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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Οι Βαζικέρ Γιδαζκαλίερ ηων σολών ηηρ Καθαπήρ Θεωπίαρ ηος Δξω-

ηεπικού Δμποπίος και οι σέζειρ ηοςρ 

1.1. Διζαγωγή 

1. Ωο άκεζα δεδνκέλν ζηελ εκπεηξία αληηθείκελν, ην Γηεζλέο Οη-

θνλνκηθφ Σχζηεκα ζπγθξνηείηαη απφ αληζφκεηξα αλεπηπγκέλνπο ε-

ζληθνχο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο (ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη 

απφ ην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ θαη θεθαιαηαθψλ ηνπο δηαπινθψλ 

(ζρέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο), δειαδή απφ ηηο ξνέο εκπνξεπκάησλ (α-

γαζψλ θαη ππεξεζηψλ) θαη θεθαιαίσλ (ρξεκαηηθψλ) πνπ αλαπηχζζν-

ληαη αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο αλνηθηέο εζληθέο νηθνλνκίεο. Έηζη, 

ε Γεληθή, ζπλνιηθή, δηεξεχλεζε ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ πζηή-

καηνο ζπληειείηαη, γηα ιφγνπο κεζφδνπ, ζηα πιαίζηα ηεο Καζαξήο 

Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (δει. ηεο Μηθξννηθνλνκηθήο Θεσξί-

αο ησλ Αλνηθηψλ Οηθνλνκηψλ), ηεο Θεσξίαο ησλ Γηεζλψλ Οηθνλνκη-

θψλ – Ννκηζκαηηθψλ ρέζεσλ (δει. ηεο Μαθξννηθνλνκηθήο Θεσξίαο 

ησλ Αλνηθηψλ Οηθνλνκηψλ), ηεο Θεσξίαο (θαη ηεο Πξαθηηθήο) ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ηεο Γεληθήο Θεσξίαο ησλ πζηεκάησλ (κα-

ζεκαηηθήο θαη κε), θαη, ηέινο, ηεο Πνιηηηθήο Θεσξίαο. 

 Ζ Καζαξή Θεσξία ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, ηεο νπνίαο ηηο Αξρέο 

θαη ηηο επηκέξνπο ζεσξεηηθέο ρνιέο ζα αλαπηχμνπκε ζηα αθφινπ-

ζα, πξαγκαηεχεηαη ζεσξεηηθά ηηο αληαιιαγέο εκπνξεπκάησλ πνπ ρα-

ξαθηεξίδνπλ ην Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ χζηεκα, θαη σο εθ ηνχηνπ α-

ληηπαξέξρεηαη, θαη’ αξράο, θάζε άιιν γλψξηζκα ή φςε απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, επηρεηξεί, πξψηνλ, λα εξκελεχζεη ην 

θαηλφκελν ηεο δηεζλνχο εμεηδίθεπζεο, δεχηεξνλ, λα πξνζδηνξίζεη 

(εάλ, θπζηθά, ππάξρνπλ) ηνπο θχξηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην δηε-

ζλή θαηακεξηζκφ – ζπλδπαζκφ ηεο εξγαζίαο (θαη λα ηνπο αληηπαξα-

βάιιεη κε απηφλ πνπ θπξίσο δηέπεη ηνλ εζληθφ θαηακεξηζκφ – ζπλ-

δπαζκφ ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο, σο γλσζηφλ, είλαη ν ζκηζηαλφο 

(A. Smith) λφκνο ηνπ απνιχηνπ πιενλεθηήκαηνο), ηξίηνλ, λα δηε-

ξεπλήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο εμεηδίθεπζεο ζηελ θαηαλνκή 

θαη ηε κεγέζπλζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, θαη γεληθφηεξα, ηέ-

ηαξηνλ, λα απεηθνλίζεη θαη, έηζη, λα ζπιιάβεη ζεσξεηηθά ηε δηα-

δηθαζία «κεηαζρεκαηηζκνχ» αλεμάξηεησλ («θιεηζηψλ»), κεηαμχ 

ηνπο, εζληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ζε αιιειεμαξηψκελα («αλνη-

θηά») εζληθά νηθνλνκηθά ππνζπζηήκαηα. 

 ε αληίζεζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο ζρεηηθέο ζεσξίεο (Γηεζλψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, πζηεκάησλ, Πνιηηη-

θήο), νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη ην Γηεζλέο χζηεκα απφ ηελ άπν-

ςε, θπξίσο, ηεο ινγηθήο – ζεσξεηηθήο θαη ηζηνξηθήο – πξαγκαηη-

θήο εμέιημήο ηνπ, ε Καζαξή Θεσξία ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ ζέηεη 

θαη απαληά ην αθφινπζν, πξσηεχνλ, εξψηεκα: Πνηα είλαη θαη’ αξ-

ρήλ ε βάζε ζπγθξφηεζεο θαη ζπλνρήο (ζηαζεξφηεηαο) ηνπ Γηεζλνχο 

Οηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο; Ωο εθ ηνχηνπ, απνηειεί ην ζεκέιην ηεο 

Γεληθήο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο, δηφηη ζπ-
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ζηήλεη θαη δηακνξθψλεη θαη’ αξρήλ ην ζεσξεηηθφ αληηθείκελν φισλ 

ησλ ππνινίπσλ ζρεηηθψλ ζεσξηψλ. 

2. Παξά ηηο ζεκαληηθφηαηεο δηαθνξέο ηνπο (πξσηεχνπζεο ή/θαη 

δεπηεξεχνπζεο), φιεο νη επηκέξνπο ρνιέο ηεο Καζαξήο Θεσξίαο 

ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ έρνπλ κία εληαία ινγηθή δνκή, πξάγκα ην 

νπνίν νθείιεηαη ζην φηη εθθηλνχλ απφ ηελ απφδεημε ηεο αθφινπζεο 

πξφηαζεο (θη άξα εδξάδνληαη ζ’ απηήλ): Αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλ-

ζήθε γηα ηελ έλαξμε εκπνξεπκαηηθψλ αληαιιαγψλ αλάκεζα ζε δχν – 

αξρηθά – θιεηζηέο νηθνλνκίεο είλαη ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εγρψ-

ξησλ ιφγσλ αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ. Γηαθνξεηηθά εηπσκέλν, ε 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ, απφ ρψξα ζε ρψξα, ζρεηηθψλ ηηκψλ γηα ηα 

παξαγφκελα εκπνξεχκαηα ζπληζηά ηελ αλαγθαία θαη ηελ ηθαλή ζπλ-

ζήθε γηα ηελ έλαξμε ησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ ή, φπσο αιιηψο ιέγε-

ηαη, ηε βάζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

 Πψο εξκελεχνληαη, φκσο, ζεσξεηηθά νη εζληθέο απνθιίζεηο ησλ 

ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ; Απηφ αθξηβψο είλαη ην επίδηθν 

δήηεκα, δηφηη νη επηκέξνπο ρνιέο δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο αλά-

ινγα κε ηε ιχζε πνπ δίλνπλ. Έηζη, θάζε ζεσξεηηθή δηαθνξά ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Καζαξήο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (θαη ζε θά-

ζε ζρεηηθφ δήηεκα) παξάγεηαη απφ ηελ (θαη αλάγεηαη ζηελ) χπαξμε 

κηαο δηαθνξεηηθήο ζεσξίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Με άιια ιφγηα, εάλ ζηα πιαίζηα ηεο επηζηήκεο ησλ 

θιεηζηψλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ππήξρε κία θαη κφλνλ κία, γελη-

θψο απνδεθηή, ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ, ηφηε ζα 

ήηαλ αδχλαηνλ λα ππάξρνπλ (λα ζπγθξνηεζνχλ) δηαθνξεηηθέο ρνιέο 

ζηε Θεσξία ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ. Δπεηδή, ινηπφλ, ην δήηεκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ είλαη ην θνκβηθφ δήηεκα, ηφζν 

ζηα πιαίζηα ηεο επηζηήκεο ησλ θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ φζν θαη ζηα 

πιαίζηα ηεο επηζηήκεο ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ, έπεηαη φηη νη 

επηκέξνπο, βαζηθέο θαη νινθιεξσκέλεο, ρνιέο ζηε Θεσξία ηνπ Γη-

εζλνχο Δκπνξίνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη νη εμήο: Κιαζηθή (Ρη-

θαξδηαλή), Νενθιαζηθή, Νενξηθαξδηαλή (ξαθθαταλή). 

 Σέινο, θαη φπσο πξναλαθέξακε, φιεο απηέο νη ρνιέο έρνπλ 

κηα εληαία ινγηθή δνκή, ε νπνία δχλαηαη λα παξνπζηαζζεί, ζηε 

γεληθή ηεο γξακκή, θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

i. Δίλαη δεδνκέλε κηα ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ 

ησλ εκπνξεπκάησλ (ε θιαζηθή, ε λενθιαζηθή ή, ηέινο, ε λενξηθαξ-

δηαλή), ζηα πιαίζηα θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη 

γλσζηνί φινη εθείλνη νη παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ην 

χςνο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ (θαζψο επίζεο θαη ε ζρεηηθή πνζνηηθή 

ζπκβνιή ηνπ θαζελφο). 

ii. Απνδεηθλχεηαη φηη νη εζληθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ζρεηηθέο 

ηηκέο (ζηνπο ιφγνπο αληαιιαγήο) ησλ εκπνξεπκάησλ ζπληζηνχλ ηε 

βάζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

iii. Γηα λα απνθιίλνπλ, φκσο, νη εγρψξηεο ζρεηηθέο ηηκέο ζα 

πξέπεη (αλαγθαζηηθά) λα δηαθέξεη πνζνηηθά, απφ ρψξα ζε ρψξα, 

έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ζρε-
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ηηθψλ ηηκψλ. Τπνηίζεηαη, ινηπφλ, ε χπαξμε δχν εζληθψλ νηθνλν-

κηψλ, νη νπνίεο, πξψηνλ, είλαη αξρηθά θιεηζηέο (πιήξσο αλεμάξ-

ηεηεο κεηαμχ ηνπο), θαη, δεχηεξνλ, είλαη θαζ’ φια φκνηεο, αιιά 

δηαθέξνπλ πνζνηηθά ζ’ έλαλ (ηνπιάρηζηνλ) απφ ηνπο πξνζδηνξηζηη-

θνχο παξάγνληεο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ. 

