccttiioonn,,  wwee  mmuusstt  hhaavvee  ** ˆ~ nn < ..      WWiitthh  pprriiccee  ddeepprreesssseedd  ttoo  tthhee

ddoommeessttiicc  ccoosstt  lleevveell,,  wwee  aarree  bbaacckk  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ooff  PPrrooppoossiittiioonn  22,,  aanndd  ffuurrtthheerr  ffoorreeiiggnn  eennttrryy

lleeaavveess  wweellffaarree  uunncchhaannggeedd  uunnttiill  tthhee  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  sshhuuttss  ddoowwnn..    TThhee  lloowweerr  ccuurrvvee  iinn  FFiigguurree

11  iilllluussttrraatteess  tthhee  wweellffaarree  iimmppaacctt  ooff  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  rreellaattiivvee  ttoo  aauuttaarrkkyy..55

IIff,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  cc**  >>  cc,,  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  wwiillll  cceeaassee  oonnccee  tthhee  pprriiccee  hhaass  bbeeeenn

ddeepprreesssseedd  ttoo  tthhee  lleevveell  ooff  ffoorreeiiggnn  ccoossttss..    NNoottiinngg  ffrroomm  ((1155))  tthhaatt  *~n   iiss  ppoossiittiivveellyy  rreellaatteedd  ttoo  cc**,,

tthhiiss  ccaann  ttrruunnccaattee  tthhee  JJ--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp  aatt  ** ~nn <   aanndd  lleeaavvee  wweellffaarree  bbeellooww  tthhee  aauuttaarrkkyy

lleevveell,,  wwiitthh  nnoo  pprroossppeeccttss  ffoorr  ffuurrtthheerr  eennttrryy..    IInn  eeiitthheerr  ccaassee,,  wweellffaarree--rreedduucciinngg  ffoorreeiiggnn  eennttrryy

rreemmaaiinnss  aa  ffoorrccee  ttoo  bbee  rreecckkoonneedd  wwiitthh  ffoorr  aa  ddiissccrreettee  nnuummbbeerr  ooff  eennttrraannttss,,  aanndd  nnoott  jjuusstt  mmaarrggiinnaall

eennttrryy  aass  iinn  SSeeccttiioonn  22..

WWiitthh  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  eennjjooyyiinngg  aa  ccoosstt  aaddvvaannttaaggee,,  ((1144))  sshhoowweedd  tthhaatt  wweellffaarree  iinniittiiaallllyy

ddeecclliinneess  mmoorree  rraappiiddllyy  wwiitthh  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ssyymmmmeettrriicc  ccaassee,,  bbuutt  tthhee  FFiigguurree

sshhoowwss  tthhaatt  iitt  aallssoo  rreeccoovveerrss  mmoorree  rraappiiddllyy  ttoo  tthhee  aauuttaarrkkyy  lleevveell::  wwiitthh  ffiivvee  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss,,  oonnllyy

sseevveenn  ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss  iinnsstteeaadd  ooff  ssiixxttyy  aarree  nnooww  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeggaaiinn  aanndd  eexxcceeeedd  tthhee  aauuttaarrkkyy  lleevveell

ooff  wweellffaarree..    HHoowweevveerr,,  wwiitthh  aassyymmmmeettrriicc  ccoossttss,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss  rreeqquuiirreedd  ttoo

rreessttoorree  tthhee  aauuttaarrkkyy  lleevveell  ooff  wweellffaarree  iiss  ooff  lliimmiitteedd  ssiiggnniiffiiccaannccee  iinn  iittss  oowwnn  rriigghhtt..    MMoorree  ccrruucciiaall  iiss

tthhee  ffoorreeiiggnn  mmaarrkkeett  sshhaarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhiiss  oouuttccoommee..    TThhiiss  iiss
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SSuubbssttiittuuttiinngg  ffrroomm  ((44)),,  ((55))  aanndd  ((1155))  ggiivveess  aann  uunneexxppeecctteeddllyy  ssiimmppllee  rreessuulltt,,  wwhhiicchh  iiss  iinnddeeppeennddeenntt

ooff  ddeemmaanndd  aanndd  ccoosstt  ppaarraammeetteerrss,,  pprroovviiddeedd  ooff  ccoouurrssee  tthhaatt  tthheessee  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  aann  iinntteerriioorr

ssoolluuttiioonn::

                                                          
55  TThhee  FFiigguurree  iiss  ddrraawwnn  bbyy  ssiimmuullaattiinngg  tthhee  mmooddeell  ffoorr  aa==1100,,  bb==11,,  cc==22,,  cc**==11,,  aanndd  nn==55..  TThhiiss  ggiivveess  ccrriittiiccaall  vvaalluueess  ooff

.8ˆ49.6~ ** == nandn
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TThhiiss  ttaakkeess  aa  vvaalluuee  ooff  00..88  ffoorr  nn  ==  11,,  aanndd  rriisseess  aassyymmppttoottiiccaallllyy  ttoo  uunniittyy  aass  nn  iinnccrreeaasseess,,  ggiivviinngg  uuss::

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  33::  IInn  tthhee  lliinneeaarr//CCoouurrnnoott  mmooddeell  wwiitthh  aa  ffiixxeedd  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss,,  eennttrryy

bbyy  oolliiggooppoolliissttiicc  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  uunnddeerr  ffrreeee  ttrraaddee  ddeeccrreeaasseess  wweellffaarree  rreellaattiivvee  ttoo  aauuttaarrkkyy  uunnlleessss

tthheeyy  ccaappttuurree  aatt  lleeaasstt  8800%%  ooff  tthhee  mmaarrkkeett..66

33..33::  OOppttiimmaall  ttaarriiffff,,  ffiixxeedd  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss

