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1 Ιντροδυχτιον

Ρεχεντ δεχαδεσ ηαϖε σεεν τηε ιντενσι�χατιον οφ χυλτυραλ διασπορασ. Πεοπλε ηαϖε αλωαψσ µοϖεδ

αχροσσ χουντριεσ ανδ λαργε χιτιεσ ηαϖε οφτεν ηοστεδ µυλτιχυλτυραλ χροωδσ. Ηιστοριχαλλψ, ηοωεϖερ,

χυλτυραλ ιδεντιτψ ανδ τερριτορψ ηαϖε µοστλψ τενδεδ το χοινχιδε. Τηισ ισ ινχρεασινγλψ χηανγινγ.

∆υε το ραπιδ ιµπροϖεµεντσ ιν χοµµυνιχατιον ανδ τρανσπορτατιον τεχηνολογιεσ ιτ ισ νοω ποσσιβλε

φορ πεοπλε βελονγινγ το τηε σαµε χυλτυρε το µαινταιν χλοσε ιντεραχτιονσ εϖεν ωηεν γεογραπηιχαλλψ

σεπαρατεδ. Ινδιϖιδυαλσ αρε τηυσ αβλε το µαινταιν τηειρ χυλτυραλ ιδεντιτιεσ ωηερεϖερ τηεψ µοϖε το,

σο τηεψ χαν βε �βοτη ηερε ανδ τηερε� (Βεχκ, 2000). Ινδεεδ, µανψ χοντεµποραρψ ιµµιγραντσ αρε

ωηατ αντηροπολογιστσ χαλλ τρανσµιγραντσ, τηατ ισ, πεοπλε �ρµλψ ροοτεδ ιν τηειρ νεω χουντρψ ωηο

στιλλ µαινταιν µυλτιπλε λινκαγεσ το τηειρ ηοµελανδ (Γλιχκ Σχηιλλερ ετ αλ., 1995).1

Ουρ αιµ ισ το στυδψ ηοω τηε χιτψ σψστεµ ισ α⁄εχτεδ βψ τηε ποσσιβιλιτψ οφ µεµβερσ οφ τηε σαµε

χυλτυραλ διασπορα το ιντεραχτ αχροσσ δι⁄ερεντ χιτιεσ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε ωαντ το ινϖεστιγατε ηοω

συχη ποσσιβιλιτψ α⁄εχτσ τηε σιζε ανδ χυλτυραλ χοµποσιτιον οφ χιτιεσ ασ ωελλ ασ τηε προδυχτιϖιτψ ανδ

χονσυµπτιον παττερνσ οφ τηειρ ρεσιδεντσ.

Ιν σο δοινγ, ωε προποσε α σιµπλε µοδελ ωιτη τωο µοβιλε χυλτυραλ γρουπσ ανδ τωο οπεν χιτιεσ

ωηοσε σιζε ισ πεναλιζεδ βψ χονγεστιον χοστσ. Ιν τηε µοδελ ωηατ ωορκσ ιν φαϖορ οφ τηε χοεξιστενχε

οφ δι⁄ερεντ χυλτυρεσ ωιτηιν τηε σαµε χιτψ ισ α λοχαλιζεδ εξτερναλιτψ τηατ φοστερσ τηε προδυχτιϖιτψ

οφ ινδιϖιδυαλσ ωηεν τηεσε ιντεραχτ ωιτη οτηερ ινδιϖιδυαλσ βελονγινγ το α δι⁄ερεντ χυλτυρε. Τηε

υνδερλψινγ ιδεα ισ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη δι⁄ερεντ χυλτυρεσ ηαϖε χοµπλεµενταρψ ωαψσ οφ αδδρεσσινγ

τηε σαµε προβλεµ. Ιτ ισ ασ ιφ τηεψ ηαδ αχχεσσ το δι⁄ερεντ πιεχεσ οφ τηε σαµε πυζζλε. Βεχαυσε

τηεψ ποσσεσσ χοµπλεµενταρψ πιεχεσ οφ ινφορµατιον, ποολινγ τηεµ γενερατεσ βεττερ ουτχοµεσ.

Ωηατ ωορκσ αγαινστ χοεξιστενχε ισ, ινστεαδ, τηε διλυτιον οφ χυλτυραλ ιδεντιτιεσ τηατ ρεδυχεσ τηε

χονσυµπτιον οφ χυλτυρε−σπεχι�χ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ. Ωε µοδελ τηε δεφενσε οφ χυλτυραλ ιδεντιτψ

ασ α χοστλψ αχτιϖιτψ ινϖολϖινγ βοτη παρενταλ ε⁄ορτ ανδ πεερ ε⁄εχτσ. Θυιτε νατυραλλψ, χοστσ αρε

παρτιχυλαρλψ ηιγη φορ µινοριτιεσ, ωηιχη µακε ινδιϖιδυαλσ πρεφερ το ρεσιδε ιν χιτιεσ ωηερε τηειρ

χυλτυρε ισ µαϕοριταριαν. Τηισ δεσιρε ισ ωεακενεδ ωηεν ινδιϖιδυαλσ χαν κεεπ στρονγ λινκσ ωιτη

τηειρ οων φολκσ νο µαττερ ωηερε τηεψ ρεσιδε.

Τηε µοδελ πρεδιχτσ τηατ ιµπροϖεµεντσ ιν χοµµυνιχατιον φοστερ τηε εµεργενχε οφ µυλτιχυλ−

τυραλ χιτιεσ ασ πεοπλε βεχοµε αβλε το ενϕοψ τηε ασσοχιατεδ προδυχτιϖιτψ γαινσ ωιτηουτ συ⁄ερινγ

φροµ χυλτυραλ διλυτιον. Ιν τηε φοχαλ χασε οφ εθυαλλψ σιζεδ χυλτυραλ γρουπσ, φορ ηιγη λεϖελ οφ χοµ−

µυνιχατιον βαρριερσ, τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ ουτχοµε ισ χηαραχτεριζεδ βψ τηε σεγρεγατιον οφ τηε

τωο χυλτυραλ γρουπσ ιν τωο χιτιεσ οφ τηε σαµε σιζε. Ατ τηε οτηερ εξτρεµε, φορ λοω χοµµυνιχατιον

βαρριερσ τηε υνιθυε εθυιλιβριυµ ουτχοµε ιµπλιεσ τηε ιντεγρατιον οφ χυλτυραλ γρουπσ ιν τωο χιτιεσ

σηαρινγ νοτ ονλψ τηε σαµε σιζε βυτ αλσο τηε σαµε δεγρεε οφ χυλτυραλ διϖερσιτψ.

Φορ ιντερµεδιατε χοµµυνιχατιον χοστσ, βοτη σεγρεγατιον ανδ ιντεγρατιον αρε εθυιλιβρια οφ τηε

µοδελ. Τηισ ιµπλιεσ �ηψστερεσισ� ιν τηε χυλτυραλ χοµποσιτιον οφ χιτιεσ: ονλψ λαργε ενουγη µιγρατιον

1Τηισ πηενοµενον ηασ βεεν λινκεδ το τηε φαχτ τηατ γλοβαλ µοδεσ οφ προδυχτιον νεχεσσιτατε τρανσνατιοναλ
πραχτιχεσ (Βασχη ετ αλ., 1994).

2



σηοχκσ χαν δριϖε τηε εθυιλιβριυµ φροµ σεγρεγατιον το ιντεγρατιον ανδ ϖιχεϖερσα.2 Φορ ηιγη χον−

γεστιον χοστσ, αδδιτιοναλ εθυιλιβρια αλσο εξιστ ιν ωηιχη τηε τωο χιτιεσ ηαϖε δι⁄ερεντ σιζεσ. Ωηιλε

τηε λαργε χιτψ ηοστσ βοτη χυλτυραλ γρουπσ, τηε σµαλλ χιτψ ηοστσ ονε γρουπ ονλψ. Ιν τηισ ουτχοµε,

τηε λαργε χιτψ ηασ ηιγηερ χονγεστιον χοστσ βυτ παψσ ηιγηερ ωαγεσ δυε το ηιγηερ προδυχιϖιτψ. Ατ

τηε σαµε τιµε, ιτ ο⁄ερσ α λοωερ λεϖελ οφ χυλτυραλ χονσυµπτιον ασ χυλτυραλ ιδεντιτιεσ αρε µορε δι−

λυτεδ. Ηενχε, τηε µοδελ ισ αβλε το γενερατε α χιτψ σψστεµ ιν ωηιχη α λαργε µυλτιχυλτυραλ πριµαρψ

χιτψ εξηιβιτινγ ηιγηερ προδυχτιϖιτψ χοεξιστσ ωιτη α σµαλλ χυλτυραλλψ ηοµογενεουσ σεχονδαρψ χιτψ

ωηερε λοωερ προδυχτιϖιτψ ισ χοµπενσατεδ βυψ στρονγερ χυλτυραλ ιδεντιτψ. Τηισ σεεµσ το χαπτυρε

α σαλιεντ φεατυρε οφ τηε υρβαν σψστεµ ιν σεϖεραλ χουντριεσ. Ιτ αλσο γενερατεσ α ποσιτιϖε χορρελατιον

βετωεεν χυλτυραλ διϖερσιτψ ανδ προδυχτιϖιτψ τηατ, ασ δισχυσσεδ βελοω, ισ ινδεεδ φουνδ ιν τηε δατα.

Αδδιτιοναλ ρεσυλτσ χονχερν τηε εξτεντ το ωηιχη πρεφερενχεσ ϖαλυε στανδαρδ χονσυµπτιον ρελα−

τιϖε το χυλτυραλ χονσυµπτιον (�µατεριαλισµ�) ανδ χυλτυραλ τρανσµισσιον ρελιεσ ον παρενταλ ε⁄ορτ.