iv. Γεδνκέλνπ (ζεκείν ii) φηη απηέο νη δχν νηθνλνκίεο ζα ζπ-

γθξνηήζνπλ νπσζδήπνηε έλα δηεζλέο ζχζηεκα, ην νπνίν ζα ραξαθηε-

ξίδεηαη, πξνθαλψο, απφ ηελ χπαξμε ελφο εληαίνπ (δηεζλνχο) ιφγνπ 

αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ, είλαη απνιχησο δπλαηφλ λα κειεηε-

ζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο δηεζλνχο εμεηδίθεπζεο ζηελ θαηαλνκή θαη 

ηε κεγέζπλζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. 

v. Ζ ελ ιφγσ κειέηε νινθιεξψλεηαη δηα ηεο κεηαβνιήο (σο πξνο ην 

κέγεζνο θαη ην είδνο) ηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα (ησλ ζρεηη-

θψλ ηηκψλ), θαηά ηνλ νπνίν έρεη ππνηεζεί φηη δηαθέξνπλ νη ππφ 

ζεψξεζηλ εζληθέο νηθνλνκίεο. Έηζη, ηειηθά, ζπγθξνηνχληαη γελη-

θέο πξνηάζεηο (ζεσξήκαηα), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, 

ηφζν ηνπ πξνηχπνπ ηεο δηεζλνχο εμεηδίθεπζεο (πνην εκπφξεπκα ζα 

παξάγεη ε θάζε επηκέξνπο νηθνλνκία) φζν θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

ηειεπηαίαο ζηελ θαηαλνκή θαη ηε κεγέζπλζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκα-

ηνο. 

vi. Ζ ζπλνιηθή δηεξεχλεζε εληνπίδεη, επνκέλσο, ηε βάζε ζπγθξφ-

ηεζεο ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη ν-

ξηζκέλα απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σέινο, είλαη απν-

ιχησο δπλαηφλ λα γεληθεπζεί θαη λα επεθηαζεί, νχησο ψζηε λα ζπ-

κπεξηιάβεη ηελ χπαξμε πεξηζζνηέξσλ απφ δπν ρψξεο, νξηζκέλσλ 

κνξθψλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο (δαζκνινγηθψλ θαη κε), ηνπ θφζηνπο 

κεηαθνξάο, ησλ κεηαβνιψλ ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο θαηαλαισηηθέο 

πξνηηκήζεηο, ησλ δηεζλψλ κεηαβηβάζεσλ εηζνδήκαηνο θαη δαλεη-

ζκνχ, θαη ηεο δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο ζηνπο – ιεγφκελνπο – ζπ-

ληειεζηέο παξαγσγήο. 

3. ηα αθφινπζα ζα παξνπζηάζνπκε, ζα αλαπηχμνπκε θαη ζα ζπγθξί-

λνπκε, κεηαμχ ηνπο, ηηο Αξρέο ηεο Κιαζηθήο (Ρηθαξδηαλήο), ηεο 

Νενθιαζηθήο (Heckscher – Ohlin – Samuelson) θαη ηεο Νενξηθαξδη-

αλήο (ξαθθαταλήο) Καζαξήο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (Κεθά-

ιαην 1). Πεξαηηέξσ, ζα εθζέζνπκε νξηζκέλεο εθαξκνγέο θαη ηα φ-

ξηα ηεο Καζαξήο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (Κεθάιαην 2).  

 Δηδηθφηεξα, ζην Σκήκα 1.2 ζα εθζέζνπκε ηε ζρεηηθή Ρηθαξδηα-

λή Θεσξία θαη, ηδίσο, ζα ζεκειηψζνπκε ην λφκν πνπ δηέπεη ην δη-

εζλή θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, δειαδή ην ιεγφκελν λφκν ηνπ ζπ-

γθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. ην Σκήκα 1.3 ζα δείμνπκε φηη ε ζεσ-

ξία ησλ Heckscher – Ohlin – Samuelson δελ απνηειεί παξά κία ά-

κεζε εθαξκνγή – επέθηαζε, ζην πεδίν ησλ αλνηθηψλ νηθνλνκηψλ, 

ηεο Νενθιαζηθήο (Αηνκηζηηθήο) Θεσξίαο ηεο Γεληθήο Αληαγσληζηη-

θήο Ηζνξξνπίαο. ην Σκήκα 1.4 ζα εθζέζνπκε ηελ πξνζθάησο (ζπ-

γθξηηηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο) αλαπηπρζείζα ζρεηηθή Νενξηθαξδηα-

λή Θεσξία. Ωο γλσζηφλ, ε ζεσξία απηή, ε νπνία βαζίζηεθε ζην βη-

βιίν ηνπ P. Sraffa («Παξαγσγή Δκπνξεπκάησλ κέζσ Δκπνξεπκάησλ. 
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Πξεινχδην ζηελ Κξηηηθή ηεο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», Cambridge, 

Cambridge University Press, 1960), ζπληζηά κηα πεξαηηέξσ αλά-

πηπμε ηεο Ρηθαξδηαλήο θαη, ηαπηνρξφλσο, κηα ζεκειηαθή θξηηηθή 

ηεο Νενθιαζηθήο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ. Σέινο, ζηα Σκή-

καηα 2.1 θαη 2.2, θαη ζηε βάζε ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα 

έρεη πξνεγεζεί, πξψηνλ, ζα αλαδείμνπκε ηηο θπξηφηεξεο παξαλνή-

ζεηο πνπ πθίζηαληαη γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ «δηεζλνχο αληαγσλη-

ζκνχ», θαη νη νπνίεο δηαδξακαηίδνπλ, σζηφζν, έλαλ ελεξγφ ξφιν 

ζηηο ζρεηηθέο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο (ηφζν αλάκεζα ζε «εηδηθνχο» 

φζν θαη αλάκεζα ζε κε εηδηθνχο), δεχηεξνλ, ζα αλαθεξζνχκε, ελ 

ζπληνκία, ζηηο γεληθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηνλ επξσπατθφ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο ε πξνψζεζε ηεο ΟΝΔ (ε πξαγκάηεπζε απ-

ηψλ ησλ δχν δεηεκάησλ ζα πξέπεη λα εθιεθζεί σο κηα ραξαθηεξη-

ζηηθή, θαη εμαηξεηηθά δηδαθηηθή, εθαξκνγή ηεο πξνεγεζείζαο αλά-

πηπμεο), θαη ηξίηνλ, ζα επηζεκάλνπκε ηα εγγελή φξηα ηεο Καζαξήο 

Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ. 

 

1.2. Διζαγωγή ζηη Ρικαπδιανή Θεωπία 

4. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί εμ’ αξρήο, θαη ζε αληίζεζε κε ηελ θξα-

ηνχζα (λενθιαζηθή) αληίιεςε, φηη ε ζεσξία ηνπ Ricardo γηα ην 

δηεζλέο εκπφξην δελ ζεκειηψλεηαη ζην θεθ. VII («Πεξί Δμσηεξηθνχ 

Δκπνξίνπ») ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Αξρέο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Φν-

ξνινγίαο» ([1817] 1821). ην Κεθάιαην απηφ, ν D. Ricardo ππν-

ζηεξίδεη (εάλ αληηπαξέιζνπκε ηα ζρεηηθά κε ην «κεραληζκφ ξνήο 

ησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ», ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεη φηη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ λφκνπ ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη α-

πνιχησο ζπκβαηή κε ηελ πνζνηηθή ζεσξία ηνπ ρξήκαηνο ηνπ D. Hume 

– βι. Ρηθάξλην, 1938, ζζ. 118-31) ηηο αθφινπζεο ηξεηο ζέζεηο: 

.ΘR

1  Σν δηεζλέο εκπφξην δχλαηαη λα νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ εγρψ-

ξηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ηα εηζαγφκελα εκπν-

ξεχκαηα είλαη κηζζηαθά (δει. εηζέξρνληαη ζηελ θαηαλάισζε ησλ 

κηζζσηψλ).
1
 

.ΘR

2  Γεδνκέλσλ ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ζε θάζε ρψξα, 

πξνζδηνξίδνληαη πιήξσο νη εγρψξηνη (θαη ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο 

ηζρχνληεο) ιφγνη αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ. Απηνί νη ηειεπ-

ηαίνη πξνζδηνξίδνπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, πιήξσο ην πξφηππν ηεο 

δηεζλνχο εμεηδίθεπζεο. 

.ΘR

3  Σν βαζηδφκελν ζην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα δηεζλέο εκπφξην 

ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο κάδαο ησλ δηαζέζηκσλ αμηψλ ρξήζεο 

(δει. ηεο θαηαλάισζεο) ζε θάζε ρψξα. 

 Ζ απφδεημε ηεο 
R

1Θ  δελ δίλεηαη ζην ελ ιφγσ θεθ. VII, αιιά 

βαζίδεηαη ζηα έμη πξψηα θεθάιαηα ησλ «Αξρψλ Πνιηηηθήο Οηθνλνκί-

                                                
1
 Σα εκπνξεχκαηα εθείλα, ηα νπνία δελ εηζέξρνληαη ζηελ θαηαλάισζε ησλ κηζζσηψλ 

(αιιά κφλνλ ζ’ απηήλ ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη ησλ θεθαιαηνχρσλ) νλνκάδνληαη, ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ Ricardo, εκπνξεχκαηα πνιπηειείαο. 
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αο» θαη ζην ζρεηηθά παιαηφηεξν γξαπηφ ηνπ D. Ricardo, ην νπνίν 

θέξεη ηνλ ηίηιν: «Γνθίκην πεξί ηεο επηδξάζεσο κίαο ρακειήο ηη-

κήο ησλ ζηηεξψλ επί ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ» (1815). ηα πιαί-

ζηα απηψλ ησλ δηεξεπλήζεσλ, θαη θάησ απφ νξηζκέλεο ππνζέζεηο, ν 

D. Ricardo ππνζηεξίδεη φηη νη πξσηεχνληεο λφκνη ηεο θαηαλνκήο 

ηνπ εηζνδήκαηνο, νη νπνίνη δηέπνπλ έλα θιεηζηφ θαη κεγεζπλφκελν 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, είλαη νη εμήο (γηα ηηο απνδείμεηο, βι. 