II  nnooww  rreellaaxx  tthhee  aassssuummppttiioonn  ooff  ffrreeee  ttrraaddee..    BBoorrrroowwiinngg  ffrroomm  BBhhaattttaacchhaarrjjeeaa  ((11999955)),,  tthhee  ooppttiimmaall

ttaarriiffff  tthhaatt  mmaaxxiimmiizzeess  ((1111))  ffoorr  aannyy  ggiivveenn  mmaarrkkeett  ssttrruuccttuurree77  ccaann  bbee  ddeerriivveedd  aass::
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AAss  uussuuaall  iinn  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ttrraaddee  lliitteerraattuurree,,  tthhee  hhoommee  ggoovveerrnnmmeenntt  mmuusstt  ccoommmmiitt  ttoo  tthhiiss  ttaarriiffff

bbeeffoorree  tthhee  ffiirrmmss  ddeecciiddee  oonn  tthheeiirr  oouuttppuuttss..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ttaarriiffff  mmuusstt  bbee  aaddjjuusstteedd  aass  ffiirrmmss

eenntteerr  bbuutt  bbeeffoorree  tthheeyy  ssuuppppllyy  tthhee  mmaarrkkeett..    ((IItt  ccaann  bbee  sshhoowwnn  tthhaatt  ddtt**//ddnn**  <<  00,,  ssoo  tthhee  ttaarriiffff  mmuusstt

bbee  sstteeaaddiillyy  rreedduucceedd))..    AAlltteerrnnaattiivveellyy,,  aanndd  sslliigghhttllyy  mmoorree  rreeaalliissttiiccaallllyy,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhiiss

wwoorrlldd  ooff  ffuullll  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  ccoommppuuttee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  tthhaatt  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  eenntteerr

aanndd  iimmppoossee  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttaarriiffff,,  aanndd  tthhee  ffiirrmmss  iinn  ttuurrnn  eenntteerr  ttaakkiinngg  tthhiiss  ttaarriiffff  aass  ggiivveenn..

SSuubbssttiittuuttiinngg  ((1188))  bbaacckk  iinnttoo  ((44)),,  ((55)),,  aanndd  ((66)),,  tthheenn  ssuubbssttiittuuttiinngg  tthheessee  iinn  ttuurrnn  iinnttoo  ((1111)),,  aanndd

ffiinnaallllyy  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  ((1111))  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  nn**  yyiieellddss
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66  IItt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  sshhooww  tthhaatt  iiff  ssoocciiaall  ccoossttss  aarree  lleessss  tthhaann  pprriivvaattee  ccoossttss,,  tthhiiss  ccrriittiiccaall  lleevveell  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  iiss  eevveenn
hhiigghheerr..

77  IItt  iiss  wweellll  kknnoowwnn  tthhaatt  wwiitthh  ddoommeessttiicc  oolliiggooppoollyy,,  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  ddoommeessttiicc  pprroodduuccttiioonn  ssuubbssiiddyy  aanndd  ttaarriiffff  iiss  ffiirrsstt--
bbeesstt..  HHoowweevveerr,,  bbuuiillddiinngg  oonn  oobbsseerrvvaattiioonnss  bbyy  eeaarrlliieerr  aauutthhoorrss,,  BBhhaattttaacchhaarrjjeeaa  ((11999955))  aaddvvaanncceess  sseevveerraall  rreeaassoonnss  wwhhyy
tthhee  ddoommeessttiicc  ssuubbssiiddyy  iiss  iinnffeeaassiibbllee  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt..    TThhee  eennttrryy  ssuubbssiiddyy  ffoorr  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss,,  wwhhiicchh  DDeenniiccoolloo  aanndd
GGaarreellllaa  ((11999999))  ssuuggggeesstt  aass  aa  rreemmeeddyy  ffoorr  iinnssuuffffiicciieenntt  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  eevveenn  mmoorree  iimmpprraaccttiiccaall  oonn
ppoolliittiiccaall  ggrroouunnddss..



IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  JJ--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp  ddeerriivveedd  uunnddeerr  ffrreeee  ttrraaddee,,  wwee  nnooww  hhaavvee

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  44::  IInn  tthhee  lliinneeaarr//CCoouurrnnoott  mmooddeell  wwiitthh  aa  ffiixxeedd  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss,,  iiff  tthhee

ggoovveerrnnmmeenntt  iimmppoosseess  aann  ooppttiimmaall  ttaarriiffff  ccoonnddiittiioonneedd  oonn  tthhee  eeqquuiilliibbrriiuumm  mmaarrkkeett  ssttrruuccttuurree,,

wweellffaarree  iiss  ssttrriiccttllyy  iinnccrreeaassiinngg  ((aalltthhoouugghh  aatt  aa  ddeeccrreeaassiinngg  rraattee))  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss..

TThhee  uuppppeerr  ccuurrvvee  iinn  FFiigguurree  11  iilllluussttrraatteess  hhooww  tthhee  wweellffaarree  iimmppaacctt  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  iiss  mmooddiiffiieedd  bbyy

tthhee  ttaarriiffff..    AA  ttaarriiffff  iiss  tthheerreeffoorree  nnoott  oonnllyy  ooppttiimmaall  ffoorr  aa  ggiivveenn  oolliiggooppoolliissttiicc  mmaarrkkeett  ssttrruuccttuurree,,  aass

ddeemmoonnssttrraatteedd  mmaannyy  yyeeaarrss  aaggoo  iinn  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ttrraaddee  lliitteerraattuurree,,  iitt  iiss  aallssoo  aa  gguuaarraanntteeee  aaggaaiinnsstt

wweellffaarree--ddeeccrreeaassiinngg  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  aatt  lleeaasstt  iinn  tthhee  lliinneeaarr//CCoouurrnnoott  mmooddeell..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  sshhoouulldd