Ματεριαλισµ ανδ παρενταλ τρανσµισσιον βοτη φαϖορ µυλτιχυλτυραλ χιτιεσ βψ γιϖινγ λιττλε ωειγητ το

χυλτυραλ χονσυµπτιον ανδ πεερ ε⁄εχτσ ρεσπεχτιϖελψ. Φροµ α ωελφαρε ποιντ οφ ϖιεω, τηε µοδελ

γενερατεσ σιτυατιονσ ιν ωηιχη σεγρεγατιον οφ δι⁄ερεντ χυλτυραλ γρουπσ ιν δι⁄ερεντ χιτιεσ ισ αν εθυι−

λιβριυµ βυτ ισ Παρετο δοµινατεδ βψ ιντεγρατιον. Ιν τηεσε σιτυατιονσ µαρκετ σιγναλσ δο νοτ ασσιγν

ενουγη ωειγητ το τηε ποσιτιϖε ιµπαχτ οφ ιντερχυλτυραλ ιντεραχτιονσ ον προδυχτιϖιτψ. Τηισ ισ τηε

χασε φορ ιντερµεδιατε χοµµυνιχατιον βαρριερσ.

Ουρ µοδελινγ χηοιχεσ βυιλδ ον τωο µαιν λινεσ οφ ρεσεαρχη. Τηε �ρστ χονσιστσ οφ στυδιεσ ον τηε

ρελατιον βετωεεν χυλτυραλ διϖερσιτψ ανδ εχονοµιχ περφορµανχε. Ατ τηε υρβαν λεϖελ, προδυχτιϖιτψ

γαινσ φροµ χυλτυραλ διϖερσιτψ ηαϖε βεεν µεασυρεδ βψ Οτταϖιανο ανδ Περι (2005, 2006) ιν ΥΣ

χιτιεσ ασ ωελλ ασ βψ Βελλινι, Οτταϖιανο, Πινελλι ανδ Πραρολο (2008) ιν ΕΥ ΝΥΤΣ3 ρεγιονσ.3 Τηεσε

γαινσ ηαϖε βεεν ιδεντι�εδ βψ χροσσινγ τηε ινφορµατιον χονταινεδ ιν τηε σπατιαλ παττερν οφ ωαγεσ

ανδ ρεντσ. Τηε φαχτ τηατ βοτη τηεσε ϖαριαβλεσ αρε ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη ϖαριουσ µεασυρεσ οφ

χυλτυραλ διϖερσιτψ ρεϖεαλσ α ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν διϖερσιτψ ανδ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ.4

Ινστρυµενταλ ϖαριαβλε αναλψσισ τηεν ηιγηλιγητσ α χασυαλ λινκ φροµ τηε φορµερ το τηε λαττερ. Τηεσε

�νδινγσ αρε χονσιστεντ ωιτη ωορκ βψ Λαζεαρ (1999). Ηισ ιδεα ισ τηατ α γλοβαλ �ρµ ισ α µυλτι−

χυλτυραλ τεαµ ωηοσε εξιστενχε ισ σοµεωηατ πυζζλινγ. Χοµβινινγ ωορκερσ ωηο ηαϖε δι⁄ερεντ

χυλτυρεσ, λεγαλ σψστεµσ, ανδ λανγυαγεσ ιµποσεσ χοστσ ον τηε �ρµ τηατ ωουλδ νοτ βε πρεσεντ ωερε

αλλ ωορκερσ το χονφορµ το ονε στανδαρδ. Ιν ορδερ το ο⁄σετ τηε χοστσ οφ χροσσ−χυλτυραλ δεαλινγ, τηερε

µυστ βε χοµπλεµενταριτιεσ βετωεεν τηε ωορκερσ τηατ αρε συ′χιεντλψ ιµπορταντ το οϖερχοµε τηε

χοστσ. ∆ισϕοιντ ανδ ρελεϖαντ σκιλλσ χρεατε αν ενϖιρονµεντ ωηερε τηε γαινσ φροµ χοµπλεµενταριτιεσ

χαν βε σιγνι�χαντ.5 Τηισ ισ χον�ρµεδ βψ σεϖεραλ εξπεριµενταλ ρεσυλτσ συχη ασ τηοσε ρεπορτεδ βψ

2Τηε ρολε πλαψεδ βψ χοµµυνιχατιον βαρριερσ ιν δετερµινινγ τηε σπατιαλ εθυιλιβριυµ ισ ρεµινισχεντ οφ σοµε
ρεσυλτσ οφ τηε σο−χαλλεδ �νεω εχονοµιχ γεογραπηψ� (σεε, ε.γ., Οτταϖιανο ανδ Τηισσε, 2004). Ινδεεδ, ωιτη ρεσπεχτ το
τηε λοχατιον οφ εαχη χυλτυραλ γρουπ, τηε προδυχτιϖιτψ εξτερναλιτψ αχτσ ασ α �δισπερσιον φορχε� ωηερεασ τηε πεερ ε⁄εχτ
αχτσ ασ αν �αγγλοµερατιον φορχε� ωιτη χοµµυνιχατιον βαρριερσ ρεγυλατινγ τηε βαλανχε βετωεεν τηε τωο φορχεσ.

3Σεε Αλεσινα ανδ Λα Φερραρα (2005) φορ α συρϖεψ ον τηε ρελατιον βετωεεν ετηνιχ διϖερσιτψ ανδ εχονοµιχ περφορ−
µανχε ατ χουντρψ, χιτψ ανδ χοµµυνιτψ λεϖελσ.

4Ουρ µοδελ πρεδιχτσ συχη ποσιτιϖε χορρελατιον ιφ ωε ιντερπρετ χονγεστιον χοστσ ιν τερµσ οφ χονγεστιον ιν λανδ
υσε.

5Σεε Βερλιαντ ανδ Φυϕιτα (2008, 2009) φορ µοδελσ οφ τεαµ φορµατιον ιν ωηιχη α µιξ οφ χοµµον ανδ ινδιϖιδυαλ
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∆ε ∆ρεω ανδ Ωεστ (2001) ανδ Χοοπερ ανδ Καγελ (2005).

Τηε σεχονδ λινε οφ ρεσεαρχη ωε βυιλδ ον χονσιστσ οφ ρεχεντ στυδιεσ ον τηε δψναµιχσ οφ εδυ−

χατιον ανδ χυλτυραλ τρανσµισσιον. Ιν Βισιν ανδ ςερδιερ (2000, 2001) ανδ Βισιν ετ αλ. (2006) τηε

χυλτυραλ ενϖιρονµεντ σηαπεσ πρεφερενχεσ, δυε το τηε συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν παρενταλ πρεσσυρε

ανδ πεερ ε⁄εχτσ ιν τρανσµιττινγ χερταιν χυλτυραλ τραιτσ φροµ ονε γενερατιον το τηε νεξτ. Πεερ

πρεσσυρε ιν τηε φορµ οφ νειγηβορηοοδ ε⁄εχτσ φεατυρεσ ιν Βεναβου (1993) ωηο µοδελσ τηε λινκσ

βετωεεν ρεσιδεντιαλ χηοιχεσ, εδυχατιον, ανδ προδυχτιϖιτψ ιν α χιτψ χονσιστινγ οφ σεϖεραλ χοµµυ−

νιτιεσ. Λοχαλ χοµπλεµενταριτιεσ ιν ηυµαν χαπιταλ ινϖεστµεντ ινδυχε οχχυπατιοναλ σεγρεγατιον,

αλτηουγη ε′χιενχψ µαψ ρεθυιρε ιδεντιχαλ χοµµυνιτιεσ. ∆ε Βαρτολοµε (1990) οβταινσ τηε µιρρορ

ρεσυλτ ιν τερµσ οφ ε′χιενχψ ιν α χοµµυνιτψ µοδελ ωιτη πυβλιχ εξπενδιτυρεσ σετ βψ ϖοτινγ. Ηερε

τηε τενσιον ισ βετωεεν τηε τενδενχψ το σεγρεγατε δυε το δι⁄ερεντ ταστεσ φορ πυβλιχ ινπυτσ ανδ τηε

τενδενχψ το ιντεγρατε δυε το δι⁄ερεντ ταστεσ φορ πεερ γρουπσ. Ιν τηε δεχεντραλιζεδ εθυιλιβριυµ

χοµµυνιτιεσ µαψ βεχοµε ηετερογενεουσ ιν χοµποσιτιον ανδ ινε′χιεντ ωηεν τηε πεερ γρουπ εφ−

φεχτ ισ νειτηερ �τοο στρονγ� νορ �τοο ωεακ�.

Τηε ρεµαινδερ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ιν �ϖε αδδιτιοναλ σεχτιονσ. Σεχτιον 2 πρεσεντσ τηε

µοδελ. Σεχτιον 3 χηαραχτεριζεσ ιτσ εθυιλιβριυµ προπερτιεσ ιν τηε χασε οφ εθυαλλψ σιζεδ χυλτυραλ

γρουπσ. Σεχτιον 4 στυδιεσ σοµε ωελφαρε ιµπλιχατιονσ. Σεχτιον 5 δισχυσσεδ τηε χασε οφ χυλτυραλ

γρουπσ οφ δι⁄ερεντ σιζεσ. Σεχτιον 6 χονχλυδεσ.

2 Τηε µοδελ

Ωε µοδελ α σπατιαλ εχονοµψ χονσιστινγ οφ α σψστεµ οφ τωο οπεν χιτιεσ, Α ανδ Β, ανδ τωο τψπεσ οφ

ινδιϖιδυαλσ βελονγινγ το τωο δι⁄ερεντ χυλτυραλ γρουπσ, 1 ανδ 2. Εαχη ινδιϖιδυαλ ισ ενδοωεδ ωιτη

ονε υνιτ οφ λαβορ. Ωε χαλλ Λ1 ανδ Λ2 τηε εξογενουλψ γιϖεν µεασυρεσ (�νυµβερσ�) οφ ινδιϖιδυαλσ

οφ τηε τωο τψπεσ. Αλλ ινδιϖιδυαλσ αρε µοβιλε βετωεεν τηε τωο χιτιεσ ανδ τηειρ ρεσιδεντιαλ χηοιχεσ

ωιλλ βε ενδογενουσλψ δετερµινεδ. Ωε ινδεξ χιτιεσ βψ ϕ 2 φΑ;Βγ ανδ τψπεσ βψ κ 2 φ1; 2γ.