Pasinetti, 1960, 1991, ζζ. 28-33): (α) Σν χςνο ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο θαη ηνπ νλνκαζηηθνχ σξνκηζζίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηψ-

ληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ κη-

ζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ, ελψ είλαη πιήξσο αλεμάξηεηα απφ ηηο ηε-

ρληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ πνιπηειείαο.
2
 (β) Σν 

χςνο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη ην χςνο ηνπ νλνκαζηηθνχ σξνκηζζί-

νπ ζπλδένληαη αληηζηξφθσο. (γ) Καζψο ην ζχζηεκα κεγεζχλεηαη, 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηζσξεχζεσο ηνπ θεθαιαίνπ, ηα κηζζηαθά 

εκπνξεχκαηα γίλνληαη φιν θαη πην αθξηβά ζε ζρέζε κε ηα εκπνξεχ-

καηα πνιπηειείαο (δει. ε ζρεηηθή ηηκή ησλ κηζζηαθψλ σο πξνο ηα 

πνιπηειή εκπνξεχκαηα απμάλεηαη – δηαρξνληθά – ζπλερψο). πλέ-

πεηα απηνχ, ην νλνκαζηηθφ σξνκίζζην, νη νλνκαζηηθνί κηζζνί θαη 

ε ζπλνιηθή γαηνπξφζνδνο (νλνκαζηηθή θαη πξαγκαηηθή) απμάλνληαη 

ζπλερψο, ελψ ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη ζπλερψο (ηα ζπλνιηθά 

θέξδε έρνπλ κε κνλφηνλε ζπκπεξηθνξά). (δ) Δπνκέλσο, ζηα πιαίζη-

α, ελφο θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο, ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη ζπλε-

ρψο (έσο κεδεληζκνχ, πξάγκα πνπ πξνθαλψο ζεκαίλεη φηη ζε θάπνηα 

κειινληηθή ρξνληθή «ζηηγκή» ε δηαδηθαζία επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ 

ζα αλαθνπεί θαη ην ζχζηεκα ζα εηζέιζεη ζε θαηάζηαζε ζηαζηκφηε-

ηαο) θαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα αληηζηξαθεί απηή ε λνκνηειεηαθά 

πξνθαζνξηζκέλε πνξεία ηνπ είλαη (δελ κπνξεί παξά λα είλαη) ε 

δηελέξγεηα δηεζλψλ αληαιιαγψλ (δει. ε κεηαηξνπή ηνπ ππφ ζεψξε-

ζηλ ζπζηήκαηνο ζε αλνηθηφ). (ε) πγθεθξηκέλα, θαη αθξηβψο επεη-

δή ην πνζνζηφ θέξδνπο δελ εμαξηάηαη (εμαξηάηαη) απφ ηηο ηερλη-

θέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ πνιπηειψλ (κηζζηαθψλ) εκπνξεπκάησλ, 

ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ – ζε ζπγθξηηηθά θζελφηεξεο ηηκέο – κη-

ζζηαθά εκπνξεχκαηα απφ ηελ αιινδαπή θαη λα εμαρζνχλ ζ’ απηήλ ηα 

εκεδαπά πνιπηειή εκπνξεχκαηα. Γηφηη, έηζη, ζα κεησζεί ε ζρεηηθή 

ηηκή ησλ κηζζηαθψλ πξνο ηα πνιπηειή εκπνξεχκαηα θαη ζα ήηαλ, 

επνκέλσο, σο εάλ λα ζεκεησλφηαλ κηα απφιπηε βειηίσζε ησλ ηερλη-

θψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ησλ κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ,
3
 ε νπνία ζα 

                                                
2
 ε ζπκθσλία κε ηνλ Ricardo, ππνζέηνπκε φηη ε παξαγσγή ησλ κηζζηαθψλ (πνιπηε-

ιψλ) εκπνξεπκάησλ ππφθεηηαη ζε θζίλνπζεο (ζηαζεξέο) απνδφζεηο θιίκαθαο θαη, 

σο εθ ηνχηνπ, ε ηηκή ηνπο πεξηέρεη (δελ πεξηέρεη) θαη δηαθνξηθή γαηνπξφζνδν. 

Σέινο, ράξηλ απινχζηεπζεο, ζα ππνζέζνπκε ηελ χπαξμε κφλνλ απηψλ ησλ δχν εηδψλ 

εκπνξεπκάησλ. 
3
 Όζν ην ζχζηεκα παξακέλεη θιεηζηφ, ε κείσζε ηεο ζρεηηθήο ηηκήο ησλ κηζζηαθψλ 

πξνο ηα πνιπηειή εκπνξεχκαηα πξνυπνζέηεη, πξνθαλψο, είηε ηελ απφιπηε βειηίσζε 

ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ησλ κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ είηε ηελ απφιπηε 

ρεηξνηέξεπζε ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ησλ πνιπηειψλ εκπνξεπκάησλ. χκ-

θσλα, φκσο, κε ηα πξνεγεζέληα (βι. ζεκείν α), ε θαηά ζεηξά δεχηεξε (πξψηε) 
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αλέθνπηε ηελ αλνδηθή (θαζνδηθή) πνξεία ηνπ νλνκαζηηθνχ σξνκη-

ζζίνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο γαηνπξνζφδνπ (ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο). 

 Δίλαη εκθαλέο φηη ε πξνεγνχκελε επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ πξνάγεη άκεζα ηα ζπκθέξνληα ησλ θεθαιαηνχρσλ, 

έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηα ζπκθέξνληα ησλ γαηνθηεκφλσλ, 

θαη, ηέινο, κάιινλ αθήλεη αδηάθνξνπο ηνπο κηζζσηνχο.
4
 Έηζη, εάλ 

ήηαλ δπλαηφλ λα απνδεηρζεί (απηφ αθξηβψο ζθέθηεθε ν Ricardo) 

φηη ην δηεζλέο εκπφξην ζπλεπάγεηαη, επηπιένλ θαη θαη’ αλάγθελ, 

ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ζε θάζε ρψξα, ηφηε, αθελφο 

νη κηζζσηνί κάιινλ ζα είραλ ιφγνπο λα ηαρζνχλ ππέξ ηεο θαζηέξσ-

ζεο ησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ (δηφηη, ελ ζπλερεία, ζα είλαη ζε ζέ-

ζε λα αζθήζνπλ πηέζεηο γηα ηελ αλαδηαλνκή ησλ νθειψλ πνπ φλησο 

ζα πξνθχςνπλ) θαη, άξα, λα ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο θεθαιαηνχρνπο 

θαη αθεηέξνπ θάζε ελδερφκελν, ζρεηηθφ, αληεπηρείξεκα ησλ γαην-

θηεκφλσλ ζα εμαζζέληδε ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ. Γηα ηελ αθξίβεηα, 

φπσο δχλαηαη επηγξακκαηηθά λα ιερζεί, ηα ζπκθέξνληα ησλ γαην-

θηεκφλσλ ζα εκθαλίδνληαλ σο επξηζθφκελα ζε πιήξε αληίθαζε κε ηα 

ζπκθέξνληα φιεο ηεο ππφινηπεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

 Πξάγκαηη, ν Ricardo εθζέηεη γηα πξψηε θνξά απηήλ ηελ απφ-

δεημε, ε νπνία νινθιεξψλεη ηελ ππέξ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ επη-

ρεηξεκαηνινγία ηνπ, ζην θεθ. VII ησλ «Αξρψλ» (βι. Ρηθάξλην, 

1938, ζει. 108 θαη 113-4, θαζψο επίζεο θαη ηηο ζζ. 247-8, ππν-

ζεκείσζε 1, 302-3). Δηδηθφηεξα, εθεί θαηαζθεπάδεη έλα ηδηαίηεξα 

απινπζηεπηηθφ ππφδεηγκα δχν ρσξψλ – δχν εκπνξεπκάησλ, ζεκειηψ-

λεη ηνλ πεξίθεκν λφκν ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο
5
 θαη απν-

δεηθλχεη ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο 
R

3

R

2 ΘΘ  . 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα (θαη φπσο ζα δείμνπκε αλαιπηηθά ζην 

Σκήκα 1.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ), ε ηζρχο απηψλ ησλ δχν ζέζεσλ 

είλαη πάληνηε δεδνκέλε κφλνλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππν-

ζέζεσλ πνπ εηζήγαγε ζην ππφδεηγκά ηνπ ν Ricardo. Έηζη, εάλ δελ 

είρε ππνζέζεη φηη θαη ηα δχν εκπνξεχκαηα, πξψηνλ, παξάγνληαη 

ππφ ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο, θαζψο επίζεο θαη κέζσ, κφλνλ, 

άκεζεο θαη νκνηνγελνχο εξγαζίαο (δει. ρσξίο ηε ρξήζε παγίνπ 

ή/θαη θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ ή/θαη εηεξνγελνχο εξγαζίαο) θαη, 

δεχηεξνλ, έρνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν παξαγσγήο, ηφηε, θαίηνη ζα ή-

ηαλ δπλαηφ λα ζεκειηψζεη ην λφκν ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκα-

ηνο, δελ ζα κπνξνχζε λα απνδείμεη νχηε ηε
6
 

R

2Θ  νχηε ηε 
R

3Θ . Γε-

                                                                                                                                        
κεηαβνιή δελ επηδξά (νδεγεί ζε αχμεζε) ζην πνζνζηφ θέξδνπο (ηνπ πνζνζηνχ θέξ-

δνπο). 
4
 εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Ricardo πεξί κηζζψλ (ηελ νπνία δελ 

είλαη εθηθηφ λα εθζέζνπκε εδψ – βι. Pasinetti, φ.π.), ην καθξνρξφλην επίπεδν 

ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ ζεσξείηαη σο εμσγελψο δεδνκέλν θαη ακεηάβιεην κέ-

γεζνο ηνπ θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο (θαίηνη βξαρπρξνλίσο, θαη ζε ζπζρέηηζε κε ηελ 

επηζψξεπζε θεθαιαίνπ, θπκαίλεηαη αλαγθαζηηθά). 
5
 Θα ηνλ εθζέζνπκε αλαιπηηθά ζηελ §6 ηνπ παξφληνο. 

6
 Όπσο ζα δνχκε (Σκήκα 1.4), κφλνλ ε θαηά ζεηξά πξψηε πξφηαζε, απ’ απηέο πνπ 

ελέρνληαη ζηε 
R

2Θ , είλαη εζθαικέλε. 
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δνκέλνπ, πάλησο, φηη ζηα έμη πξψηα θεθάιαηα ησλ «Αξρψλ» (βι. 