nnoott  bbee  ttaakkeenn  ttoooo  sseerriioouussllyy  aass  aa  ppoolliiccyy  pprreessccrriippttiioonn,,  ffoorr  sseevveerraall  rreeaassoonnss..    FFiirrsstt,,  ooppttiimmaall  ttaarriiffffss  ooff

tthhiiss  kkiinndd  aarree  vveerryy  hhaarrdd  ttoo  ccaallccuullaattee  eevveenn  ffoorr  aa  ggiivveenn  nnuummbbeerr  ooff  ffiirrmmss;;  ccaalliibbrraattiinngg  oonnee  ttoo  aann

eevvoollvviinngg  oorr  ppootteennttiiaall  mmaarrkkeett  ssttrruuccttuurree  wwoouulldd  bbee  vviirrttuuaallllyy  iimmppoossssiibbllee..    SSeeccoonndd,,  BBhhaattttaacchhaarrjjeeaa

((11999955))  sshhoowweedd  iinn  aa  ssiimmiillaarr  mmooddeell  tthhaatt  iitt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  iinndduuccee  eexxcceessssiivvee  ddoommeessttiicc  eennttrryy..    TThhiirrdd,,

tthhee  ttaarriiffff  rreemmeeddyy  aaggaaiinnsstt  wweellffaarree--ddeeccrreeaassiinngg  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  iiss  rruulleedd  oouutt  iiff  iitt  ttaakkeess  tthhee  ffoorrmm  ooff

DDFFII,,88  aanndd  ffiinnaallllyy  tthhee  ttaarriiffff  mmaayy  iittsseellff  rreessuulltt  iinn  iinneeffffiicciieenntt  ttaarriiffff--jjuummppiinngg  iinnvveessttmmeenntt  bbyy  tthhee

ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss..

TThhiiss  llaasstt  ppoossssiibbiilliittyy  ccaann  bbee  ssppeelltt  oouutt  iinn  aa  lliittttllee  mmoorree  ddeettaaiill..    SSiinnccee  aallll  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  aarree

iiddeennttiiccaall,,  iiff  iitt  iiss  pprrooffiittaabbllee  ffoorr  oonnee  ttoo  jjuummpp  tthhee  ttaarriiffff,,  iitt  iiss  pprrooffiittaabbllee  ffoorr  aallll..    IIff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff

ffiirrmmss  aanndd  tthheeiirr  ccoossttss  rreemmaaiinn  uunncchhaannggeedd  aafftteerr  rreellooccaattiioonn  iinnssiiddee  tthhee  ddoommeessttiicc  ttaarriiffff  aarreeaa,,  tthhee

oouuttccoommee  iiss  iiddeennttiiccaall  ttoo  tthhaatt  ddeerriivveedd  uunnddeerr  ffrreeee  ttrraaddee..    ((TThhee  ""ffrreeee  ttrraaddee""  sscceennaarriioo  iiss  aannaallooggoouuss

ttoo  oonnee  wwhheerree  nnoo  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  ttaaxx  iiss  aalllloowweedd  oonn  tthhee  ssaalleess  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr

llooccaattiioonn))..    FFoorr  aannyy  ggiivveenn  nnuummbbeerr  ooff  ffiirrmmss,,  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ttaarriiffff--jjuummppiinngg  DDFFII  ccaann  bbee  tthheenn

bbee  sseeeenn  aass  aa  ddrroopp  ffrroomm  tthhee  uuppppeerr  ccuurrvvee  iinn  FFiigguurree  11  ttoo  tthhee  lloowweerr  oonnee..

44..  SSuummmmaarryy,,  EEvviiddeennccee  aanndd  CCoonncclluussiioonnss

TThhee  ttwwoo  bbooddiieess  ooff  tthheeoorreettiiccaall  lliitteerraattuurree  oonn  wwhhiicchh  tthhiiss  ppaappeerr  hhaass  ddrraawwnn----ssttrraatteeggiicc  ttrraaddee

ppoolliiccyy  aanndd  iinneeffffiicciieenntt  eennttrryy----hhaavvee  bbootthh  eevvoollvveedd  oovveerr  ttwwoo  ddeeccaaddeess,,  aanndd  rreemmaaiinn  nnoottoorriioouussllyy

                                                          
88  TThhee  iinntteerreessttiinngg  ssuuggggeessttiioonn  bbyy  LLeevvyy  aanndd  NNoollaann  ((11999922))  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  DDFFII  tthhee  eeffffeecctt  ooff  aa  ttaarriiffff  ccaann  bbee
rreepplliiccaatteedd  bbyy  aa  ddiissccrriimmiinnaattoorryy  ssaalleess  ttaaxx  oonn  tthhee  ffoorreeiiggnn  ffiirrmm''ss  oouuttppuutt  wwoouulldd  rruunn  iinnttoo  ""nnaattiioonnaall  ttrreeaattmmeenntt""
pprroovviissiioonnss  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss..