Αχχορδινγλψ, ωε χαλλ Λϕκ τηε ενδογενουσ νυµβερ οφ ινδιϖιδυαλσ οφ τψπε κ ρεσιδινγ ιν χιτψ ϕ συχη

τηατ ΛΑκ + ΛΒκ = Λκ. Ωηεν νεεδεδ, ωε ωιλλ ρεφερ το τηε ενδογενουσ ποπυλατιον οφ χιτψ ϕ βψ

Λϕ = Λϕ1 + Λϕ2.

2.1 Πρεφερενχεσ

Εαχη ινδιϖιδυαλ (�παρεντ�) ισ ενδοωεδ ωιτη ονε υνιτ οφ τιµε τηατ σηε διϖιδεσ βετωεεν ωορκινγ

ανδ πυττινγ ε⁄ορτ ιν πασσινγ ηερ τψπε (�χυλτυραλ τραιτ�) το ηερ χηιλδ. Ηερ υτιλιτψ χοµεσ φροµ τηε

χονσυµπτιον οφ α στανδαρδ γοοδ ανδ α χυλτυραλ γοοδ ωηοσε φρυιτιον ισ ποσσιβλε ασ λονγ ασ τηε

χηιλδ σηαρεσ σοµε οφ τηε χυλτυραλ τραιτ ωιτη τηε παρεντ. Τηε υτιλιτψ οφ αν ινδιϖιδυαλ οφ τψπε κ ιν

τψπεσ οφ κνοωλεδγε δετερµινεσ κνοωλεδγε χρεατιον.
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χιτψ ϕ ισ ασσυµεδ το τακε τηε φολλοωινγ Χοββ−∆ουγλασ φυνχτιοναλ φορµ

Υϕκ = � λογ ψϕκ + (1� �) λογ χϕκ (1)

ωηερε ψϕκ ανδ χϕκ αρε τηε χονσυµπτιον λεϖελσ οφ τηε στανδαρδ ανδ χυλτυραλ γοοδσ ρεσπεχτιϖελψ.

Τηε παραµετερ � 2 (0; 1) µεασυρεσ τηε δεγρεε οφ �µατεριαλισµ� ιν πρεφερενχεσ: τηε λαργερ �, τηε

µορε τηε παρεντ πρεφερσ τηε χονσυµπτιον οφ τηε στανδαρδ γοοδ το σηαρινγ ηερ χυλτυρε ωιτη ηερ

χηιλδ.6

Φολλοωινγ Βισιν ετ αλ (2006), τηε χυλτυραλ α′νιτψ βετωεεν παρεντ ανδ χηιλδ δεπενδσ ποσιτιϖελψ

ον τηε τιµε εϕκ τηε παρεντ δεϖοτεσ το χυλτυραλ τρανσµισσιον (�παρενταλ εδυχατιον�) ασ ωελλ ασ

ον τηε χηιλδ�σ ιντεραχτιονσ ωιτη οτηερ ινδιϖιδυαλσ οφ τηε σαµε τψπε ασ τηε παρεντ (�πεερ ε⁄εχτ�).

Τηεσε ιντεραχτιονσ χαν βε βοτη λοχαλ ωιτη ρεσιδεντσ οφ τηε σαµε χιτψ ϕ ορ γλοβαλ ωιτη ρεσιδεντσ

ιν τηε οτηερ χιτψ ι. Τηειρ ιντενσιτψ δεπενδσ ον τηε σηαρεσ οφ ινδιϖιδυαλσ οφ τψπε κ ιν τηε τωο

χιτιεσ λϕκ = Λϕκ=Λϕ ανδ λικ = Λικ=Λι. Ιτ αλσο δεπενδσ ον διστανχε ωιτη γλοβαλ ιντεραχτιονσ βεινγ

ωεακερ τηαν λοχαλ ονεσ. Τηεσε ιδεασ χαν βε χαπτυρεδ βψ ασσυµινγ τηατ τηε πεερ ε⁄εχτ φϕκ ηασ

τηε σιµπλε φυνχτιοναλ φορµ φϕκ = λϕκ + �λικ ωηερε � 2 [0; 1) ισ τηε δισχουντ φαχτορ αππλιεδ το

γλοβαλ ιντεραχτιονσ. Αν ιντυιτιϖε ωαψ το ιντερπρετ τηισ ασσυµπτιον ισ τηατ, ωαλκινγ αρουνδ ηισ

ηοµε χιτψ, τηε χηιλδ ηασ α προβαβιλιτψ λϕκ οφ µεετινγ σοµεονε οφ ηισ παρεντ�σ τψπε (απαρτ φροµ ηισ

παρεντ). Ηε ηασ αλσο α προβαβιλιτψ � οφ γεττινγ ιντο χονταχτ ωιτη σοµεονε φροµ τηε οτηερ χιτψ,

ωηο ιν τυρν ηασ α προβαβιλιτψ λικ οφ βελονγινγ τηε χηιλδ�σ παρενταλ τψπε. Παρενταλ ε⁄ορτ εϕκ ανδ

πεερ ε⁄εχτ φϕκ τηεν δετερµινε τηε α′νιτψ βετωεεν παρεντ ανδ χηιλδ, ωηιχη ιν τυρν δετερµινεσ

τηε χονσυµπτιον λεϖελ οφ τηε χυλτυραλ γοοδ χϕκ. Φορ χονχρετενεσσ, ωε ασσυµε τηατ

χϕκ = ε
�
ϕκ (λϕκ + �λικ)

1��
(2)

ωηερε � 2 (0; 1) ρεπρεσεντσ τηε ρελατιϖε ιµπορτανχε οφ παρενταλ εδυχατιον φορ χυλτυραλ τρανσµισσιον

ωιτη ρεσπεχτ το τηε πεερ ε⁄εχτ.

Λαβορ συππλψ ανδ, τηερεφορε, ινδιϖιδυαλ ινχοµε αρε α⁄εχτεδ βψ τωο φαχτορσ. Φιρστ, τιµε σπεντ ιν

παρενταλ εδυχατιον εϕκ ισ συβτραχτεδ φροµ ωορκινγ τιµε. Σεχονδ, λιϖινγ ιν χιτψ ϕ ενταιλσ χονγεστιον

χοστσ τηατ αρε ποσιτιϖελψ ρελατεδ το ιτσ ποπυλατιον Λϕ . Ωε δε�νε τηεσε χοστσ ασ α φριχτιον τηατ

λεαϖεσ ονλψ α φραχτιον �(Λϕ) οφ τιµε το ωορκ ανδ παρενταλ εδυχατιον.
7 Φολλοωινγ ∆υραντον ανδ

Πυγα (2001), ωε ασσυµε �(Λϕ) = (1� �Λϕ) φορ Λϕ < 1=� ανδ �(Λϕ) = 0 οτηερωισε, ωιτη τηε

ποσιτιϖε παραµετερ � µεασυρινγ τηε ιντενσιτψ οφ χονγεστιον. Ηενχε, βοτη παρενταλ εδυχατιον

ανδ χονγεστιον ηαϖε αν οππορτυνιτψ χοστ ιν τερµσ οφ φοργονε σαλαρψ, ωηιχη ισ ρε�εχτεδ ιν τηε

ινδιϖιδυαλ�σ βυδγετ χονστραιντ

Πϕψϕκ = ωϕκ�(Λϕ)(1� εϕκ) (3)

ωηερε Πϕ ισ τηε πριχε οφ τηε στανδαρδ γοοδ, ωϕκ ισ τηε ωαγε περ υνιτ τιµε ανδ �(Λϕ)(1� εϕκ) ισ

6Σινχε ουρ µοδελ ισ α στατιχ ονε, ωε αρε νοτ ιντερεστεδ ιν τηε διστριβυτιον ον τψπεσ αµονγ χηιλδρεν, βυτ ρατηερ
ον τηε τιµε αλλοχατιον οφ τηε παρεντσ ανδ τηε αγγρεγατε εχονοµιχ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε χυρρεντ γενερατιον.

7Σεε Φυϕιτα (1989) φορ α δισχυσσιον οφ χονγεστιον χοστσ αρισινγ φροµ χοµµυτινγ.
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ωορκινγ τιµε νετ οφ παρενταλ ε⁄ορτ ανδ χονγεστιον χοστσ.

Μαξιµιζινγ (1) ωιτη ρεσπεχτ το εϕκ συβϕεχτ το (2) ανδ (3) γιϖεσ τηε αµουντ οφ τιµε τηε

ινδιϖιδυαλ σπενδσ ον εδυχατιον:

ε� =
�(1� �)

� + �(1� �)
(4)

Τηισ ισ δεχρεασινγ ιν τηε ινδιϖιδυαλ�σ µατεριαλιστιχ οριεντατιον ανδ ινχρεασινγ ιν τηε ρελατιϖε

ιµπορτανχε οφ παρενταλ εδυχατιον φορ χυλτυραλ τρανσµισσιον. Τηε φαχτ τηατ ε� ισ ινδεπενδεντ οφ

τψπε ανδ χιτψ οφ ρεσιδενχε ισ δυε το τηε χηοσεν φυνχτιοναλ φορµσ. Τηισ ρεσυλτ σερϖεσ αναλψτιχαλ

τραχταβιλιτψ ωιτηουτ χηανγινγ τηε νατυρε οφ τηε µαιν τραδεο⁄ ινδιϖιδυαλσ φαχε ιν τηειρ ρεσιδεντιαλ

χηοιχεσ ασ ωε ωιλλ δισχυσσ ιν Σεχτιον 3.