ηδίσο ηα Μέξε Γ - Δ ηνπ θεθ. I θαη ηα θεθ. II θαη VI) ν ίδηνο ν 

Ricardo ππνζηεξίδεη (θαη θαζηζηά ζαθέο) φηη νη ζρεηηθέο ηηκέο 

ησλ εκπνξεπκάησλ δελ πξνζδηνξίδνληαη κφλνλ απφ ηηο ηερληθέο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο (αιιά θαη απφ ηελ θαηαλνκή θαη ηε κεγέ-

ζπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο), έπεηαη φηη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

δηεζλνχο πξνηχπνπ εμεηδίθεπζεο πνπ ελέρεηαη ζηε 
R

2Θ  ραξαθηεξί-

δεηαη, απιψο, απφ αβιεςία. Σέινο, επεηδή ε 
R

3Θ  ζα ήηαλ πάληνηε 

νξζή εάλ, θαη κφλνλ εάλ, ε 
R

2Θ  ήηαλ πάληνηε νξζή, έπεηαη φηη ην 

εζθαικέλνλ ηεο 
R

3Θ  ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο άκεζε ζπλέπεηα ε-

λφο ινγηθά πξφηεξνπ ζθάικαηνο (-αβιεςίαο). 

5. Αθξηβψο επεηδή δελ εκκέλνπλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο ινγηθήο δηάξ-

ζξσζεο ηεο ξηθαξδηαλήο ζεσξίαο, νη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη 

απνθφπηνπλ, απζαηξέησο, ην θεθ. VII ησλ «Αξρψλ» απφ ην ππφινηπν 

ζχζηεκα ηνπ Ricardo θαη δηαηείλνληαη, πξνβάιινληαο νξηζκέλα α-

λππφζηαηα επηρεηξήκαηα, φηη ε ξηθαξδηαλή – θιαζηθή ζεσξία ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ ζπληζηά εηδηθή πεξίπησζε ηεο ζεσξίαο ησλ 

Heckscher – Ohlin – Samuelson (H–O–S).
7
 Σα επηρεηξήκαηά ηνπο εί-

λαη, θπξίσο, ηα εμήο: (α) Ζ ξηθαξδηαλή ζεσξία είλαη απινπζηεπ-

ηηθή, δηφηη ιακβάλεη ππφςε ηεο κφλνλ έλα «ζπληειεζηή παξαγσ-

γήο», ηελ νκνηνγελή εξγαζία, θαη παξαβιέπεη φινπο ηνπο ππνινί-

πνπο, φπσο «ην θεθάιαην θαη ηε γε». Έηζη, ζηα πιαίζηά ηεο είλαη 

– εθ θαηαζθεπήο – αδχλαηνλ λα κειεηεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπ ε-

κπνξίνπ ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. (β) Ζ ξηθαξδηαλή ζεσξία 

είλαη ειιηπήο, δηφηη δελ ελέρεη θάπνηα ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

δηεζλή ιφγνπ αληαιιαγήο (δει. ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκά-

ησλ κεηά ηελ εμεηδίθεπζε). Έηζη, ζηα πιαίζηά ηεο είλαη – εθ ησλ 

πξαγκάησλ – αδχλαηνλ λα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο ε έθηαζε ηεο 

αχμεζεο ηεο κάδαο ησλ δηαζέζηκσλ αμηψλ ρξήζεο, ε νπνία επέξρε-

ηαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ. 

 Σν θαηά ζεηξά πξψην λενθιαζηθφ «επηρείξεκα» είλαη ηειείσο 

αλππφζηαην, δηφηη, φπσο είδακε, απηφ πνπ πξσηίζησο απαζρνινχζε 

ηνλ Ricardo ήηαλ ε ελδερφκελε αλαζηαιηηθή επίδξαζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ επί ηνπ λνκνηειεηαθά (ζχκθσλα κε ηε γεληθφηεξε ζεψξεζή 

ηνπ) κεηνχκελνπ – θαηά κήθνο ηεο δηαδηθαζίαο επηζσξεχζεσο ηνπ 

θεθαιαίνπ – πνζνζηνχ θέξδνπο. Πεξαηηέξσ, κάιηζηα, φρη κφλνλ δελ 

αληηπαξήιζε ην δήηεκα ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εκπνξίνπ ζηελ θαηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, αιιά ην έζεζε ζην 

θέληξν ηεο δηεξεχλεζήο ηνπ. Σν θαηά ζεηξά δεχηεξν λενθιαζηθφ 

«επηρείξεκα» δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζεί, ηξφπνλ ηηλά, βάζηκν. 

Πξάγκαηη, ν Ricardo (βι. Ρηθάξλην, 1938, ζει. 116) δελ ζπγθξφ-

ηεζε κηα ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηεζλνχο ιφγνπ αληαιιαγήο, 

αιιά έδεημε, απιψο, φηη απηφο ζα πξέπεη λα θείηαη εληφο ησλ εγ-
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ρψξησλ ιφγσλ αληαιιαγήο, νχησο ψζηε λα απμάλεηαη (ζπλεπεία ηνπ 

εκπνξίνπ) ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαη ζηηο δχν ρψξεο. Όπσο είδα-

κε, σζηφζν, απηφ πνπ απαζρνινχζε (ζην παξφλ ζεκείν) ηνλ Ricardo 

δελ ήηαλ ν επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο έθηαζεο θαηά ηελ νπνία 

απμάλεηαη δηεζλψο ε θαηαλάισζε αιιά ε απφδεημε χπαξμεο απηήο 

ηεο αχμεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην δήηεκα ηνπ «επαθξηβνχο πξνζδηνξη-

ζκνχ», θαίηνη φρη αζήκαλην θαζαπηφ (φπσο ζα δνχκε ζηελ §6 ηνπ 

παξφληνο, γηα ηελ επίιπζή ηνπ απαηηείηαη – φπσο ππεδείρζε θαηά 

πξψηνλ απφ ηνλ J.S. Mill, 1844, 1848, Βηβιίν III, θεθ. XVII, 

XVIII – λα ιεθζεί ππφςε ε αιιειεπίδξαζε δηεζλνχο πξνζθνξάο–

δηεζλνχο δεηήζεσο), είλαη απφ ινγηθή, εζσηεξηθή, άπνςε αδηάθνξν 

γηα ηε ξηθαξδηαλή ζεσξία. 

 Σπκπεξάζκαηα: i. χκθσλα κε ηνλ Ricardo, έλα θιεηζηφ θαπη-

ηαιηζηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή πηψζε ηνπ γελη-

θνχ πνζνζηνχ θέξδνπο, πηψζε ε νπνία δχλαηαη λα αληηζηξαθεί απν-

ηειεζκαηηθά – ζπζηεκαηηθά
8
 κφλνλ δηα ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε αλνη-

θηφ.
9
 ’ απηφ ην ελδερφκελν αληηηίζεληαη, βέβαηα, νη γαηνθηήκν-

λεο, ησλ νπνίσλ, σζηφζν, ηα ζπκθέξνληα πξέπεη λα παξακεξηζζνχλ, 

δηφηη (φπσο απνδεηθλχεηαη – βι. 
R

3Θ ) έρνπλ κεξηθφ ραξαθηήξα: ε 

εγθαζίδξπζε ησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ δελ αλαηξεί κφλνλ ηελ πηψζε 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (θη άξα δηαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

επηζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ), αιιά νδεγεί θαη ζε αχμεζε ηεο δηε-

ζλνχο θαηαλάισζεο. ii. ηα πιαίζηα ηεο ξηθαξδηαλήο ζεσξίαο δελ 

παξαγλσξίδεηαη ε χπαξμε θαη άιισλ, πιελ ηεο «εξγαζίαο», «ζπληε-

ιεζηψλ παξαγσγήο». Αληηζέησο, κάιηζηα, ζην θέληξν απηήο ηεο ζε-

σξίαο βξίζθνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηελ 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηε κεγέζπλζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ην 

δηεζλέο εκπφξην. iii. Ζ αλάιπζε ηνπ Ricardo γηα ην δηεζλέο ε-

κπφξην (θαη ηδίσο ην απινπζηεπηηθφ ππφδεηγκά ηνπ ησλ δχν ρσξψλ 

– δχν εκπνξεπκάησλ) απνηειεί ην «επνηθνδφκεκα» ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηφο ηνπ. Μφλνλ φηαλ αληηπαξέξρεηαη θαλείο απηφ ην ζεκε-

ιηψδεο δεδνκέλν, δχλαηαη λα ζεσξεί φηη ζπληζηά «εηδηθή πεξίπησ-

ζε» ηεο αληίζηνηρεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, φινη 

φζνη ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε παξαβιέπνπλ θαη ηα αθφινπζα, 

γλσζηφηαηα, ηζηνξηθά δεδνκέλα:
10
 «Ο Ricardo ρξεζηκνπνίεζε ην π-

                                                                                                                                        
7
 Απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαθψλ εγρεηξηδίσλ. 

Δίλαη, φκσο, εζθαικέλν. 
8
 Ο Ricardo δελ αξλείηαη, θπζηθά, φηη νη φπνηεο βειηηψζεηο ζηηο ηερληθέο ζπλ-

ζήθεο παξαγσγήο ησλ κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ αλαζηέιινπλ, πξνζσξηλά, ηελ εθδή-

ισζή ηεο. 
9
 Γελ καο απαζρνιεί εδψ ν έιεγρνο ηεο ινγηθήο νξζφηεηαο ηνπ ξηθαξδηαλνχ λφκνπ 

ηεο πηψζεο ηνπ γεληθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο. Γχλαηαη, πάλησο, λα απνδεηρζεί φηη – 

ζε αληίζεζε κε ηνλ αληίζηνηρν καξμηθφ λφκν (βι. Μαξμ, 1978, θεθ. 13-15), ν 

νπνίνο είλαη ινγηθά νξζφο ζηα πιαίζηα κνλνηνκεαθψλ ζπζηεκάησλ – δελ είλαη ιν-

γηθά ζπλεθηηθφο (γηα φια απηά, βι. Okishio, 1961, 1972, 1987, 2001, Μαξηφιεο, 

1999, 2006, θεθ. 4, 2010, Γνθίκην 10, θαη Mariolis, 1999). 
10
 ην απφζπαζκα απηφ (ρσξίο απψιεηα λνήκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πιή-

ξεο αληηζηνηρία κε ηα φζα εθηέζεθαλ ζηελ §4 ηνπ παξφληνο) αληί γηα: «ηξφθηκα» 