ddiiffffiiccuulltt  ttoo  iimmpplleemmeenntt  eemmppiirriiccaallllyy..    WWhhiillee  sseevveerraall  ccaalliibbrraatteedd  mmooddeellss  bbaasseedd  oonn  hheerrooiicc

aassssuummppttiioonnss  aanndd  oouuttssiiddee  eessttiimmaatteess  ooff  ccoossttss  aanndd  ddeemmaanndd  eellaassttiicciittiieess  hhaavvee  ccoommee  uupp  wwiitthh

eessttiimmaatteess  ffoorr  ooppttiimmaall  ttaarriiffffss  aanndd  ssuubbssiiddiieess  ffoorr  vvaarriioouuss  hhiigghh--pprrooffiillee  iinndduussttrriieess,,  oonnllyy  vveerryy

rreecceennttllyy  BBeerrrryy  aanndd  WWaallddffooggeell  ((11999999,,  oonn  rraaddiioo  bbrrooaaddccaassttiinngg))  ccoouulldd  ccllaaiimm  ttoo  bbee  tthhee  ffiirrsstt  ttoo

aatttteemmpptt  aann  eemmppiirriiccaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  iinneeffffiicciieenntt  eennttrryy..    IItt  wwoouulldd  bbee  rraasshh  ttoo  pprreetteenndd  tthhaatt  aa  mmooddeell

lliikkee  tthhee  oonnee  ddeevveellooppeedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  ccaann  bbee  aapppplliieedd  eemmppiirriiccaallllyy..    TThheerree  iiss,,  hhoowweevveerr,,

aaccccuummuullaattiinngg  eevviiddeennccee  oonn  tthhee  vvaarriioouuss  iinnggrreeddiieennttss  tthhaatt  wweenntt  iinnttoo  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  tthhee  mmooddeell..    OOnn

tthhee  ccrruucciiaall  bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  eeffffeecctt  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  HHeeaadd  aanndd  RRiieess  ((11999999))  sshhooww  tthhaatt,,  ccoonnttrraarryy

ttoo  eeaarrlliieerr  aasssseessssmmeennttss,,  lliibbeerraalliizzeedd  iimmppoorrttss  iinnttoo  CCaannaaddaa  aass  aa  rreessuulltt  ooff  NNAAFFTTAA  hhaadd  aa  nneeggaattiivvee

iimmppaacctt  oonn  oouuttppuutt  ppeerr  ppllaanntt;;  wwhhiillee  AAiittkkeenn  aanndd  HHaarrrriissoonn  ((11999999))  sshhooww  tthhaatt  ddiirreecctt  ffoorreeiiggnn

iinnvveessttmmeenntt  hhaadd  aa  ssiimmiillaarr  nneeggaattiivvee  iimmppaacctt  oonn  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  iinn  VVeenneezzuueellaa,,  wwiitthh  nnoo  eevviiddeennccee

ooff  ppoossiittiivvee  pprroodduuccttiivviittyy  ssppiilllloovveerrss  ttoo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  tthhiiss..    ((TThheessee  aauutthhoorrss  wweerree  ccoonncceerrnneedd

wwiitthh  ffiirrmm  ssccaallee  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  eemmppiirriiccaallllyy  mmoorree  eelluussiivvee  ccoonncceepptt  ooff  wweellffaarree

uusseedd  hheerree))..    TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  ssuunnkk  ccoossttss  aanndd  tthhee  ddiivveerrggeennccee  bbeettwweeeenn  ssoocciiaall  aanndd  pprriivvaattee

ccoossttss,,  wwhhiicchh  ppllaayyeedd  aann  iimmppoorrttaanntt  rroollee  iinn  mmyy  aannaallyyssiiss,,  aarree  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  eeccoonnoommeettrriicc

eevviiddeennccee  ooff  HHaarrrriissoonn  aanndd  HHaannsseenn  ((11999999)),,  wwhhoo  aarrgguuee  tthhaatt  ssuubbssttaannttiiaall  ttrraaddee  lliibbeerraalliizzaattiioonn  hhaadd

uunneexxppeecctteeddllyy  lliittttllee  iimmppaacctt  oonn  sseeccttoorraall  oouuttppuutt  aanndd  eemmppllooyymmeenntt  iinn  MMeexxiiccoo  aanndd  MMoorrooccccoo

bbeeccaauussee  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  aaddjjuussttmmeenntt  wwaass  bboorrnnee  bbyy  rreennttss  aaccccrruuiinngg  ttoo  llaabboouurr  aanndd  ccaappiittaall

rreessppeeccttiivveellyy..

AAtt  tthhee  lleevveell  ooff  tthheeoorryy,,  aann  oobbvviioouuss  qquueessttiioonn  tthhaatt  aarriisseess  hheerree  iiss  wwhhyy  tthheerree  sshhoouulldd  bbee

lliimmiitteedd  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  eevveenn  iiff  tthheerree  aarree  ssttiillll  rreennttss  ttoo  bbee  eeaarrnneedd..    TThhiiss  ccaann  bbee  aannsswweerreedd  aatt

sseevveerraall  lleevveellss..    OOnnee  aapppprrooaacchh  iiss  ttoo  rreeggaarrdd  aallll  tthhee  rreessuullttss  aass  rreepprreesseennttiinngg  aa  ttrraannssiittiioonnaall  sscceennaarriioo

iinn  aann  eeccoonnoommyy  wwhhiicchh  hhaass  rreecceennttllyy  bbeeeenn  ooppeenneedd  uupp,,  ssoo  tthhaatt  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  aarree  jjuusstt  bbeeggiinnnniinngg  ttoo

eenntteerr..    AA  sseeccoonndd  aapppprrooaacchh,,  ffaammiilliiaarr  ffrroomm  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ttrraaddee  lliitteerraattuurree,,  iiss  ttoo  ccoonnffiinnee  tthhee

aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  tthhee  mmooddeell  ttoo  iinndduussttrriieess  wwhheerree  hhiigghh  ffiirrmm--lleevveell  ffiixxeedd  ccoossttss  ((oorr  aacccceessss  ttoo

ppaatteenntteedd  tteecchhnnoollooggyy))  lliimmiitt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  pprroodduucceerrss  gglloobbaallllyy..99    TThhee  rreecceenntt  ttrreenndd  ttoowwaarrddss

ccrroossss--bboorrddeerr  mmeeggaa--mmeerrggeerrss  iiss  rreedduucciinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoommppeettiittoorrss  iinn  ootthheerr  iinndduussttrriieess,,  wwhhiillee

ttrraannssppoorrtt  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  ccoossttss  mmaayy  ffuurrtthheerr  lliimmiitt  tthhee  nnuummbbeerr  tthhaatt  ssuuppppllyy  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoouunnttrryy''ss