2.2 Τεχηνολογψ

Τηε στανδαρδ γοοδ ισ συππλιεδ βψ α περφεχτλψ χοµπετιτιϖε σεχτορ. Ιτ ισ φρεελψ τραδεδ ωιτηιν ανδ

βετωεεν χιτιεσ σο τηατ ιτσ πριχε ισ τηε σαµε εϖερψωηερε. Ωε χηοοσε τηισ γοοδ ασ νυµερ◊ιρε σο τηατ

ΠΑ = ΠΒ = 1. Λαβορ ισ τηε ονλψ ινπυτ ανδ ιν χιτψ ϕ τεχηνολογψ ισ δεσχριβεδ βψ τηε αγγρεγατε

προδυχτιον φυνχτιον

Ψϕ = αϕ1 [�(Λϕ)(1� εϕ1)Λϕ1] + αϕ2 [�(Λϕ)(1� εϕ2)Λϕ2] (5)

ωηερε εαχη βραχκετεδ τερµ µεασυρεσ τηε ωορκινγ τιµε οφ τηε χορρεσπονδινγ τψπε οφ ινδιϖιδυαλ

νετ οφ παρενταλ ε⁄ορτ ανδ χονγεστιον χοστσ.

Ιν (5) τηε τωο τψπεσ οφ ινδιϖιδυαλσ αρε περφεχτλψ συβστιτυταβλε βυτ τηειρ προδυχτιϖιτιεσ αϕκ

αρε αλλοωεδ το βε δι⁄ερεντ. Τηε σουρχε οφ συχη δι⁄ερενχε λιεσ ιν τηε χυλτυραλ χοµποσιτιον οφ

χιτιεσ ιν τηατ ινδιϖιδυαλσ αρε ασσυµεδ το βενε�τ φροµ ιντεραχτιονσ ουτσιδε τηειρ οων γρουπσ.

Ονλψ ιντεραχτιονσ ωιτηιν τηε σαµε χιτψ ενηανχε προδυχτιϖιτψ σο τηατ τηε οχχυρρενχε οφ ιντερ−

χυλτυραλ ιντεραχτιονσ δεπενδσ ονλψ ον ηοµε χιτψ χοµποσιτιον ανδ τηειρ προβαβιλιτψ δι⁄ερσ βετωεεν

γρουπσ βεινγ ηιγηερ φορ τηε µινοριτιαν γρουπ τηαν φορ τηε µαϕοριταριαν ονε. Σπεχι�χαλλψ, λετ α

δενοτε αν ινδιϖιδυαλ�σ προδυχτιϖιτψ ωηεν εξποσεδ το ιντερ−χυλτυραλ ιντεραχτιονσ ανδ � 2 (0; 1) τηε

δισχουντ φαχτορ ωηεν νοτ εξποσεδ το συχη ιντεραχτιονσ.8 Ιν χιτψ ϕ αν ινδιϖιδυαλ οφ τψπε 1 φαχεσ

α προβαβιλιτψ λϕ1 οφ µεετινγ σοµεονε οφ ηερ οων γρουπ ανδ λϕ2 οφ µεετινγ σοµεονε οφ τηε οτηερ

γρουπ. Αχχονδινγλψ, τηε αϖεραγε προδυχτιϖιτψ οφ αν ινδιϖιδυαλ οφ τψπε 1 ισ αϕ1 = α (�λϕ1 + λϕ2)

ωηερεασ τηε (αϖεραγε) προδυχτιϖιτψ οφ αν ινδιϖιδυαλ οφ τψπε 2 ισ αϕ2 = α (λϕ1 + �λϕ2). Περφεχτ

χοµπετιτιον ανδ ουρ χηοιχε οφ νυµεραιρε τηεν ιµπλψ τηατ τηε (αϖεραγε) ωαγε οφ τψπε κ ιν χιτψ ϕ

ισ ωϕκ = αϕκ σο τηατ ωε χαν ωριτε:

ωϕ1 = α (�λϕ1 + λϕ2) ανδ ωϕ2 = α (λϕ1 + �λϕ2) (6)

8Ασ ποιντεδ ουτ, φορ εξαµπλε, βψ Λαζεαρ (1999), ιντερ−χυλτυραλ ιντεραχτιονσ αρε φρυιτφυλ προϖιδεδ τηατ ινδιϖιδυαλσ
ωιτη δι⁄ερεντ χυλτυρεσ αρε αβλε το χοµµυνιχατε ωιτη ονε ανοτηερ. Ασσυµινγ � 2 (0; 1) ιµπλιχιτλψ ασσυµεσ τηατ
προδυχτιϖιτψ γαινσ αρε ποσιτιϖε νετ οφ ανψ ιντερ−χυλτυραλ χοµµυνιχατιον χοστ.
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φορ ϕ 2 φΑ;Βγ.

3 Τηε εθυιλιβριυµ

Σινχε Λκ ισ εξογενουσλψ γιϖεν, τηε εθυιλιβριυµ χαν βε δε�νεδ ονλψ ιν τερµσ οφ ΛΑκ κνοωινγ τηατ

ΛΒκ = Λκ�ΛΑκ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε διστριβυτιον οφ ινδιϖιδυαλσ (ΛΑ1; ΛΑ2) ισ α σπατιαλ εθυιλιβριυµ

ωηεν νο ινδιϖιδυαλ οφ ειτηερ τψπε µαψ ατταιν α ηιγηερ υτιλιτψ λεϖελ βψ χηανγινγ χιτψ. Γιϖεν (3),

(1), (2) ανδ (4), τηε ινδιρεχτ υτιλιτψ οφ αν ινδιϖιδυαλ οφ τψπε κ ιν χιτψ ϕ 2 φΑ;Βγ ισ:

ςϕκ (ΛΑ1; ΛΑ2) = � λογ (ωϕκ�(Λϕ)(1� ε
�)) + (1� �) λογ

�

(ε�)
�
(λϕκ + �λικ)

1��
�

(7)

Τηεν α σπατιαλ εθυιλιβριυµ αρισεσ ατ ΛΑκ 2 (0; Λκ) ωηεν

�ςκ (ΛΑ1; ΛΑ2) � ςΑκ (ΛΑ1; ΛΑ2)� ςΒκ (ΛΑ1; ΛΑ2) = 0 (8)

ορ ατ ΛΑκ = 0 ωηεν�ςκ (ΛΑ1; ΛΑ2) � 0, ορ ατ ΛΑκ = Λκ ωηεν�ςκ (ΛΑ1; ΛΑ2) � 0 φορ κ 2 φ1; 2γ:

Ιν ορδερ το στυδψ τηε σταβιλιτψ οφ α σπατιαλ εθυιλιβριυµ, ωε ασσυµε α µψοπιχ αδϕυστµεντ

προχεσσ, τηατ ισ, τηε δριϖινγ φορχε ιν τηε µιγρατιον προχεσσ ισ ινδιϖιδυαλσ� χυρρεντ υτιλιτψ δι⁄ερεντιαλ

βετωεεν Α ανδ Β:

:

ΛΑκ � δΛΑκ=δτ =

8

>

<

>

:

�ςκ (ΛΑ1; ΛΑ2) ιφ 0 < ΛΑκ < Λκ

µινφ0;�ςκ (ΛΑ1; ΛΑ2)γ ιφ ΛΑκ = Λκ

µαξφ0;�ςκ (ΛΑ1; ΛΑ2)γ ιφ ΛΑκ = 0

(9)

ωηερε τ ισ τιµε. Χλεαρλψ, α σπατιαλ εθυιλιβριυµ ιµπλιεσ
:

ΛΑκ = 0 φορ βοτη κ = 1 ανδ κ = 2. Ιφ

�ςκ (ΛΑ1; ΛΑ2) ισ ποσιτιϖε, σοµε ινδιϖιδυαλσ οφ τψπε κ ωιλλ µοϖε φροµ Β το Α; ιφ ιτ ισ νεγατιϖε,

σοµε ωιλλ µοϖε ιν οπποσιτε διρεχτιον.

Α σπατιαλ εθυιλιβριυµ ισ σταβλε φορ (9) ιφ, φορ ανψ µαργιναλ δεϖιατιον φροµ τηε εθυιλιβριυµ,

τηισ εθυατιον οφ µοτιον βρινγσ τηε διστριβυτιον οφ ινδιϖιδυαλσ βαχκ το τηε οριγιναλ ονε. Φορµαλλψ,

τηισ ισ τηε χασε ιφ ανδ ονλψ ιφ τηε χορρεσπονδινγ ειγενϖαλυεσ οφ τηε ϑαχοβιαν ασσοχιατεδ ωιτη τηε

δψναµιχ σψστεµ
( :

ΛΑ1 = �ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2)
:

ΛΑ2 = �ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2)
(10)

αρε νεγατιϖε ιφ ρεαλ νυµβερσ ορ ηαϖε νεγατιϖε ρεαλ παρτσ ιφ χοµπλεξ νυµβερσ.

Το χηαραχτεριζε τηε εξιστενχε ανδ σταβιλιτψ οφ τηεδι⁄ερεντ εθυιλιβριυµ διστριβυτιονσ, ιτ ισ ηελπ−
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φυλ το υσε (6) ανδ (7) το ρεωριτε (8) ασ

�ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) = λογ

8

<

:

 

�ΛΑ1
ΛΑ

+ ΛΑ2
ΛΑ

�ΛΒ1
ΛΒ

+ ΛΒ2
ΛΒ

!�
�

1� �ΛΑ
1� �ΛΒ

��
 

ΛΑ1
ΛΑ

+ �ΛΒ1
ΛΒ

ΛΒ1
ΛΒ

+ �ΛΑ1
ΛΑ

!(1��)(1��)
9

=

;

(11)

�ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) = λογ

8

<

:

 

�ΛΑ2
ΛΑ

+ ΛΑ1
ΛΑ

�ΛΒ2
ΛΒ

+ ΛΒ1
ΛΒ

!�
�

1� �ΛΑ
1� �ΛΒ

��
 

ΛΑ2
ΛΑ

+ �ΛΒ2
ΛΒ

ΛΒ2
ΛΒ

+ �ΛΑ2
ΛΑ

!(1��)(1��)
9

=

;

ωηερε ωε ρεχαλλ τηατ ΛΒκ = Λκ�ΛΑκ ανδ Λϕ = Λϕ1+Λϕ2. Τηε τηρεε φαχτορσ ινσιδε τηε λογαριτηµσ