ή «αγξνηηθά πξντφληα» ή «ζηηεξά», δηάβαδε: «κηζζηαθά εκπνξεχκαηα» (παξαγφκελα 
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πφδεηγκά ηνπ γηα λα ππνζηεξίμεη ην ειεχζεξν εκπφξην, ζπγθεθξη-

κέλα ηελ άξζε ησλ δαζκψλ πνπ πεξηφξηδαλ ηηο εηζαγσγέο ηξνθίκσλ 

ζηελ Αγγιία… Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, 

αο ζπκεζνχκε φηη απφ ηελ έλαξμε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ην 

1789, κέρξη ηελ ήηηα ηνπ Ναπνιένληα ζην Βαηεξιφ, ην 1815, ε 

Βξεηαλία βξηζθφηαλ ζρεδφλ ζπλέρεηα ζε πφιεκν κε ηελ Γαιιία… Δ-

θφζνλ ε Βξεηαλία ήηαλ εμαγσγέαο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη εη-

ζαγσγέαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο ηνπ εκπνξίνπ 

[ν νπνίνο ζρεηηδφηαλ κε ηνλ πφιεκν – Θ.Μ.] αχμεζε ηε ζρεηηθή 

ηηκή ησλ ηξνθίκσλ ζηε Βξεηαλία. Σα θέξδε ησλ βηνκεράλσλ είραλ 

ηεικαηψζεη, νη γαηνθηήκνλεο φκσο επεκεξνχζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

καθξνρξφληνπ πνιέκνπ. Μεηά ηνλ πφιεκν, νη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ 

ζηε Βξεηαλία κεηψζεθαλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο ζπλέπεηεο 

νη γαηνθηήκνλεο, πνπ είραλ κεγάιε πνιηηηθή επηξξνή, θαηφξζσζαλ 

λα επηβάιινπλ κηα λνκνζεζία, ηνλ απνθαινχκελν «Νφκν ησλ ηηε-

ξψλ», πνπ επέβαιε ηέιε γηα λα απνζαξξχλεη ηηο εηζαγσγέο ζηηε-

ξψλ. Δλάληηα ζ’ απηφλ ηνλ Νφκν επηρεηξεκαηνινγεί ν Ricardo» 

(Krugman θαη Obstfeld, 1995, ζει. 102. Βι. επίζεο, Marx, 1848, 

Έλγθειο, [1888] 2000, θαη, γηα παξάδεηγκα, Θενράξεο, 1983, θεθ. 

10).
11
  

6. Δίλαη αιεζέο φηη ν ξηθαξδηαλφο λφκνο ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλε-

θηήκαηνο δχλαηαη θαη’ αξράο λα εθηεζεί (θαη κφλνλ γηα ιφγνπο 

παηδαγσγηθνχο) δηακέζνπ ελφο απινπζηεπηηθνχ λενθιαζηθνχ ππν-

δείγκαηνο (ππάξρεη κφλνλ έλαο «ζπληειεζηήο παξαγσγήο») γεληθήο 

αληαγσληζηηθήο ηζνξξνπίαο (βι. π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 1995, 

θεθ. 2). ηα αθφινπζα, σζηφζν, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ίδην, θα-

ηά βάζε, ην απινπζηεπηηθφ ππφδεηγκα ηνπ θεθ. VII ησλ «Αξρψλ» 

ηνπ Ricardo. 

 Έζησ, ινηπφλ, κηα θιεηζηή (αξρηθά) νηθνλνκία A, γηα ηελ 

νπνία ππνζέηνπκε φηη ηζρχνπλ ηα εμήο: 
R

1Y . Τπάξρνπλ δχν θνηλσ-

ληθέο ηάμεηο: νη κηζζσηνί θαη νη θεθαιαηνχρνη. 
R

2Y . Παξάγνληαη 

κφλνλ δχν εκπνξεχκαηα (ην 1 θαη ην 2), ηα νπνία απνηεινχλ κέζα 

θαηαλάισζεο. 
R

3Y . Κάζε θιάδνο παξάγεη έλα, θαη κφλνλ έλα, εκπφ-

ξεπκα (single production) θαη ε πεξίνδνο παξαγσγήο ησλ εκπνξεπ-

κάησλ είλαη εληαία. 
R

4Y . Ζ παξαγσγή ππφθεηηαη ζε ζηαζεξέο απν-

δφζεηο θιίκαθαο θαη γηα ηελ παξαγσγή κίαο κνλάδαο ηνπ εκπνξεχ-

καηνο  2 ,1 j  απαηηνχληαη j  κνλάδεο άκεζεο, νκνηνγελνχο, εξγα-

ζίαο. 
R

5Y . Δίλαη δηαζέζηκεο 
AL  κνλάδεο άκεζεο εξγαζίαο θαη απα-

ζρνινχληαη πιήξσο. 
R

6Y . Βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «εξεκίαο», πξάγ-

                                                                                                                                        
ππφ θζίλνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο), ελψ αληί γηα: «βηνκεραληθά πξντφληα», δηά-

βαδε: «πνιπηειή εκπνξεχκαηα» (παξαγφκελα ππφ ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο). 
11
 Δπεηδή, ινηπφλ, νη Krugman θαη Obstfeld, απφ ηε κία πιεπξά επαλαιακβάλνπλ 

ηα πεξί «εηδηθήο πεξίπησζεο» (βι. φ.π., θεθ. 2-3) ελψ απφ ηελ άιιε δελ παξα-

βιέπνπλ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, απνηεινχλ κηα αληηθαηηθή εμαίξεζε. 
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κα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνζθνξά ηζνχηαη κε ηε δήηεζε ζηηο αγνξέο 

ησλ αγαζψλ θαη φηη – ζπλεπεία ηεο ειεχζεξεο θίλεζεο ησλ κηζζσ-

ηψλ θαη ηνπ ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ – έρεη δηακνξθσζεί έλα δηαθια-

δηθά εληαίν νλνκαζηηθφ σξνκίζζην, 
Aw , θαη έλα δηαθιαδηθά  ε-

ληαίν πνζνζηφ θέξδνπο, 
Ar . 

 Βάζεη απηψλ έπεηαη, πξνθαλψο, φηη ε ελ ιφγσ νηθνλνκία ραξα-

θηεξίδεηαη, πξσηίζησο, απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο:
12
 

   AAAA rwp  111                        (1) 

   AAAA rwp  122                        (2) 

  
AAAAA XXL 2211                         (3) 

φπνπ 
A

jp  ε κνλαδηαία ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο j  θαη A

jX  ε παξαγφ-

κελε πνζφηεηα απφ ην εκπφξεπκα j , ε νπνία ζπκπίπηεη (επεηδή ε 

νηθνλνκία είλαη θιεηζηή) κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα πνπ θαηαλα-

ιψλεηαη. Έηζη, ε (3) εθθξάδεη ηελ θακπχιε παξαγσγηθψλ θαη θαηα-

λαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο A. 

 Αο ππνζέζνπκε, ηψξα, φηη, πξψηνλ, πθίζηαηαη έλα ήδε ζπγθξν-

ηεκέλν δηεζλέο ζχζηεκα, εληφο ηνπ νπνίνπ, αθελφο ε ζρεηηθή ηηκή 

ησλ εκπνξεπκάησλ ηζνχηαη κε 
*

2

*

1

* ppp   θαη αθεηέξνπ δελ ππάξρεη 

δηεζλήο θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπ ρξεκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ (έηζη δελ δηακνξθψλεηαη δηεζλψο έλα εληαίν νλνκαζηηθφ 

σξνκίζζην θαη έλα εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο), δεχηεξνλ, ε νηθνλν-

κία A εμεηάδεη ηελ έληαμή ηεο ζ’ απηφ ην δηεζλέο ζχζηεκα κε 

κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ελδερφκελε δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

ηεο δπλαηνηήησλ, θαη, ηξίηνλ, ε νηθνλνκία A είλαη ηφζν «κηθξή» 

ζε ζρέζε κ’ απηφ ην δηεζλέο ζχζηεκα πνπ – άπαμ θαη ζπκκεηάζρεη 

– δελ είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηνλ ήδε ηζρχνληα δηεζλή ιφγν 

αληαιιαγήο 
*p  (έηζη, νθείιεη λα ηνλ ζεσξήζεη σο εμσγελψο δεδν-

κέλν θαη ακεηάβιεην).
13
 

Θεώπημα 1. Ζ νηθνλνκία A ζα κεηαηξαπεί νπσζδήπνηε ζε αλνηθηή 

(δει. ζα εληαρζεί ζην δηεζλέο ζχζηεκα) εάλ ηζρχεη ην εμήο: 

    *

21 pppp AAA                            (4) 

Απφδεημε. Απφ ηηο (1), (2), έπεηαη φηη 
AAAp 21  . Δπίζεο, απφ 

ηελ (3) έπεηαη ην εμήο: 

                                                
12
 Απ’ απηέο δελ είλαη, βέβαηα, δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ φιεο νη εκπιεθφκελεο 

ελδνγελείο κεηαβιεηέο  A

j

AAA

j Xrwp ,,, . Απαηηείηαη ε εηζαγσγή πξφζζεησλ ππν-

ζέζεσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ θαηάζηξσζε ησλ εμηζψζεσλ πνπ «εθιείπνπλ». Ω-

ζηφζν, ην δήηεκα απηφ δελ ζα καο απαζρνιήζεη πξνο ην παξφλ (βι. ηα φζα επηζε-

καίλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ Θεσξεκάησλ 3 θαη 4 θαη ζηελ ππνζεκείσζε 16 ηνπ πα-

ξφληνο). 
13
 ηα πιαίζηα ηνπ Θεσξήκαηνο 3 ζα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηνπ 

φξνπ «κηθξή νηθνλνκία», ε a priori εηζαγσγή ηνπ νπνίνπ δηθαηνινγείηαη κεζνδν-

ινγηθά (φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα). 
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     2 2 1 2 1

A A A A A AX L X     

ή  

    AAAAA XpLX 122                           (5) 

Έζησ, γηα παξάδεηγκα, φηη ηζρχεη 
*pp A  . Δάλ ε A εμεηδηθεπζεί 

ζηελ παξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο 2, ηφηε ζα παξάγεη 
AAL 2  κνλάδεο 

απ’ απηφ ην εκπφξεπκα θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλαιψλεη νπνη-

νλδήπνηε ζπλδπαζκφ  AA CC *

2

*

1 ,  ησλ εκπνξεπκάησλ 1 θαη, αληηζηνί-

ρσο, 2, ν νπνίνο ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε: 