                                                          
99  AAnn  iinntteerrpprreettaattiioonn  bbaasseedd  oonn  rreesseeaarrcchh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  iiss  ppeerrhhaappss  tthhee  oonnllyy  oonnee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  sseettttiinngg  iinn
sseeccttiioonn  33..11,,  iinn  wwhhiicchh  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  ccoonnttiinnuuee  ttoo  mmaakkee  oonnllyy  nnoorrmmaall  pprrooffiittss  wwhhiillee  ffoorreeiiggnn  eennttrraannttss  eeaarrnn  rreennttss..
HHiigghh  ssuunnkk  ccoossttss  ooff  tteecchhnnoollooggyy  ddeevveellooppmmeenntt  ((aanndd  ppaatteenntt  pprrootteeccttiioonn))  bbootthh  lliimmiitt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  eennttrraannttss  aanndd  aallssoo
rreedduuccee  tthheeiirr  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  ssoo  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  pprrooffiittaabbllyy  bbrreeaakk  iinnttoo  tthhee  zzeerroo--pprrooffiitt  eeqquuiilliibbrriiuumm  eessttaabblliisshheedd  bbyy
ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  uussiinngg  aann  oollddeerr  tteecchhnnoollooggyy  wwhhiicchh  iiss  ffrreeeellyy  aavvaaiillaabbllee..



mmaarrkkeett..    AA  tthhiirrdd  aapppprrooaacchh  iiss  ttoo  tthhiinnkk  ooff  eennttrryy  aass  ddiirreecctt  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt  ((DDFFII)),,  wwiitthh  tthhee

nnuummbbeerr  ooff  eennttrraannttss  lliimmiitteedd  eeiitthheerr  bbyy  hhiigghh  ppllaanntt--ssppeecciiffiicc  ffiixxeedd  ccoossttss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee

hhoosstt  ccoouunnttrryy  mmaarrkkeett,,  oorr  tthhee  lliicceennssiinngg  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  tthhaatt  ssoommee  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  ssttiillll

rreeqquuiirree  eevveenn  aafftteerr  tthheeyy  hhaavvee  ooppeenneedd  uupp..  

AAggaaiinn  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthheeoorryy,,  aass  II  ppooiinntteedd  oouutt  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  tthhee  ssttrraatteeggiicc  ttrraaddee

lliitteerraattuurree  eessttaabblliisshheedd  tthhaatt  aa  ttaarriiffff  iiss  ggeenneerraallllyy  ssuuppeerriioorr  ttoo  ffrreeee  ttrraaddee  uunnddeerr  iinntteerrnnaattiioonnaall

oolliiggooppoollyy,,  bbuutt  ddiidd  nnoott  mmaakkee  ccoommppaarriissoonnss  wwiitthh  aauuttaarrkkyy  eexxcceepptt  iinn  ssppeecciiaall  ccaasseess..    II  hhaavvee

ddeemmoonnssttrraatteedd  mmuucchh  mmoorree  ggeenneerraallllyy  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  wweellffaarree--ddeeccrreeaassiinngg  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  aanndd

ccoonnsseeqquueennttllyy  ooff  aauuttaarrkkyy  bbeeiinngg  ssuuppeerriioorr  ttoo  ffrreeee  ttrraaddee..    II  hhaavvee  aallssoo  sshhoowwnn  tthhaatt  aa  ttaarriiffff  ggiivveess  aann

oouuttccoommee  tthhaatt  iiss  ssuuppeerriioorr  ttoo  bbootthh  ffrreeee  ttrraaddee  aanndd  aauuttaarrkkyy..    BBootthh  rreessuullttss  aalltteerr  tthhee  rraannkkiinngg  wwhhiicchh  iiss

tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  wwiissddoomm  iinn  eeccoonnoommiiccss,,  bbaasseedd  oonn  ccoommppeettiittiivvee  mmooddeellss..    AAddmmiitttteeddllyy,,  tthhee  llaasstt

tthhrreeee  PPrrooppoossiittiioonnss  wweerree  oobbttaaiinneedd  iinn  aa  lliinneeaarr//CCoouurrnnoott  ffrraammeewwoorrkk,,  bbuutt  tthhiiss  iiss  tthhee  wwoorrkkhhoorrssee  ooff

bbootthh  tthhee  iinndduussttrriiaall  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ssttrraatteeggiicc  ttrraaddee  lliitteerraattuurreess..  AAlltthhoouugghh  oonnee  wwoouulldd  eexxppeecctt

pprroodduucctt  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  ttoo  mmooddeerraattee  tthhee  bbuussiinneessss--sstteeaalliinngg  eeffffeecctt  ooff  ffoorreeiiggnn  eennttrryy,,  aass  wweellll  aass  ttoo

pprroovviiddee  aann  aaddddiittiioonnaall  ssoouurrccee  ooff  wweellffaarree  ggaaiinnss  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ggrreeaatteerr  vvaarriieettyy,,  tthhee  pprroobblleemm  ddooeess

nnoott  ggoo  aawwaayy..    LLeevvyy  aanndd  NNoollaann  ((11999922))  aass  wweellll  aass  DDeenniiccoolloo  aanndd  GGaarreellllaa  ((11999999)),,  uussiinngg

ddiiffffeerreennttiiaatteedd--pprroodduucctt  CCoouurrnnoott  dduuooppoollyy,,  JJeennsseenn  aanndd  KKrriisshhnnaa  ((11999966)),,  uussiinngg  mmoonnooppoolliissttiicc

ccoommppeettiittiioonn  wwiitthh  pprreeffeerreenncceess  eexxhhiibbiittiinngg  DDiixxiitt--SSttiigglliittzz  ""lloovvee  ooff  vvaarriieettyy"",,  aanndd  aallssoo  RRiicchhaarrddssoonn

((11999988)),,  iinn  aa  ddiissccrreettee--cchhooiiccee  LLooggiitt  mmooddeell,,  sshhooww  tthhaatt  lliimmiitteedd  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  ccaann  rreedduuccee  wweellffaarree..