ον τηε ριγητ ηανδ σιδε οφ (11) χαπτυρε τηε ε⁄εχτσ οφ τηε διστριβυτιον οφ ινδιϖιδυαλσ βετωεεν χιτιεσ

ον, φροµ λεφτ το ριγητ, δι⁄ερεντιαλ προδυχτιϖιτψ, χονγεστιον ανδ χυλτυραλ τρανσµισσιον. Τηε προ−

δυχτιϖιτψ ε⁄εχτ αττραχτσ ινδιϖιδυαλσ οφ α χερταιν τψπε το τηε χιτψ ωηερε τηεψ ηαϖε α ηιγηερ χηανχε

οφ ιντεραχτινγ ωιτη σοµεονε οφ τηε οτηερ τψπε. Τηισ φοστερσ τηε ιντεγρατιον οφ τηε τωο τψπεσ ιν

τηε σαµε χιτψ. Τηε χονγεστιον ε⁄εχτ, τηεν, δετερµινεσ ωηετηερ τηε ιντεγρατεδ εθυιλιβριυµ ενταιλσ

τηε αγγλοµερατιον οφ αλλ ινδιϖιδυαλσ ιν α σινγλε χοσµοπολιταν µετροπολισ ορ τηειρ χοηαβιτατιον

ιν τωο µυλτιχυλτυραλ χιτιεσ. Τηε χυλτυραλ τρανσµισσιον ε⁄εχτ αττραχτσ, ινστεαδ, ινδιϖιδυαλσ το τηε

χιτψ ωηερε τηεψ ηαϖε α ηιγηερ χηανχε οφ ιντεραχτινγ ωιτη σοµεονε οφ τηειρ οων τψπε, ωηιχη προ−

µοτεσ τηε σεγρεγατιον οφ τψπεσ ιν τωο δι⁄ερεντ χιτιεσ ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε λεϖελ οφ χονγεστιον χοστσ.

Ηενχεφορτη, ωε ωιλλ φοχυσ ουρ αττεντιον οφ τηε ρολε οφ � ιν βαλανχινγ τηε προδυχτιϖιτψ ανδ χυλτυραλ

τρανσµισσιον ε⁄εχτσ. Τηισ παραµετερ µεασυρεσ τηε εασε οφ γλοβαλ ιντεραχτιονσ αµονγ ινδιϖιδυαλσ

οφ τηε σαµε τψπε ανδ, τηερεφορε, τηε στρενγτη οφ τηε δισταντ χοµπονεντ οφ τηε πεερ ε⁄εχτ. Ηενχε,

α λαργερ ϖαλυε οφ � ρεδυχεσ τηε ιµπορτανχε οφ σεγρεγατιον φορ χυλτυραλ τρανσµισσιον.

Φροµ α δι⁄ερεντ ανγλε, (11) αλσο γιϖεσ ινφορµατιον αβουτ τηε δι⁄ερεντ χονσυµπτιον παττερνσ οφ

χυλτυραλ µινοριτιεσ ανδ µαϕοριτιεσ. Ωηιλε χονγεστιον ισ χυλτυρε βλινδ, ιν α χιτψ χυλτυραλ µινοριτιεσ

ενϕοψ α προδυχτιϖιτψ αδϖανταγε το τηε δετριµεντ οφ χυλτυραλ τρανσµισσιον. ςιχεϖερσα, χυλτυραλ µα−

ϕοριτιεσ ηαϖε λοωερ προδυχτιϖιτψ βυτ βεττερ χυλτυραλ τρανσµισσιον. Τηε φαχτ τηατ, βψ (4), παρενταλ

ε⁄ορτ ισ τηε σαµε φορ µαϕοριτιεσ ανδ µινοριτιεσ ιµπλιεσ τηατ βοτη αλλοχατε τηε σαµε τιµε το ωορκ

σο τηατ τηε φορµερ ενϕοψ ηιγηερ χυλτυραλ χονσυµπτιον βυτ λοωερ µατεριαλιστιχ χονσυµπτιον τηαν

τηε λαττερ. Χλεαρλψ, χονσταντ παρενταλ ε⁄ορτ δεπριϖεσ τηε µοδελ φροµ α φυρτηερ ε⁄εχτ τηατ χουλδ

λεαδ µινοριτιεσ το χοµπενσατε τηειρ ωεακερ πεερ ε⁄εχτ ωιτη ηιγηερ παρενταλ ε⁄ορτ. Τηισ ωουλδ

µακε τηεµ αλλοχατε λεσσ τιµε το ωορκ τηαν µαϕοριτιεσ λεαδινγ το α χονϖεργενχε ιν µατεριαλιστιχ

ανδ χυλτυραλ χονσυµπτιον βετωεεν µινοριτιαν ανδ µαϕοριταριαν τψπεσ.

3.1 Αγγλοµερατιον

Ιντυιτιον ισ βεττερ σερϖεδ βψ φοχυσινγ ον τηε αναλψτιχαλλψ σιµπλερ χασε οφ τωο εθυαλλψ σιζεδ τψπεσ

συχη τηατ Λ1 = Λ2 = 1. Τηε ιµπλιχατιονσ οφ αλλοωινγ φορ τψπεσ οφ δι⁄ερεντ σιζεσ ωιλλ τηεν βε

δισχυσσεδ ιν Σεχτιον 5.

Ιν αν αγγλοµερατεδ εθυιλιβριυµ αλλ ινδιϖιδυαλσ οφ βοτη τψπεσ αρε ηαππψ το βε χονχεντρατεδ

ιν α σινγλε χοσµοπολιταν µετροπολισ. Ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ, λετ υσ ασσυµε τηατ αγγλοµ−
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ερατιον τακεσ πλαχε ιν χιτψ Α. Ασ δισχυσσεδ αβοϖε, τηισ ισ α σπατιαλ εθυιλιβριυµ προϖιδεδ τηατ

�ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) ανδ �ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) αρε βοτη νον−νεγατιϖε φορ ΛΑ = Λ1 + Λ2, ΛΑ1 = Λ1,

ΛΑ2 = Λ2, ΛΒ = 0, ΛΒ1 = 0, ανδ ΛΒ2 = 0. Συβστιτυτινγ τηεσε ϖαλυεσ ιν (11), ωε γετ:

�ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) = �ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) = λογ

(

(1� 2�)
�

�

1

�

�(1��)(1��)
)

ωηιχη ισ νον−νεγατιϖε ασ λονγ ασ

� � (1� 2�)
�

(1��)(1��) � �Χ (12)

Χονδιτιον (12) σηοωσ τηατ α χοσµοπολιταν µετροπολισ ισ αν εθυιλιβριυµ ωηεν χονγεστιον χοστσ

αρε λοω (σµαλλ �) ανδ τηερε ισ α στρονγ πρεφερενχε φορ µατεριαλιστιχ χονσυµπτιον (λαργε �). Τηατ

ισ τηε χασε αλσο ωηεν, ρελατιϖελψ το παρενταλ ε⁄ορτ, τηε πεερ ε⁄εχτ ισ οφ λιττλε ιµπορτανχε (λαργε �)

ανδ ωεακ βετωεεν χιτιεσ (σµαλλ �). Ιντυιτιϖελψ, ωηεν χονγεστιον χοστσ αρε λοω, σπατιαλ χονχεντρα−

τιον ισ λιττλε πεναλιζεδ. Ωηεν µατεριαλισµ ισ στρονγ, τηε βενε�χιαλ ε⁄εχτ οφ µυλτιχυλτυραλιτψ ον

προδυχτιϖιτψ δοµινατεσ ιτσ αδϖερσε ε⁄εχτ ον χυλτυραλ τρανσµισσιον. Τηε λαττερ ισ, ηοωεϖερ, ωεακ

ωηεν τηε πεερ ε⁄εχτ δοεσ νοτ πλαψ αν ιµπορταντ ρολε ανδ δι′χυλτ ιντερ−χιτψ ιντεραχτιονσ δο νοτ

µακε ιτ ωορτηωηιλε το αϖοιδ χονγεστιον χοστσ βψ ρελοχατινγ το τηε εµπτψ χιτψ.

Χοµπυτατιον οφ τηε ειγενϖαλυεσ οφ τηε ϑαχοβιαν ασσοχιατεδ ωιτη τηε δψναµιχ σψστεµ (10)

σηοωσ τηατ, ωηεν τηε εθυιλιβριυµ ωιτη α χοσµοπολιταν µετροπολισ εξιστσ, ιτ ισ αλωαψσ υνσταβλε

(σεε τηε δισχυσσιον οφ Φιγυρε 1 βελοω).9 Τηε ρεασον ισ τηατ ανψ σµαλλ ρελοχατιον αωαψ φροµ

τηε µετροπολισ ινϖολϖινγ βοτη τψπεσ οφ ινδιϖιδυαλσ µακεσ φυρτηερ ρελοχατιον αττραχτιϖε δυε το

χονγεστιον χοστσ σαϖινγ.