     AAAA CpCLp *

1

*

1

*

22

*

2                       (6) 

Ζ (6) εθθξάδεη, ινηπφλ, ηε θακπχιε θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ 

ηεο
14
 A (εάλ, θπζηθά, εμεηδηθεπζεί ζην εκπφξεπκα 2) θαη γξάθε-

ηαη, πεξαηηέξσ, σο εμήο: 

    AAAA CpLC *

1

*

2

*

2                          (7) 

Όκσο, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ (5) θαη (7) (θαη επεηδή έρεη ππνηεζεί 

φηη 
*pp A  ) πξνθχπηεη άκεζα φηη νη θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο 

ηεο A πεξηνξίδνληαη. Δπνκέλσο, ε εμεηδίθεπζε απηή δελ ζα επη-

ιεγεί. Δάλ, αληηζέησο, εμεηδηθεπζεί, ζην εκπφξεπκα 1, ηφηε ε 

θακπχιε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ζα δίλεηαη απφ ηελ 

αθφινπζε εμίζσζε (πξνθχπηεη εχθνια, εάλ εξγαζζνχκε αλαινγηθά): 

    AAAA CLpC *

11

**

2                         (8) 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ (5) θαη (8) (θαη επεηδή έρεη ππνηεζεί φηη 

   AAA ppp 1

*

2

* 1   ) πξνθχπηεη άκεζα φηη νη θαηαλαισηηθέο δπ-

λαηφηεηεο ηεο A δηεπξχλνληαη. Δπνκέλσο, ε εμεηδίθεπζε απηή ζα 

επηιεγεί αλαγθαζηηθά. 

Έζησ, ηψξα, φηη ηζρχεη 
*pp A  . Δξγαδφκελνη κε ηνλ ίδην, αλαιν-

γηθά, ηξφπν, κπνξνχκε λα δείμνπκε φηη ζα επηιεγεί (δελ ζα επη-

ιεγεί) ε εμεηδίθεπζε ζην εκπφξεπκα 2 (εκπφξεπκα 1). Δάλ, ηέινο, 

ηζρχεη 
*pp A  , ηφηε ε νηθνλνκία A είλαη, πξνθαλψο, αδηάθνξε: 

είηε εληαρζεί είηε δελ εληαρζεί ζην δηεζλέο ζχζηεκα, νη θαηαλα-

ισηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο δελ ζα κεηαβιεζνχλ (ζχγθξηλε ηηο (7), 

(8), κε ηελ (5)). 

φ.έ.δ. 

                                                
14
 Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ηζρχο ηεο (6) πξνυπνζέηεη φηη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο 

A  είλαη ηζνζθειηζκέλν, ήηνη φηη ε αμία ησλ δαπαλψλ ηεο ηζνχηαη κε ηελ αμία 

ηνπ εηζνδήκαηνο – πξντφληνο ηεο. Απηή ε ππφζεζε (δεδνκέλε – θαη’ αξράο – πά-

ληνηε ζηελ θαζαξή ζεσξία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ) ζα δηαηεξεζεί θαηά κήθνο φιεο 

ηεο παξνχζεο αλάπηπμεο (γηα ηε λενθιαζηθή πξαγκάηεπζε ηνπ «δηεζλνχο δαλεη-

ζκνχ», σο δηαρξνληθνχ εκπνξίνπ, βι. Krugman θαη Obstfeld, 1995, θεθ. 7, ελψ 

γηα ηε λενξηθαξδηαλή πξαγκάηεπζε, βι. Steedman, 1979, chs 15-16).  
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Πόπιζμα 1.1. Δάλ  ** pppp AA   ηφηε ε A ζα εμεηδηθεπζεί αλα-

γθαζηηθά ζην εκπφξεπκα 1 (εκπφξεπκα 2). Δάλ 
*pp A  , ηφηε ε A 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αδηαθνξίαο. 

Πόπιζμα 1.2. Σν δηεζλέο εκπφξην (πνπ νδεγεί ζηε δηεχξπλζε ησλ 

θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ) ηζνδπλακεί ινγηθά κε ηερλνινγηθή 

πξφνδν. 

Σρφιην. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο (5), (7), (8) θαη απφ ην Πφξηζκα 

1.1, ην δηεζλέο εκπφξην ζπλεπάγεηαη ηελ «πξνο ηα έμσ» κεηαηφπη-

ζε ηεο θακπχιεο θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ (βι. Σρήκα 1α,β). ε 

θαζεζηψο απηάξθεηαο, φκσο, απηνχ ηνπ είδνπο νη κεηαηνπίζεηο εί-

λαη δπλαηέο κφλνλ φηαλ ιακβάλεη ρψξα κείσζε ησλ 
A

j . 

 

 

              2 2 

 

 

 
A A

2/L          A A
2/L   

 

  

 
                                                                                                     

                      *p               *p   

                                 

                                 A A
1/L           1                                                  A A

1/L   1 

                                        

                   (α): 
A *p p                     (β): 

A *p p  

 

Σρήκα 1 

 

 

Σν δηεζλέο εκπφξην πξνζνκνηάδεη, ινηπφλ, κε κηα κείσζε ελφο εθ 

ησλ 
A

j  (θη άξα κε ηερλνινγηθή πξφνδν), δηφηη δχλαηαη λα ζεσξε-

ζεί σο κηα πην παξαγσγηθή, θαίηνη «έκκεζε», κέζνδνο παξαγσγήο 

ελφο εκπνξεχκαηνο: Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, ε A εμεηδηθεχεηαη ζην 

εκπφξεπκα 1 (δηφηη 
*pp A  ), ηφηε απνθηά κία (1) κνλάδα ηνπ ε-

κπνξεχκαηνο 2 δίλνληαο 
*1 p  κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 1. Έηζη, 

είλαη σο εάλ γηα ηελ «παξαγσγή» κίαο (1) κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκα-

ηνο 2 λα αλαιψλεη 
*

1 pA  κνλάδεο εξγαζίαο (ελψ ζε θαζεζηψο απ-

ηάξθεηαο απαηηείηαη ε αλάισζε 
A

2  κνλάδσλ εξγαζίαο, φπνπ, εκθα-

λψο, ηζρχεη 
AA p 2

*

1   ). 
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 Έζησ, ηψξα, φηη φινο ν θφζκνο δελ απνηειείηαη απφ ηελ αξρη-

θά θιεηζηή, πξναλαθεξζείζα, νηθνλνκία A θαη έλα ήδε δηακνξθσ-

κέλν δηεζλέο ζχζηεκα, αιιά (ceteris paribus) κφλνλ απ’ απηήλ 

ηελ θιεηζηή νηθνλνκία A θαη απφ κία άιιε θιεηζηή, παλνκνηφηπ-

πε, νηθνλνκία B  (δει. πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα κεγέζε 

BBB L,, 21  ). Θα εμεηάζνπκε εάλ θαη πφηε απηέο νη νηθνλνκίεο ζα 

ζπγθξνηήζνπλ έλα δηεζλέο ζχζηεκα (θαη ζα πξνζδηνξίζνπκε ηα ρα-

ξαθηεξηζηηθά ηνπ).
15
  

Θεώπημα 2. Δάλ ηζρχεη  BBBBBA pppp 2121  , ηφηε νη BA  ,  ζα 

ζπγθξνηήζνπλ νπσζδήπνηε δηεζλέο ζχζηεκα, ελψ ν δηεζλήο ιφγνο 

αληαιιαγήο 
*p  ζα θείηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδνπλ νη 

δχν εγρψξηνη ιφγνη αληαιιαγήο (D. Ricardo, [1817] 1821). 

Απφδεημε. Έζησ, γηα παξάδεηγκα, φηη ηζρχεη 
BA pp   (αθήλνπκε ηελ 

πεξίπησζε 
BA pp   ζηνλ αλαγλψζηε). Δάλ ν δηεζλήο ιφγνο αληαιια-

γήο 
*p  ήηαλ κηθξφηεξνο (κεγαιχηεξνο) απφ 

Ap  (απφ 
Bp ), ηφηε θαη 

νη δχν νηθνλνκίεο ζα επηζπκνχζαλ, φπσο άκεζα πξνθχπηεη απφ ην 

Θεψξεκα 1, λα εμεηδηθεπζνχλ ζηελ παξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 

(εκπνξεχκαηνο 1). Ωο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηε-

ζεί δηεζλέο ζχζηεκα (πνηνο ζα παξάγεη ην εκπφξεπκα 2 (εκπφξεπκα 

1);), θη άξα δελ είλαη δπλαηφλ λα ηζρχεη νχηε 
BA ppp *
 νχηε 

*ppp BA  . Δάλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηζρχζεη φηη 
BA ppp  *
, 

ηφηε ε νηθνλνκία Α (νηθνλνκία Β) ζα επηζπκεί, φπσο άκεζα πξνθχ-

πηεη απφ ην Θεψξεκα 1, λα εμεηδηθεπζεί ζην εκπφξεπκα 1 (εκπφ-

ξεπκα 2). Ωο εθ ηνχηνπ, γηα 
BA ppp  *
, ζα ζπγθξνηεζεί δηεζλέο 

ζχζηεκα. Δάλ, ηέινο, ηζρχζεη 
BA ppp  *
 (ή 

BA ppp  *
), ηφηε, 

φπσο άκεζα πξνθχπηεη απφ ην Θεψξεκα 1, ε νηθνλνκία Α (ή, αληη-

ζηνίρσο, ε νηθνλνκία Β) ζα είλαη αδηάθνξε απέλαληη ζηελ εμεηδί-

θεπζε, ελψ ε νηθνλνκία Β (ή, αληηζηνίρσο, ε νηθνλνκία Α) ζα ε-

πηζπκεί λα εμεηδηθεπζεί ζην εκπφξεπκα 2 (ζην εκπφξεπκα 1). Ωο 

εθ ηνχηνπ, ζα ζπγθξνηεζεί δηεζλέο ζχζηεκα. Σειηθά, ινηπφλ, εάλ 

                                                
15
 Ωο γλσζηφλ, ν Ρηθάξλην, 1938, ζζ. 115-6, ρξεζηκνπνηεί έλα ζρεηηθφ αξηζκεηη-

θφ παξάδεηγκα, εληφο ηνπ νπνίνπ ππνηίζεληαη ηα εμήο: Α = «Αγγιία», 1001 A , 

1202 
A , Β = «Πνξηνγαιία», 901 B , 802 

B , εκπφξεπκα 1 = «χθαζκα», εκπφ-

ξεπκα 2 = «νίλνο». θφπηκα δε, ζεσξεί φηη «Πνξηνγαιία» είλαη απνιχησο πην πα-

ξαγσγηθή (δει. εκθαλίδεη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη ζηα δχν εκπν-

ξεχκαηα) πξνθεηκέλνπ λα δείμεη φηη – ζε αληίζεζε κε φζα είρε ηζρπξηζζεί ν A. 