WWhhaatt  tthheenn  aarree  tthhee  pprraaccttiiccaall  lleessssoonnss  ttoo  bbee  lleeaarrnneedd  ffrroomm  tthhiiss  ppaappeerr??    MMaannyy  rreeffoorrmmeerrss

wweellccoommee  ffoorreeiiggnn  ccoommppeettiittiioonn  bbeelliieevviinngg  tthhaatt  iitt  wwiillll  ffoorrccee  aa  ppaammppeerreedd  iimmppeerrffeeccttllyy--ccoommppeettiittiivvee

ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  ttoo  sshhaappee  uupp  wwiitthhoouutt  sshhiippppiinngg  oouutt  oorr  yyiieellddiinngg  mmuucchh  ooff  iittss  mmaarrkkeett  ttoo  tthhee

ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  PPrrooppoossiittiioonn  11  sshhoowwss  tthhaatt  uunnddeerr  ffaaiirrllyy  ggeenneerraall  ccoonnddiittiioonnss,,

lliimmiitteedd  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  rreedduucceess  wweellffaarree  rreellaattiivvee  ttoo  aauuttaarrkkyy,,  wwhhiillee  PPrrooppoossiittiioonn  22  sshhoowwss  tthhaatt  eevveenn

aalllloowwiinngg  ffoorr  rraattiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ddoommeessttiicc  iinndduussttrryy  tthhrroouugghh  eexxiitt,,  wweellffaarree  ddooeess  nnoott  iimmpprroovvee

uunnttiill  iitt  sshhuuttss  ddoowwnn  aallttooggeetthheerr..    WWiitthhoouutt  ddoommeessttiicc  eexxiitt,,  aanndd  wwiitthh  aa  ffiixxeedd  nnuummbbeerr  ooff  ddoommeessttiicc

ffiirrmmss  eeaarrnniinngg  rreennttss,,  tthhee  JJ--ccuurrvvee  aanndd  PPrrooppoossiittiioonn  33  sshhooww  tthhaatt  rreeffoorrmmeerrss  mmuusstt  ccoonntteenndd  wwiitthh  tthhee

pprroossppeecctt  ooff  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  wweellffaarree  uunnlleessss  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  ssuurrrreennddeerr  aa  vveerryy  llaarrggee  sshhaarree  ooff  tthheeiirr

hhoommee  mmaarrkkeett..    EEvveenn  iiff  tthhee  wweellffaarree  rreedduuccttiioonn  iiss  sseeeenn  aass  aa  sshhoorrtt--rruunn  pphheennoommeennoonn,,  ppeennddiinngg  tthhee

eennttrryy  ooff  mmoorree  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  oorr  tthhee  eexxiitt  ooff  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  ((ssoommee  ffiixxeedd  ccoossttss  mmaayy  bbee  ssuunnkk  oonnllyy



iinn  tthhee  sshhoorrtt  rruunn)),,  tthhee  rreessuullttss  sshhooww,,  lliikkee  tthhee  mmoorree  ffaammoouuss  JJ--ccuurrvvee  wwhhiicchh  ddeessccrriibbeess  tthhee  eeffffeeccttss  ooff

aa  ddeevvaalluuaattiioonn,,  tthhaatt  tthhiinnggss  ggeett  wwoorrssee  bbeeffoorree  tthheeyy  ggeett  bbeetttteerr..  

AAuuttaarrkkyy  iiss  hhaarrddllyy  aann  ooppttiioonn  iinn  ttooddaayy''ss  wwoorrlldd..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ooppttiimmaall  ttaarriiffff  ffoorrmmuullaa

uusseedd  iinn  PPrrooppoossiittiioonn  44,,  wwhhiillee  iimmppoorrttaanntt  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  wweellffaarree  rraannkkiinngg  ooff  ffrreeee  ttrraaddee,,

rreessttrriicctteedd  ttrraaddee  aanndd  aauuttaarrkkyy,,  ccaannnnoott  ffoorrmm  tthhee  bbaassiiss  ooff  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ppoolliiccyy  pprreessccrriippttiioonn,,  ffoorr

rreeaassoonnss  ggiivveenn  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  llaasstt  sseeccttiioonn..    PPrroobbaabbllyy  tthhee  bbaassiicc  lleessssoonn  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  ffoorr  ttrraaddee

ppoolliiccyy,,  tthheenn,,  iiss  oonnee  ooff  sscceeppttiicciissmm  rraatthheerr  tthhaann  aaccttiivviissmm::  oonnee  sshhoouulldd  nnoott  eexxppeecctt  ttoooo  mmuucchh  ffrroomm

ooppeenniinngg  uupp  hhiitthheerrttoo  pprrootteecctteedd  sseeccttoorrss  iiff  tthhee  mmaarrkkeett  ssttrruuccttuurree  wwiillll  rreemmaaiinn  oolliiggooppoolliissttiicc..    TTrraaddee

lliibbeerraalliizzaattiioonn  iiss  nnoott  aa  ggoooodd  ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  ddoommeessttiicc  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  iinn  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd

""mmaarrkkeett  ddiisscciipplliinnee""  ((ttoo  uussee  aa  pphhrraassee  dduuee  ttoo  LLeevviinnssoohhnn  11999933))  ccaann  bbee  eexxcceessssiivvee..    TThhiiss  iiss,,  ooff

ccoouurrssee,,  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  tthheeoorryy  ooff  tthhee  sseeccoonndd--bbeesstt..