3.2 Σεγρεγατιον

Ιν α σεγρεγατεδ εθυιλιβριυµ αλλ ινδιϖιδυαλσ οφ εαχη τψπε αρε ηαππψ το βε σεπαρατεδ φροµ τηε οτηερ

τψπε ιν τηειρ οων ηοµογενεουσ χιτψ. Ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ, λετ υσ ασσυµε τηατ τψπεσ 1 ανδ

2 αρε χονχεντρατεδ ιν χιτιεσ Α ανδ Β ρεσπεχτιϖελψ. Τηισ ισ α σπατιαλ εθυιλιβριυµ προϖιδεδ τηατ

�ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) � 0 ανδ �ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) � 0 φορ ΛΑ = Λ1, ΛΑ1 = Λ1, ΛΑ2 = 0, ΛΒ = Λ2,

ΛΒ1 = 0, ανδ ΛΒ2 = Λ2. Συβστιτυτινγ τηεσε ϖαλυεσ ιν (11) ανδ ρεχαλλινγ τηατ Λ1 = Λ2 = 1, ωε

γετ:

�ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) = λογ

(

��
�

1

�

�(1��)(1��)
)

�ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) = λογ

(

�

1

�

��

(�)
(1��)(1��)

)

9Τηε ινσταβιλιτψ οφ αγγλοµερατιον ισ ρελατεδ το τηε ασσυµπτιον τηατ τηε στανδαρδ γοοδ ισ φρεελψ τραδεδ βετωεεν
χιτιεσ. Ηιγη ενουγη τραδε βαρριερσ µαψ τυρν αγγλοµερατιον ιντο α σταβλε εθυιλιβριυµ.
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Ηενχε, τωο σεγρεγατεδ χιτιεσ οφ εθυαλ σιζε αρε α σταβλε εθυιλιβριυµ ασ λονγ ασ

� � �
�

(1��)(1��) � �Σ (13)

Τηισ ρεσυλτ ισ εξπλαινεδ βψ τηε φαχτ τηατ αν ινδιϖιδυαλ λεαϖινγ τηε χιτψ ωηερε ηερ τψπε ισ χονχεν−

τρατεδ φαχεσ α τραδε ο⁄ βετωεεν ηιγηερ ωαγε ανδ λοωερ χονσυµπτιον οφ τηε χυλτυραλ γοοδ. Τηε

φορµερ αδϖανταγε ισ δυε το βεττερ χηανχεσ οφ ιντεραχτινγ ωιτη ινδιϖιδυαλσ οφ τηε οτηερ τψπε. Τηε

λαττερ αδϖανταγε ισ δυε το λοωερ χηανχεσ οφ τρανσµιττινγ ηερ χυλτυραλ τραιτ. ∆ι′χυλτ ιντερ−χιτψ

ιντεραχτιονσ (σµαλλ �), λοω προδυχτιϖιτψ γαιν φροµ µυλτιχυλτυραλιτψ (λαργε �), ηιγη ιµπορτανχε οφ

τηε πεερ ε⁄εχτ (λοω �), λιττλε µατεριαλισµ (λοω �) αλλ φοστερ σεγρεγατιον.

3.3 Ιντεγρατιον

Ιν α σψµµετριχ χοσµοπολιταν εθυιλιβριυµ ινδιϖιδυαλσ αρε ηαππψ το λιϖε ιν τωο ιδεντιχαλ χιτιεσ ωηερε

βοτη τψπεσ αρε εθυαλλψ ρεπρεσεντεδ. Τηισ ισ α σπατιαλ εθυιλιβριυµ προϖιδεδ τηατ �ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) =

�ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) = 0 φορ ΛΑ = Λ1=2 + Λ2=2, ΛΑ1 = ΛΒ1 = Λ1=2, ανδ ΛΑ2 = ΛΒ2 = Λ2=2.

Συβστιτυτινγ τηεσε ϖαλυεσ ιν (11), ιτ ισ στραιγητφοωαρδ το σεε τηατ φορ βοτη τψπεσ �ςκ (Λ1=2; Λ2=2)

αλωαψσ εθυαλσ ζερο. Τηισ ιµπλιεσ τηε σψµµετριχ µυλτιχυλτυραλ ουτχοµε ωιτη τηε τωο γρουπσ εϖενλψ

σπλιτ βετωεεν χιτιεσ ισ αλωαψσ αν εθυιλιβριυµ. Ιτ µαψ βε, ηοωεϖερ, υνσταβλε. Το χηεχκ ιτσ σταβιλιτψ

ωε χαλχυλατε τηε χορρεσπονδινγ ειγενϖαλυεσ οφ (10) ρεχαλλινγ τηατ Λ1 = Λ2 = 1. Τηεσε ειγενϖαλυεσ

τυρν ουτ το βε ρεαλ ανδ εθυαλ το

ρ1 = �4
��
1�� ρ2 = �4

[(1��)(1��)(1+�)+�(1��)]��[(1��)(1��)(1+�)��(1��)]
(1+�)(1+�)

Ωηιλε τηε φορµερ ειγενϖαλυε ισ αλωαψσ νεγατιϖε, τηε λαττερ ισ νεγατιϖε ιφ ανδ ονλψ ιφ

� >
(1� �) (1� �) (1 + �)� �(1� �)

(1� �) (1� �) (1 + �) + �(1� �)
� �Β (14)

Ιν τηισ χασε τηε σψµµετριχ µυλτιχυλτυραλ εθυιλιβριυµ ισ σταβλε. Χονδιτιον (14) τηεν ιµπλιεσ

τηατ τηε σταβιλιτψ οφ τηε σψµµετριχ µυλτιχυλτυραλ εθυιλιβριυµ ισ φοστερεδ βψ στρονγ µατεριαλισµ

(λαργε �), λαργε προδυχτιϖιτψ γαινσ (σµαλλ �), ιµπορταντ παρενταλ ρατηερ τηαν πεερ−δριϖεν χυλτυραλ

τρανσµισσιον (λαργε �) ανδ εασψ χυλτυραλ ιντεραχτιονσ βετωεεν χιτιεσ (λαργε �).

Χοµπαρινγ (13) ανδ (14), ιτ χαν βε σηοων τηατ �Β < �Σ φορ ανψ � 2 (0; 1) ωηεν �= [(1� �) (1� �)] >

1, ι.ε. ωηεν πεερ ε⁄εχτσ αρε ρελατιϖελψ υνιµπορταντ φορ χυλτυραλ τρανσµισσιον (λαργε �) ανδ

µατεριαλιστιχ χονσυµπτιον ισ ρελατιϖελψ ιµπορταντ φορ χονσυµπτιον (λαργε �). Ιν τηισ χασε, φορ

� 2 (�Β ; �Σ) βοτη σεγρεγατιον ανδ ιντεγρατιον αρε σταβλε σπατιαλ εθυιλιβρια. ςιχεϖερσα, ωηεν

�= [(1� �) (1� �)] < 1, �Β > �Σ φορ ανψ � 2 (0; 1) ωηιχη ρυλεσ ουτ τηε χοεξιστενχε οφ τηε

σεγρεγατεδ ανδ ιντεγρατεδ εθυιλιβρια. Ηενχεφορτη, ωε αλλοω φορ συχη χοεξιστενχε βψ ασσυµινγ

�= [(1� �) (1� �)] > 1.
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3.4 Παρτιαλ ιντεγρατιον

Τηε εξιστενχε ανδ τηε σταβιλιτψ οφ σεγρεγατεδ ανδ ιντεγρατεδ εθυιλιβρια δεσχριβεδ σο φαρ δο νοτ

ινϖολϖε χονγεστιον χοστσ � βεχαυσε οφ σψµµετρψ. Ινδεεδ, ιν βοτη τψπεσ οφ εθυιλιβρια αλλ χιτιεσ ηοστ

α ποπυλατιον οφ υνιτ σιζε σο τηατ τηερε αρε νο δι⁄ερενχεσ ιν χονγεστιον αχροσσ χιτιεσ. Υνφορτυνατελψ

αναλψτιχαλ σολυτιονσ υσεφυλ το ινϖεστιγατε τηε εξιστενχε ανδ σταβιλιτψ οφ εθυιλιβρια (ΛΑ1; ΛΑ2) διφ−

φερεντ φροµ (0; 1), (1; 0) ανδ (1=2; 1=2) αρε νοτ αϖαιλαβλε. Ωε ηαϖε, τηερεφορε, το ρελψ ον νυµεριχαλ

αναλψσισ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε στυδψ τηε φυλλ σετ οφ εθυιλιβρια τηατ αρισε ιν τηε τηρεε ρεγιονσ ιδεντι�εδ

βψ � < �Β , �Β < � < �Σ ανδ � > �Σ ωηεν ωε ϖαρψ τηε χονγεστιον χοστ παραµετερ � .

Φιγυρε 1 αβουτ ηερε

Φιγυρε 1 δεπιχτσ σιξ δι⁄ερεντ πηασε διαγραµσ οφ τηε δψναµιχ σψστεµ (10), ωηερε τηε τηιν ανδ

τηιχκ χυρϖεσ πλοτ �ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) = 0 ανδ �ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) = 0 ρεσπεχτιϖελψ. Σοµε παραµετερσ�

ϖαλυεσ αρε ηελδ χονσταντ αχροσσ αλλ διαγραµσ: � = 3=5, � = 1=2 ανδ � = 2=3. Τηεσε ιµπλψ

�Β = 1=4 ανδ �Σ = 8=27. Τηε ρεµαινινγ παραµετερσ � ανδ � αρε ϖαριεδ αχροσσ διαγραµσ ασ

ρεπορτεδ ιν Ταβλε 1. Αρροωσ δεπιχτ τηε δψναµιχσ ανδ χιρχλεσ ηιγηλιγητ σταβλε εθυιλιβρια.

(α) (β) (χ) (δ) (ε) (φ)

� 0:15 0:27 0:4 0:15 0:27 0:4

� 0:01 0:01 0:01 0:08 0:08 0:08
Ταβλε 1. ςαλυεσ οφ � ανδ � υσεδ ιν τηε νυµεριχαλ εξαµπλε.