Smith – ν δηεζλήο θαηακεξηζκφο δηέπεηαη απφ ην λφκν ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλε-

θηήκαηνο θαη φηη – κφλνλ – ν εζληθφο θαηακεξηζκφο δηέπεηαη απφ ην λφκν ηνπ 

απνιχηνπ πιενλεθηήκαηνο (αλαιπηηθά γη’ απηφ, βι. ην Σκήκα 1.5 ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ). εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ην ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε εδψ πε-

ξηέρεη σο εηδηθή πεξίπησζή ηνπ ην εκθαληδφκελν ζηα λενθιαζηθά (θαη κε) εγρεη-

ξίδηα σο «ππφδεηγκα ηνπ Ρηθάξλην» (βι. π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 1995, θεθ. 

2). Γηα ηελ αθξίβεηα, ην ελ ιφγσ ππφδεηγκα ησλ εγρεηξηδίσλ πξνθχπηεη απφ απηφ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε εδψ, φηαλ ζέζνπκε 0 BA rr . 
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ηζρχεη 
BA pp  , ηφηε, πξψηνλ, ζα ζπγθξνηεζεί νπσζδήπνηε δηεζλέο 

ζχζηεκα, δεχηεξνλ, ζα ηζρχζεη είηε 
BA ppp  *
 είηε 

BA ppp  *
, 

θαη, ηξίηνλ, ε νηθνλνκία Α ζα εμάγεη ην εκπφξεπκα 1 θαη ε νηθν-

λνκία Β ζα εμάγεη ην εκπφξεπκα 2 (εξγαδφκελνη αλαινγηθά κπνξνχ-

κε λα δείμνπκε φηη εάλ ηζρχεη 
BA pp  , ηφηε ε Α ζα εμάγεη ην 

εκπφξεπκα 2 θαη ε Β ην εκπφξεπκα 1). 

 Έζησ, ηψξα, φηη ηζρχεη 
BA pp  . Σφηε, φπσο άκεζα πξνθχπηεη 

απφ ην Θεψξεκα 1, νη δχν νηθνλνκίεο είλαη αδηάθνξεο. ηελ πεξί-

πησζε, πάλησο, πνπ ζπγθξνηήζνπλ δηεζλέο ζχζηεκα ζα ηζρχζεη, 

πξνθαλψο, 
*ppp BA  . 

φ.έ.δ. 

Θεώπημα 3. Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
*p  θαη ηνπ πξνηχπνπ 

εμεηδίθεπζεο πξέπεη θαη’ αλάγθελ λα ιεθζεί ππφςε ε αιιειεπίδξα-

ζε δηεζλνχο πξνζθνξάο – δηεζλνχο δήηεζεο (J.S. Mill, 1844, 

1848). 

Απφδεημε. Έζησ, γηα παξάδεηγκα, φηη ηζρχεη 
BA pp   (ε πεξίπησζε 

BA pp   αθήλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε) θαη φηη ηα εζληθά πνζνζηά θέξ-

δνπο  BA rr ,  απνηεινχλ εμσγελψο δεδνκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηή-

καηνο. Θα δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο ππνπεξηπηψζεηο (ιάβε ππφςηλ 

ηηο εμηζψζεηο (1), (2), (3) θαη ην Θεψξεκα 2): 

 Δάλ 
BA ppp *
, ηφηε θακία νηθνλνκία δελ ζα επηζπκεί λα πξν-

ζθέξεη ην εκπφξεπκα 1. Άξα, ε δηεζλήο πξνζθνξά 
*

1X  ηνπ εκπν-

ξεχκαηνο 1 (ε νπνία εμ’ νξηζκνχ ηζνχηαη κε ην επζχ άζξνηζκα 

ησλ αληηζηνίρσλ εζληθψλ πξνζθνξψλ, δει. 
BA XXX *

1

*

1

*

1  ) ζα η-

ζνχηαη κε κεδέλ, ελψ ε δηεζλήο πξνζθνξά ηνπ εκπνξεχκαηνο 

 BA XXX *

2

*

2

*

2   ζα είλαη ζεηηθή (γηα ηελ αθξίβεηα ζα ηζρχεη 

BBBAAA LXLX 2

*

22

*

2  ,   ). 

 Δάλ 
BA ppp  *
, ηφηε ε Β ζα πξνζθέξεη 

BBL 2  κνλάδεο ηνπ ε-

κπνξεχκαηνο 2, ελψ ε ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο Α (δει. ην κέγεζνο 

AA XX *

2

*

1 ) ζα ιακβάλεη, πξνθαλψο, νπνηαδήπνηε ηηκή αλάκεζα ζην 

κεδέλ θαη ζην ζπλ άπεηξν. Δπνκέλσο, ε ζρεηηθή παγθφζκηα πξν-

ζθνξά 
*

2

*

1 XX  ζα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε ηηκή αλάκεζα ζην κεδέλ 

θαη ζην κέγεζνο    BBAA LL 21  . 

 Δάλ 
BA ppp  *
, ηφηε ην 

*

2

*

1 XX  ζα ηζνχηαη κε    BBAA LL 21  . 

 Δάλ 
*ppp BA  , ηφηε ην 

AX *

1  ζα ηζνχηαη κε 
AAL 1 , ελψ ε ζρε-

ηηθή πξνζθνξά ηεο Β (δει. ην κέγεζνο 
BB XX *

2

*

1 ) ζα ιακβάλεη 

πξνθαλψο, νπνηαδήπνηε ηηκή αλάκεζα ζην κεδέλ θαη ζην ζπλ ά-

πεηξν. Δπνκέλσο, ε ζρεηηθή παγθφζκηα πξνζθνξά 
*

2

*

1 XX  ζα ιακ-
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βάλεη νπνηαδήπνηε ηηκή αλάκεζα ζην    BBAA LL 21   θαη ην ζπλ 

άπεηξν. 

 Σέινο, εάλ 
*ppp BA  , ηφηε θακία νηθνλνκία δελ ζα επηζπκεί 

λα πξνζθέξεη ην εκπφξεπκα 2 (άξα 0*

2 X  θαη   *

2

*

1 XX ). 

 Βάζεη φισλ απηψλ έπεηαη φηη ε θακπχιε παγθφζκηαο ζρεηηθήο 

πξνζθνξάο (Π) έρεη ηε κνξθή πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 2. 

 

 

  

                              *p  γ 

 
                                                                     β                   3       

                              Bp  Π 

 
 α 

 2 
  

                                                     1  

                                   
Ap            

  

 

 

 

 0 

                      
A A B B

1 2( / ) /( / )L L            
* *

1 2/C C  

 

Σρήκα 2 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν πξνζδηνξηζκφο ηφζν ηνπ 
*p  φζν θαη ηνπ πξνηχπνπ 

εμεηδίθεπζεο είλαη αδχλαηνο ρσξίο ηελ εηζαγσγή κίαο θακπχιεο 

δηεζλνχο ζρεηηθήο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, γηα ηελ νπνία δπλάκεζα 

λα ππνζέζνπκε φηη έρεη ηε κνξθή  *

2

*

1

*

2

*

1 CCfpp   (φπνπ ην f  ππν-

δειψλεη κία γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε θαη ην 
*

2

*

1 CC  ηε δηεζλή 

ζρεηηθή θαηαλαισηηθή δήηεζε, κε 
BA CCC *

1

*

1

*

1   θαη 
BA CCC *

2

*

2

*

2  .
16
  

 Όπσο, ινηπφλ, ζπλάγεηαη απφ ην Σρήκα 2 (νη α, β, γ ππνδειψ-

λνπλ ηξεηο, δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά, θακπχιεο δηεζλνχο ζρεηηθήο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο), δεδνκέλσλ ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσ-

                                                
16
 Δίλαη απηνλφεην φηη ε ελ ιφγσ ζπλάξηεζε πξνθχπηεη απφ ηελ «άζξνηζε» ησλ ε-

ζληθψλ ζπλαξηήζεσλ ζρεηηθήο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο, νη νπνίεο ππνηίζεηαη (ρά-

ξηλ απινχζηεπζεο) φηη είλαη εληαίεο γηα ηνπο κηζζσηνχο θαη ηνπο θεθαιαηνχρνπο 

(θαίηνη δπλαηφλ, δελ είλαη αλαγθαίν λα ππνηεζεί φηη ε ελ ιφγσ ζπλάξηεζε ζεκε-

ιηψλεηαη λενθιαζηθά, δει. ζηε «ζεσξία ηνπ νθέινπο»). εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη 

αληί ησλ εζληθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζεσξεζνχλ ηα εζληθά σ-

ξνκίζζηα (νλνκαζηηθά ή πξαγκαηηθά) σο νη εμσγελψο δεδνκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Υάξηλ ζπληνκίαο, ζα αληηπαξέιζνπκε ηελ έθζεζε απηήο ηεο δπλαηφηε-

ηαο (βι. σζηφζν, ην Θεψξεκα 4). 
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γήο θαη ησλ 
BA LL , , ε δηεζλήο ηζνξξνπία θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλ-

ζήθεο ηεο δήηεζεο. Δηδηθφηεξα, ζην ζεκείν 1 (ζεκείν 3) ε Α (ε 

Β) παξάγεη θαη ηα δχν εκπνξεχκαηα θαη εμάγεη ην εκπφξεπκα 1 (ην 

εκπφξεπκα 2), ελψ ε Β (ε Α) παξάγεη θαη εμάγεη ην εκπφξεπκα 2 

(ην εκπφξεπκα 1). Σέινο, ζην ζεκείν 2 ε Α (ε Β) παξάγεη θαη ε-

μάγεη ην εκπφξεπκα 1 (ην εκπφξεπκα 2). Έηζη, ζηα ζεκεία 1 θαη 3 

κφλνλ κία νηθνλνκία εμεηδηθεχεηαη πιήξσο, ελψ ζην ζεκείν 2 θαη 

νη δχν νηθνλνκίεο εμεηδηθεχνληαη πιήξσο.
17
 

φ.έ.δ. 