IInnsstteeaadd,,  tthhiiss  ppaappeerr  rreeiinnffoorrcceess  tthhee  ccaassee  ffoorr  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  ttoo

rreegguullaattee  ccrroossss--bboorrddeerr  mmeerrggeerrss,,  eexxppoorrtt  ccaarrtteellss  ((wwhhiicchh  aarree  eexxeemmpptteedd  bbyy  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  llaawwss  ooff

mmoosstt  ccoouunnttrriieess)),,  aanndd  rreessttrriiccttiivvee  bbuussiinneessss  pprraaccttiicceess..    RReettuurrnn  ttoo  tthhee  JJ--sshhaappeedd  rreellaattiioonnsshhiipp

bbeettwweeeenn  wweellffaarree  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss,,  bbuutt  ((ffoolllloowwiinngg  DDiixxiitt  11998844))  rreeaadd  iitt  iinn  tthhee

rreevveerrssee  ddiirreeccttiioonn..    IIff  ffoorreeiiggnn  mmeerrggeerrss  aanndd  eexxppoorrtt  ccaarrtteellss  ccaann  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee

eeffffeeccttiivvee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss,,  tthhiiss  ccaann  aaccttuuaallllyy  rreedduuccee  hhoommee  wweellffaarree  bbeellooww  tthhee  aauuttaarrkkyy

lleevveell,,  aass  tthhee  ffrreeee--rriiddeerr  bbeenneeffiittss  tthhaatt  ggrreeaatteerr  ccoonncceennttrraattiioonn  ccoonnffeerrss  oonn  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss  wwhhoo  aarree

nnoott  ppaarrttyy  ttoo  tthhee  mmeerrggeerr  iiss  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  ccoommppeennssaattee  ffoorr  tthhee  lloossss  iitt  iinnfflliiccttss  oonn  ddoommeessttiicc

ccoonnssuummeerrss..  RReeccaallll  tthhaatt  DDiixxiitt  hhaadd  ssuuggggeesstteedd  tthhee  ccrruucciiaall  lleevveell  ooff  ffoorreeiiggnn  mmeerrggeerr  wwaass  tthhee  oonnee

ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  tthhee  ffoorreeiiggnn  mmaarrkkeett  sshhaarree  aatt  wwhhiicchh  wweellffaarree  rreeaacchheess  tthhee  ttrroouugghh  ooff  tthhee  JJ,,

wwhheerreeaass  iitt  iiss  aaccttuuaallllyy  tthhee  hhiigghheerr  lleevveell  m~ iiddeennttiiffiieedd  hheerree..    AAllssoo,,  DDiixxiitt  aannaallyyzzeedd  tthhee  wweellffaarree

eeffffeecctt  ooff  ffoorreeiiggnn  mmeerrggeerrss  bbyy  eexxaammiinniinngg  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  ddeerriivvaattiivvee  */ nW ∂∂ ..    TThhee  pprroobblleemm

wwiitthh  tthhiiss  iiss  tthhaatt  aa  hhoorriizzoonnttaall  mmeerrggeerr  iiss  ggeenneerraallllyy  nnoott  pprrooffiittaabbllee  ffoorr  tthhee  ffiirrmmss  tthheemmsseellvveess,,  dduuee

ttoo  tthhee  ffrreeee--rriiddeerr  pprroobblleemm  aanndd  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  oouuttppuutt  bbyy  ""oouuttssiiddeerr""  ffiirrmmss,,  uunnlleessss  iitt  eeiitthheerr

bbrriinnggss  aabboouutt  aa  ccoosstt  rreedduuccttiioonn,,  oorr  uunnlleessss  aa  ssuubbssttaannttiiaall  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ffiirrmmss  iinn  aann  iinndduussttrryy

iinntteerrnnaalliizzee  tthhee  eexxtteerrnnaalliittyy  bbyy  mmeerrggiinngg..1100    TThheessee  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  hhaavvee  ssoommee  bbiittee  iinn  tthhee  pprreesseenntt

                                                          
1100  SSeeee  SSaallaanntt,,  SSwwiittzzeerr  aanndd  RReeyynnoollddss  ((11998833)),,  wwhhoo  sshhooww  iinn  aa  lliinneeaarr  CCoouurrnnoott  mmooddeell  tthhaatt  aa  mmeerrggeerr  iiss  uunnpprrooffiittaabbllee  iiff
lleessss  tthhaann  8800%%  ooff  tthhee  ffiirrmmss  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  mmeerrggee..    IInn  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ttrraaddee  ccoonntteexxtt,,  HHeeaadd  aanndd  RRiieess  ((11999977))  sshhooww
tthhaatt  pprrooffiittaabbllee  ccoosstt--rreedduucciinngg  mmeerrggeerrss  mmaayy  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  rreegguullaattoorrss  bbeeccaauussee  tthheeyy  iinnccrreeaassee  wweellffaarree  iinn  tthheeiirr  hhoommee
jjuurriissddiiccttiioonnss,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  rreedduuccee  wwoorrlldd  wweellffaarree..