Αλλ πανελσ ρεπορτ ΛΑ1 ον τηε ηοριζονταλ αξισ ανδ ΛΑ2 ον τηε ϖερτιχαλ ονε. Λεφτ πανελσ (α)−(χ)

ανδ ριγητ πανελσ (δ)−(φ) χορρεσπονδ το λοω ανδ ηιγη χονγεστιον χοστσ ρεσπεχτιϖελψ. Ιν πανελσ (α)

ανδ (δ), χοµµυνιχατιον χοστσ βετωεεν χιτιεσ αρε συχη τηατ � < �Β . Σινχε (13) ηολδσ βυτ (14)

ισ ϖιολατεδ, ιν τηοσε τωο πανελσ τηε ιντεγρατεδ εθυιλιβριυµ (ΛΑ1; ΛΑ2) = (1=2; 1=2) ισ υνσταβλε

(�σαδδλε�) ωηερεασ σεγρεγατεδ ουτχοµεσ ατ (0; 1) ορ (1; 0) αρε σταβλε εθυιλιβρια. Μορεοϖερ, χηανγεσ

ιν χονγεστιον χοστσ δο νοτ θυαλιτατιϖελψ αλτερ τηε νυµβερ ανδ τηε ποσιτιον οφ τηε εθυιλιβρια. Ιν

πανελσ (χ) ανδ (φ) χοµµυνιχατιον χοστσ αρε συχη τηατ � > �Σ . Ασ χονδιτιον (14) ηολδσ ωηερεασ

χονδιτιον (13) ισ ϖιολατεδ, τηε ιντεγρατεδ εθυιλιβριυµ (1=2; 1=2) ισ σταβλε (�σταβλε νοδε�) ωηιλε

σεγρεγατιον ισ νοτ αν εθυιλιβριυµ. Αγαιν, χονγεστιον χοστσ δο νοτ θυαλιτατιϖελψ ιµπαχτ ον τηε

νυµβερ ανδ τηε ποσιτιον οφ τηε εθυιλιβρια. Ιν πανελσ (β) ανδ (ε), ωε ηαϖε �Β < � < �Σ . Βεχαυσε

βοτη χονδιτιονσ (14) ανδ (13) ηολδ σιµυλτανεουσλψ, βοτη ιντεγρατιον ανδ σεγρεγατιον αρε σταβλε

εθυιλιβρια. Ιν τηισ χασε, πανελ (ε) σηοωσ τηατ, ιφ χονγεστιον χοστσ φαλλ ιν αν ιντερµεδιατε ρανγε, φουρ

αδδιτιοναλ σταβλε εθυιλιβρια (πλυσ φουρ αδδιτιοναλ υνσταβλε εθυιλιβρια) αρισε. Ιν τηε φουρ αδδιτιοναλ

σταβλε εθυιλιβρια τωο χιτιεσ οφ δι⁄ερεντ σιζεσ χοεξιστ. Τηε σµαλλ ηοµογενεουσ χιτψ ισ ινηαβιτεδ

βψ ονλψ ονε τψπε οφ ινδιϖιδυαλσ. Τηε βιγ χιτψ ισ, ινστεαδ, χοσµοπολιταν ασ ιτ ηοστσ νοτ ονλψ

τηε ρεµαινινγ φραχτιον οφ ινδιϖιδυαλσ οφ τηατ τψπε βυτ αλσο αλλ τηε ινδιϖιδυαλσ οφ τηε οτηερ τψπε.

Ηενχε, ιν τηε χασε οφ �Β < � < �Σ , τηερε ισ �ηψστερεσισ� ιν τηε χυλτυραλ χοµποσιτιον οφ χιτιεσ

ασ ονλψ λαργε ενουγη εξογενουσ µιγρατιον σηοχκσ χαν δριϖε τηε εθυιλιβριυµ φροµ σεγρεγατιον το
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(παρτιαλ ορ χοµπλετε) ιντεγρατιον ανδ ϖιχεϖερσα.

Το συµ υπ, τηε δι⁄ερεντ πανελσ οφ Φιγυρε 1 χαν βε υσεδ το γαυγε τηε ιµπαχτ οφ ιµπροϖεµεντσ

ιν χυλτυραλ ιντεραχτιονσ βετωεεν χιτιεσ. Τηισ ισ αχηιεϖεδ βψ χοµπαρινγ τηε πηασε διαγραµσ φροµ

τοπ το βοττοµ: (α), (β) ανδ (χ) ον τηε λεφτ; (δ), (ε) ανδ (φ) ον τηε ριγητ. Τηε χοµµον χονχλυσιον

ισ τηατ βεττερ δισταντ χοµµυνιχατιον (λαργερ �) συππορτσ τηε εµεργενχε οφ χοσµοπολιταν χιτιεσ βψ

αλλοωινγ ινδιϖιδυαλσ το ινχρεασινγλψ ρελψ ον τηειρ ενλαργεδ χοµµυνιτψ φορ χυλτυραλ τρανσµισσιον.10

4 Παρετο οπτιµαλιτψ

Α κεψ ισσυε ισ ωηετηερ δεχεντραλιζεδ λοχατιον δεχισιονσ λεαδ το α συβοπτιµαλ χιτψ χοµποσιτιον

φροµ α Παρετο ποιντ οφ ϖιεω. Το αϖοιδ νυµεριχαλ χοµπυτατιονσ, ωε φοχυσ ον τηε σπεχι�χ θυεστιον

ωηετηερ σεγρεγατιον χαν εµεργε ασ α σταβλε δεχεντραλιζεδ εθυιλιβριυµ ωηεν ιτ ισ Παρετο δοµινατεδ

βψ ιντεγρατιον.

Ινδιϖιδυαλσ αρε βεττερ ο⁄ ιν τηε ιντεγρατεδ ουτχοµε ιφ τηειρ ινδιρεχτ υτιλιτψ ισ ηιγηερ τηαν ιν

τηε σεγρεγατεδ ονε. Τηισ ισ τηε χασε ωηενεϖερ:

� > 2

�

2�

1 + �

�

�

(1��)(1��)

� 1 � �Ο (15)

Ασ (14) ανδ (13), αλσο (15) ηολδσ φορ στρονγ µατεριαλισµ (λαργε �), λαργε προδυχτιϖιτψ γαινσ (σµαλλ

�), παρενταλ ρατηερ τηαν πεερ−δριϖεν χυλτυραλ τρανσµισσιον (λαργε �) ανδ εασψ χυλτυραλ ιντεραχτιον

βετωεεν χιτιεσ (λαργε �).

Τηε τηρεσηολδ �Ο χαν βε χοµπαρεδ ωιτη τηε οτηερ τηρεσηολδ �Σ βελοω ωηιχη σεγρεγατιον ισ

αν εθυιλιβριυµ το σηοω τηατ �Ο < �Σ φορ ανψ ϖαλυεσ οφ �, � ανδ �.
11 Τηεν, φορ ϖαλυεσ οφ τηε

δισταντ χοµµυνιχατιον παραµετερ � 2 (�Ο; �Σ) σεγρεγατιον ισ αν εθυιλιβριυµ ωηερεασ α σηιφτ το

ιντεγρατιον ωουλδ βε ωελφαρε ενηανχινγ φροµ α Παρετο ποιντ οφ ϖιεω. Ηενχε, µαρκετ σιγναλσ δο

νοτ ασσιγν ενουγη ωειγητ το τηε ποσιτιϖε ιµπαχτ οφ ιντερχυλτυραλ ιντεραχτιονσ ον προδυχτιϖιτψ.

Νοτε τηατ ωηεν προδυχτιϖιτψ γαινσ φροµ ιντερχυλτυραλ ιντεραχτιον αρε αβσεντ, � = 1 ιµπλιεσ

�Β = �Σ = �Ο = 1 σο τηατ σεγρεγατιον ισ τηε ονλψ σταβλε εθυιλιβριυµ χον�γυρατιον ανδ Παρετο

δοµινατεσ ιντεγρατιον.

Τηεσε ρεσυλτσ ιµπλψ τηατ, ιφ τηε εχονοµψ σταρτσ φροµ α σεγρεγατεδ εθυιλιβριυµ ανδ χοµµυνιχα−

τιον χοστσ σταρτ φαλλινγ, ινδιϖιδυαλσ αρε τοο σλοω ιν ρεαλιζινγ τηατ τηερε αρε γαινσ φροµ ιντεγρατιον.

Τηισ µαψ γενερατε βοτη αν υνωιλλινγνεσσ το εµιγρατε το αλιεν πλαχεσ ανδ α ρεσιστανχε το αχχεπτ

ιµµιγρατιον οφ αλιεν χυλτυραλ γρουπσ δριϖεν βψ νον−εχονοµιχ µοτιϖεσ. Ον βοτη γρουνδσ πολιχψ

ιντερϖεντιον σηουλδ βε γραντεδ.

10Τηε σαµε ωουλδ βε τρυε ωηεν �= [(1� �) (1� �)] < 1 ιµπλιεσ �Β > �Σ .
11Το σεε τηισ, υσε (13) ανδ (15) το σηοω τηατ �Ο < �Σ ιφ ανδ ονλψ ιφ � < 2

1+(1��)(1��)=� � 1. Τηισ δισεθυαλιτψ
ισ αλωαψσ σατισ�εδ σινχε (1� �) (1� �) =� > 0.
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5 Τηε ρολε οφ γρουπ σιζε

Αλλ ρεσυλτσ δεϖελοπεδ σο φαρ ασσυµε τηατ τηε γρουπσ οφ τηε τωο τψπεσ οφ ινδιϖιδυαλσ ηαϖε τηε

σαµε υνιτ σιζε (Λ1 = Λ2 = 1). Τηισ ασσυµπτιον ηασ αλλοωεδ υσ το δεριϖε σεϖεραλ ινσιγητσ ον ηοω

ιντεγρατιον ανδ σεγρεγατιον µαψ ενδογενουσλψ αρισε φροµ τηε τενσιον βετωεεν τηε προδυχτιϖιτψ

γαινσ φροµ µυλτιχυλτυραλιτψ ανδ τηε ασσοχιατεδ λοσσεσ ιν τερµσ οφ χυλτυραλ τρανσµισσιον. Ιν σεϖεραλ

ρεαλ ωορλδ σιτυατιονσ, ηοωεϖερ, χυλτυραλ γρουπσ ηαϖε δι⁄ερεντ σιζεσ ανδ ιτ ισ τηερεφορε ιµπορταντ

το ασσεσσ ηοω δι⁄ερεντιαλ γρουπ σιζε µαψ α⁄εχτ ουρ ρεσυλτσ.