ccoonntteexxtt::  aass  II  hhaavvee  sshhoowwnn,,  lloowweerr  ffoorreeiiggnn  ccoossttss  rreedduuccee  hhoommee  wweellffaarree  eevveenn  ffuurrtthheerr  pprreecciisseellyy

wwhheenn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  iiss  vveerryy  ssmmaallll..    FFuurrtthheerr,,  ssiinnccee  tthhee  ooppttiimmaall  ttaarriiffff  rraattee  iinn  ((1188))

iiss  iinnvveerrsseellyy  rreellaatteedd  bbootthh  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  aanndd  ttoo  tthheeiirr  ccoossttss,,  ssuucchh  mmeerrggeerrss  wwiillll

eennttaaiill  hhiigghheerr  ooppttiimmaall  ttaarriiffffss,,  aalltthhoouugghh  ((1199))  sshhoowwss  tthhaatt  tthhiiss  ccaann  oonnllyy  mmiittiiggaattee  tthhee  aaddvveerrssee  eeffffeecctt

ooff  ggrreeaatteerr  ffoorreeiiggnn  ccoonncceennttrraattiioonn,,  nnoott  pprreevveenntt  iitt..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ccaavveeaattss  aaddvvaanncceedd  aabboovvee

rreeggaarrddiinngg  tthhee  ttaarriiffff  ppoolliiccyy  aappppllyy  hheerree  aass  wweellll,,  wwhhiillee  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  sseeeemmss

rreemmoottee  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  sshhaarrppllyy  ddiivveerrggeenntt  vviieewwss  eexxpprreesssseedd  aatt  tthhee  WWTTOO  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  tthhaatt  hhaass

bbeeeenn  ggooiinngg  iinnttoo  tthhiiss  iissssuuee  ssiinnccee  11999977..

TThhee  ffiinnddiinnggss  ooff  tthhiiss  ppaappeerr  ddoo  hhoowweevveerr  ssuuggggeesstt  ssoommee  aarreeaass  wwhheerree  aaccttiioonn  oonn  tthhee  hhoommee  ffrroonntt  iiss

ppoossssiibbllee  iinn  rreessppeecctt  ooff  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt..  SSiinnccee  ""iinnssuuffffiicciieenntt""  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  iiss  mmoorree  lliikkeellyy  iinn

tthhee  ccaassee  ooff  DDFFII  tthhaann  iimmppoorrttss,,  dduuee  ttoo  tthhee  aaddddiittiioonnaall  sseett--uupp  ccoossttss  tthhaatt  ffoorreeiiggnn  ffiirrmmss  hhaavvee  ttoo

iinnccuurr,,  tthheerree  mmaayy  bbee  aa  ccaassee  ffoorr  pprroohhiibbiittiinngg  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  sseeccttoorrss,,  uunnlleessss  iitt

pprroommiisseess  ttoo  bbee  mmuucchh  mmoorree  eeffffiicciieenntt  oorr  ttoo  yyiieelldd  ddeeffiinniittee  ssppiilllloovveerr  bbeenneeffiittss  ttoo  ddoommeessttiicc  ffiirrmmss..

IInndduussttrriieess  ssuubbjjeecctt  ttoo  bbaarrrriieerrss  ttoo  eennttrryy  ssuucchh  aass  eeccoonnoommiieess  ooff  ssccaallee  aanndd  pprroodduucctt  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn

aarree  tthhee  oonneess  wwhheerree  wweellffaarree--rreedduucciinngg  eennttrryy  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  aa  pprroobblleemm..    HHoowweevveerr,,  ccaassee--bbyy--ccaassee

aapppprroovvaall  ooff  ffoorreeiiggnn  iinnvveessttmmeenntt  pprrooppoossaallss,,  aappaarrtt  ffrroomm  bbrreeeeddiinngg  ccoorrrruuppttiioonn,,  iiss  aallssoo  lliikkeellyy  ttoo

lliimmiitt  ffoorreeiiggnn  eennttrryy  aanndd  lleeaavvee  tthhee  eeccoonnoommyy  wwaalllloowwiinngg  iinn  tthhee  ttrroouugghh  ooff  tthhee  JJ--ccuurrvvee..  IInn  sseeccttoorrss

wwhhiicchh  aarree  ttoo  bbee  ooppeenneedd  uupp  ttoo  DDFFII  aatt  aallll,,  tthhee  ddoooorr  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  wwiiddee  ooppeenn,,  wwiitthh  aann  aaccttiivvee

ddoommeessttiicc  ccoommppeettiittiioonn  ppoolliiccyy  ttoo  pprreevveenntt  aabbuussee  ooff  mmaarrkkeett  ppoowweerr..    AAnndd  iitt  ggooeess  wwiitthhoouutt  ssaayyiinngg

tthhaatt  ccoouunnttrriieess  sshhoouulldd  rreeffrraaiinn  ffrroomm  ooffffeerriinngg  ""mmaarrkkeett  ppoowweerr  iinndduucceemmeennttss""  ((ssuucchh  aass  iinnssuullaattiioonn

ffrroomm  ddoommeessttiicc  aanndd  ffoorreeiiggnn  ccoommppeettiittiioonn,,  oorr  pprrooffiitt  gguuaarraanntteeeess))  ttoo  aattttrraacctt  DDFFII..1111

                                                          
1111  SSeeee  UUNNCCTTAADD  ((11999977))  ffoorr  eevviiddeennccee  ooff  ssuucchh  iinndduucceemmeennttss  pprroovviiddeedd  bbyy  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..



RReeffeerreenncceess

AAiittkkeenn,,  BB..JJ..  aanndd  AA..EE..  HHaarrrriissoonn  ((11999999))..    ""DDoo  DDoommeessttiicc  FFiirrmmss  BBeenneeffiitt  ffrroomm  DDiirreecctt  FFoorreeiiggnn
IInnvveessttmmeenntt??    EEvviiddeennccee  ffrroomm  VVeenneezzuueellaa""..    AAmmeerriiccaann  EEccoonnoommiicc  RReevviieeww  8899::  660055--1188..
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