Ωε σταρτ ωιτη ινϖεστιγατινγ τηε ρολε οφ δι⁄ερεντ γρουπ σιζεσ Λ1 ανδ Λ2 ον τηε συσταιναβιλιτψ

οφ τηε σεγρεγατεδ εθυιλιβριυµ ιν ωηιχη τωο ηοµογενουσ χιτιεσ οφ υνεθυαλ σιζε χοεξιστ. Ασ αλ−

ρεαδψ δισχυσσεδ, συσταιναβιλιτψ ρεθυιρεσ εαχη τψπε το βε ηαππψ το βε σεπαρατεδ φροµ τηε οτηερ

τψπε. Ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ, ωε ασσυµε αγαιν τηατ τψπεσ 1 ανδ 2 αρε χονχεντρατεδ ιν χιτιεσ

Α ανδ Β ρεσπεχτιϖελψ. Τηισ ισ α σπατιαλ εθυιλιβριυµ προϖιδεδ τηατ �ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) � 0 ανδ

�ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) � 0 φορ ΛΑ = Λ1, ΛΑ1 = Λ1, ΛΑ2 = 0, ΛΒ = Λ2, ΛΒ1 = 0, ΛΒ2 = Λ2. Συβστιτυτ−

ινγ τηεσε ϖαλυεσ ιν (11), ωε γετ:

�ς1 (ΛΑ1; ΛΑ2) = λογ

(

��
�

1� �Λ1
1� �Λ2

�� �
1

�

�(1��)(1��)
)

�ς2 (ΛΑ1; ΛΑ2) = λογ

(

�

1

�

�� �
1� �Λ1
1� �Λ2

��

�(1��)(1��)

)

Ηενχε, τωο σεγρεγατεδ χιτιεσ οφ υνεθυαλ σιζε αρε α σταβλε εθυιλιβριυµ ασ λονγ ασ

� � µιν

∀

�

�
1� �Λ1
1� �Λ2

�

�

(1��)(1��)

;

�

�
1� �Λ2
1� �Λ1

�

�

(1��)(1��)

#

� �0Σ (16)

ωηιχη σηοωσ τηατ, ωηεν χυλτυραλ γρουπσ ηαϖε δι⁄ερεντ σιζεσ, σεγρεγατιον ισ λεσσ λικελψ το βε α

σταβλε εθυιλιβριυµ ασ �0Σ < �Σ . Τηισ ισ βεχαυσε οφ τηε πρεσενχε οφ χονγεστιον χοστσ τηατ µακε ιτ

λεσσ αττραχτιϖε το λιϖε ιν τηε χιτψ ποπυλατεδ βψ τηε λαργερ γρουπ. Αν ιµπλιχατιον ισ τηατ, σταρτινγ

ωιτη α λοω � ανδ σεγρεγατιον, ασ � ινχρεασεσ ινδιϖιδυαλσ οφ τηε λαργερ γρουπ αρε τηε �ρστ το λεαϖε

τηειρ ηοµογενεουσ χιτψ δυε το ηιγηερ χονγεστιον χοστσ.

Τυρνινγ το ιντεγρατιον, (11) ιµπλιεσ τηατ (Λ1=2; Λ2=2) ισ αλωαψσ αν εθυιλιβριυµ. Ηοωεϖερ,

ιτσ σταβιλιτψ µυστ βε χηεχκεδ νυµεριχαλλψ, σινχε νο σιµπλε αναλψτιχαλ σολυτιονσ χαν βε φουνδ φορ

τηε εξπρεσσιονσ οφ τηε ειγενϖαλυεσ ασσοχιατεδ το τηε ϑαχοβιαν οφ σψστεµ (10). Το τηισ ενδ, ωε

ηαϖε σετ Λ1 � Λ2 = 1 ανδ αναλψζεδ ηοω τηε πηασε διαγραµσ (α)−(φ) ιν Φιγυρε 1 χηανγε ασ

ωε ινχρεασε Λ1 αβοϖε ονε. Α γενεραλ παττερν τηατ εµεργεσ φροµ εϖερψ πηασε διαγραµ ισ τηατ

τηε ιντεγρατεδ εθυιλιβριυµ ισ νεϖερ σταβλε φορ ϖερψ λαργε Λ1. Ιν τηισ χασε, τηε ονλψ εθυιλιβριυµ

χον�γυρατιον φεατυρεσ α λαργερ χοσµοπολιταν χιτψ ινηαβιτεδ βψ αλλ ινδιϖιδυαλσ οφ τψπε 2 τογετηερ

ωιτη σοµε ινδιϖιδυαλσ οφ τψπε 1 ανδ α σµαλλερ χιτψ ινηαβιτεδ βψ τηε ρεµαινινγ ινδιϖιδυαλσ οφ

τψπε 1. Τηε εξπλανατιον ισ τηατ α σµαλλερ ρελατιϖε νυµβερ οφ τψπε 2 ινδιϖιδυαλσ ρεδυχεσ τηε
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προβαβιλιτψ τηατ αν ινδιϖιδυαλ οφ τψπε 1 µεετσ σοµεονε οφ τψπε 2 ιν εαχη ιντεγρατεδ χιτψ. Τηισ

ωεακενσ τηε προδυχτιϖιτψ γαιν φροµ µυλτιχυλτυραλιτψ φορ τηε λαργερ τψπε 1 γιϖινγ µορε ωειγητ το

χυλτυραλ τρανσµισσιον τηρουγη τηε πεερ ε⁄εχτ.

6 Χονχλυσιον

Ωε ηαϖε πρεσεντεδ α µοδελ ιν ωηιχη µυλτιχυλτυραλ χιτιεσ εµεργε ασ τηε ρεσυλτ οφ χυλτυραλ διασπο−

ρασ ωηεν διϖερσιτψ φοστερσ προδυχτιϖιτψ ανδ ενδανγερσ χυλτυραλ ιδεντιτψ. Τηισ δανγερ ισ ωεακενεδ

ωηεν ινδιϖιδυαλσ αρε αβλε το κεεπ στρονγ λινκσ ωιτη πεοπλε οφ τηειρ οων χυλτυρε ωηερεϖερ τηεψ

ρεσιδε. Αγαινστ τηισ βαχκγρουνδ, ιµπροϖεµεντσ ιν χοµµυνιχατιον φοστερ τηε εµεργενχε οφ µυλ−

τιχυλτυραλ χιτιεσ ιν ωηιχη διϖερσιτψ προµοτεσ προδυχτιϖιτψ. Αδδιτιοναλ ρεσυλτσ χονχερν τηε εξτεντ

το ωηιχη χυλτυραλ ινδεντιτψ ισ �µατεριαλιστιχ� ορ ρελιεσ ον χοµµυνιτψ ρατηερ τηαν παρενταλ τρανσ−

µισσιον. Ματεριαλισµ ανδ παρενταλ ρατηερ τηαν πεερ−δριϖεν χυλτυραλ τρανσµισσιον βοτη φαϖορ τηε

εµεργενχε οφ µυλτιχυλτυραλ χιτιεσ.

Φροµ α ωελφαρε ποιντ οφ ϖιεω, σεγρεγατιον οφ δι⁄ερεντ χυλτυραλ γρουπσ ιν δι⁄ερεντ χιτιεσ ισ

αν εθυιλιβριυµ βυτ ισ Παρετο δοµινατεδ βψ τηειρ ιντεγρατιον ιν µυλτιχυλτυραλ χιτιεσ ωηεν τηε

ρελατιϖε ιµπορτανχε οφ πεερ ε⁄εχτσ φορ χυλτυραλ τρανσµισσιον ισ σµαλλ, τηε ρελατιϖε ιµπορτανχε οφ

µατεριαλιστιχ χονσυµπτιον ισ λαργε ανδ τηε χοµµυνιχατιον ωιτηιν χυλτυρεσ ισ νειτηερ τοο εασψ νορ

τοο δι′χυλτ. Ιν τηισ χασε, µαρκετ σιγναλσ φαιλ το ασσιγν τηε ριγητ ωειγητ το τηε ποσιτιϖε ιµπαχτ οφ

ιντερχυλτυραλ ιντεραχτιονσ ον κνοωλεδγε χρεατιον.

Α χρυχιαλ ασσυµπτιον βεηινδ τηεσε ρεσυλτσ ισ τηατ τηε εξτερναλιτψ τηρουγη ωηιχη διϖερσιτψ

φοστερσ προδυχτιϖιτψ ισ µορε λοχαλιζεδ τηαν τηε πεερ ε⁄εχτ τηρουγη ωηιχη χυλτυραλ ηοµογενειτψ

φοστερσ χυλτυραλ τρανσµισσιον. Ιν τηε οπποσιτε σχεναριο, χυλτυραλ ιντεγρατιον ωουλδ βε αν εθυι−

λιβριυµ οφ τηε µοδελ φορ ηιγη χοµµυνιχατιον βαρριερσ ωηερεασ χυλτυραλ σεγρεγατιον ωουλδ βε αν

εθυιλιβριυµ φορ λοω χοµµυνιχατιον βαρριερσ. Τηε ρεασον ισ τηατ βεττερ χοµµυνιχατιον ωουλδ

αλλοω δι⁄ερεντ χυλτυραλ γρουπσ το ενϕοψ τηε προδυχτιϖε εξτερναλιτψ ωιτηουτ φαχινγ τηε χυλτυραλ

διλυτιον ασσοχιατεδ ωιτη χοηαβιτατιον. Ωηιλε ωε ηαϖε νοτ δωελτ ον τηισ σχεναριο ασ ιτ ισ σψµµετ−

ριχ το τηε ονε δισχυσσεδ ιν τηε παπερ, ωηετηερ προδυχτιϖε εξτερναλιτιεσ αρε µορε λοχαλιζεδ τηαν

χυλτυραλ λινκσ ισ χλεαρλψ αν οπεν εµπιριχαλ ισσυεσ. Ηοωεϖερ, γιϖεν τηατ τηε εξιστινγ εϖιδενχε δοεσ

σηοω τηατ τεχηνολογιχαλ σπιλλοϖερσ αππεαρσ το φαδε αωαψ θυιτε ραπιδλψ ωιτη διστανχε (σεε, ε.γ.,

ϑα⁄ε ετ αλ, 1993; ϑα⁄ε ανδ Τραϕτενβεργ, 2002), ωε τηινκ ιτ ισ φαιρ το χονσιδερ ουρσ ασ τηε νατυραλ

δεφαυλτ ασσυµπτιον.
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Figure 1 – The emergence of multicultural cities 