Πόπιζμα 3.1. Κάζε νηθνλνκία εμάγεη (αιιά φρη: παξάγεη κφλνλ, 

δηφηη βι. ηα ζεκεία 1, 3 ηνπ Σρήκαηνο 2) ην εκπφξεπκα εθείλν, 

ζην νπνίν είλαη ζπγθξηηηθά πην παξαγσγηθή. Γειαδή, ην εκπφξεπκα 

εθείλν ζην νπνίν εκθαλίδεη ηε ζπγθξηηηθά πςειφηεξε παξαγσγηθφ-

ηεηα ηεο εξγαζίαο («λφκνο ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο»). 

Σρφιην. Απφ ηα Θεσξήκαηα 2, 3 πξνθχπηεη φηη ην πνην ζα είλαη ην 

εμαγφκελν απφ θάζε νηθνλνκία εκπφξεπκα δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε δηάηαμεο ησλ  2 ,1, jB

j

A

j  , αιιά απφ ηε ζρέζε δηάηαμεο ησλ 

BBAA

2121  ,   ή, ηζνδχλακα, απφ ηε ζρέζε δηάηαμεο ησλ 

BBAA

1212  ,   (φπνπ, jj 1  ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ 

θιάδν j ). Έηζη, αθφκα θη αλ ηζρχεη, γηα παξάδεηγκα, φηη B

j

A

j    

(ήηνη ε Β εκθαλίδεη απφιπην πιενλέθηεκα θαη ζηα δχν εκπνξεχκα-

ηα), ηφηε ζα ηζρχεη αλαγθαζηηθά είηε 
BBAA

1212    είηε 

BBAA

1212   . Γειαδή, ζα ππάξρεη νπσζδήπνηε εκπφξεπκα ζην ν-

πνίν ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Α ζα είλαη ζπγθξηηηθά 

(ή, κε άιιε ηζνδχλακε δηαηχπσζε, ζρεηηθά) πην πςειή απ’ φηη 

ζηελ Β. Απηφ αθξηβψο είλαη ην εκπφξεπκα ζην νπνίν – ζα ιέγεηαη 

φηη – ε Α δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη απηφ αθξηβψο ην 

εκπφξεπκα ζα εμάγεη, ελψ ζα εηζάγεη ην άιιν εκπφξεπκα, ζην ν-

πνίν εκθαλίδεη ζπγθξηηηθφ κεηνλέθηεκα(εδψ, δει. ζην παξάδεηγκά 

καο, εκθαλίδεη θαη απφιπην κεηνλέθηεκα).
18
  

                                                
17
 Δίλαη εκθαλέο (απφ ην ρ. 2) φηη φζν πεξηζζφηεξν ην 

AL  (ην 
BL ) ππεξβαίλεη 

ην 
BL  (ην 

AL ) ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα λα ηζρχζεη  * * A Bp p p p  , 

πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκία Β (νηθνλνκία Α) είλαη ε ζρεηηθά «κη-

θξή νηθνλνκία». Γη’ απηφ, ινηπφλ, ην αλαιπηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ απν-

δείρζεθε ην Θεψξεκα 1 είλαη θαη ινγηθά ζπλεθηηθφ θαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθφ. 
18
 ην πξναλαθεξζέλ αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα ηνπ Ricardo, ζηελ «Αγγιία» (ζηελ 

«Πνξηνγαιία») ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηνπ «πθάζκαηνο» είλαη 

θαηά 20% πςειφηεξε (θαηά  11.1%, πεξίπνπ, ρακειφηεξε) απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηνπ «νίλνπ». Έηζη, ε «Αγγιία» εκθαλίδεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα (θαη απφιπην κεηνλέθηεκα) ζηελ παξαγσγή «πθάζκαηνο» θαη ζπγθξηηη-

θφ (θαη απφιπην) κεηνλέθηεκα ζηελ παξαγσγή «νίλνπ». Όκσο, γηα θάζε δηεζλή ιφ-

γν αληαιιαγήο 
*p , ν νπνίνο ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε 891210 *  p , ζεκεηψλεηαη 

δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ζηηο δχν ρψξεο (ρσξίο πεξαηηέξσ 

αηηηνιφγεζε, ν Ρηθάξλην, φ.π., ζέηεη 1* p ). 
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Πόπιζμα 3.2. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ε Α δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιεν-

λέθηεκα ζην εκπφξεπκα 1, ηφηε ην ζπγθξνηνχκελν απφ ηηο Α, Β δη-

εζλέο ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

             
1 11 1

* *

2 2 1 11 1 1 1A A B B A B A A B Br r w w r r   
  

            (9) 

φπνπ 
BA ww ** ,  ηα νλνκαζηηθά σξνκίζζηα κεηά ηελ έλαξμε ησλ δηε-

ζλψλ αληαιιαγψλ.
19
 πλεπψο, εάλ ππνζέζνπκε, γηα παξάδεηγκα, φηη 

ε Β είλαη απνιχησο πην παξαγσγηθή  A

j

B

j    θαη φηη 
A Br r   πξνθχ-

πηεη φηη – κεηά ηελ έλαξμε ησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ – ην σξνκί-

ζζην (ηφζν ην νλνκαζηηθφ φζν θαη πξαγκαηηθφ) ζηελ Β ππεξβαίλεη 

απηφ ηεο Α. 

Πόπιζμα 3.3. Μεηά ηελ έλαξμε ησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ, θάζε εκπφ-

ξεπκα παξάγεηαη ζηελ νηθνλνκία εθείλε πνπ ην πξνζθέξεη απνιχησο 

θζελφηεξα. 

Σρφιην. Καίηνη ε απφδεημή ηνπ είλαη πξνθαλήο ζα ηελ εθζέζνπκε, 

δηφηη ην πφξηζκα απηφ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε. Δπίζεο, 

δηφηη έρεη κηα «βαζχηεξε» ζεκαζία, ηελ νπνία θαη ζα αλαδείμνπ-

κε. 

Απφδεημε. Έζησ, γηα παξάδεηγκα, φηη 
BA pp  . Απφ ην Θεψξεκα 3 

πξνθχπηεη φηη εκπφξεπκα 1 (εκπφξεπκα 2) ζα παξάγεηαη ζηελ Α 

(ζηελ Β) θαη ζα ηζρχεη είηε 
BA ppp  *
 είηε 

BA ppp  *
. Δπνκέ-

λσο, κεηά ηελ έλαξμε ησλ αληαιιαγψλ, ζα ηζρχεη ην εμήο: 

   AAA rwp  11

**

1   θαη  BBB rwp  12

**

2            (10) 

ελψ ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο ίζρπε ην εμήο: 

    kkkk rwp  111   θαη  kkkk rwp  122          (11) 

φπνπ BAk , . Δάλ, ινηπφλ, ζα ηζρχεη 
BA ppp  *
 (ράξηλ ζπληνκί-

αο, αθήλνπκε ηηο πεξηπηψζεηο 
BA ppp  *
 θαη 

BA ppp  *
 ζηνλ 

αλαγλψζηε), ηφηε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο (10) θαη (11), ζα η-

ζρχεη θαη ην εμήο: 

   AAAA rwppp  12

**

2

*                  (12) 

   BBBB rwppp  11

**

1

*                   (13) 

φπνπ  AAA rw 12

*   είλαη, πξνθαλψο, ε ηηκή εθείλε, ζηελ νπνία ε Α 

ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ην πξνζθέξεη ην εκπφξεπκα 2, εάλ επηρεηξνχζε 

λα ην παξάμεη ζηα πιαίζηα ηνπ ήδε ζπγθξνηεκέλνπ δηεζλνχο ζπζηή-

καηνο (αλαιφγσο εξκελεχεηαη ην δεμηφ κέινο ηεο (13)). 

φ.έ.δ. 

Σεκαζία. Ζ ζρέζε (12) (αλαιφγσο ε (13)) ζεκαίλεη φηη – κεηά ηελ 

έλαξμε ησλ αληαιιαγψλ – είλαη αδχλαηνλ ην εκπφξεπκα 2 λα παξα-

ρζεί ζηελ Α. Γηφηη, εάλ παξαγφηαλ, ε ηηκή ηνπ ζα ήηαλ αλαγθα-

                                                
19
 Ζ απφδεημε ηνπ πνξίζκαηνο είλαη εχθνιε. Βαζίδεηαη ζηε ζρέζε 

BA ppp  *
 

θαη ζην φηη ην εκπφξεπκα 1 (2) ζα παξάγεηαη θαη’ αλάγθελ ζηελ Α (Β). 
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ζηηθά πςειφηεξε απφ ηε δηεζλή ηηκή ηνπ 
*

2p  θαη, έηζη, θαλέλαο 

δελ ζα είρε ιφγν λα ην αγνξάζεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Α (φ-

ινη ζα εμαθνινπζνχζαλ λα ην αγνξάδνπλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

Β). Δπνκέλσο, ην Πφξηζκα 3.3 ζεκαίλεη, νπζηαζηηθά, φηη ην ζπ-

γθξνηνχκελν απφ ηηο Α θαη Β δηεζλέο ζχζηεκα είλαη επζηαζέο (π-

πνδειψλεη, δειαδή, ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο – βι. 

§1 ηνπ παξφληνο).
20
  

 Σέινο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζζεί φηη ε κέρξη ηνχδε 

αλάπηπμε ηνπ δεηήκαηνο είλαη ειεγρφκελε, δηφηη έρεη ππνηεζεί 

(ρσξίο αηηηνιφγεζε) φηη νη θεθαιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο Α, Β δη-

εμάγνπλ εκπφξην κε θίλεηξν ή, ηζνδχλακα, κε θξηηήξην ηε δηεχ-

ξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Δίλαη πξάγκαηη αιεζέο 

φηη ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο ην εκπφξην δελ δηεμάγεηαη 

απ’ απηέο ηηο ίδηεο (γεληθά θαη αφξηζηα), αιιά απφ ηνπο θεθα-

ιαηνχρνπο ηνπο, ν νπνίνη, κάιηζηα, έρνπλ (εθ ησλ πξαγκάησλ) έλα 

θαη κφλνλ έλα θίλεηξν ή, ηζνδχλακα, θξηηήξην: ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ηνπο. Ωζηφζν, ν πξναλαθεξζείο ηζρπξηζκφο 

απνδεηθλχεηαη αβάζηκνο (θη φπσο αλαθέξακε ζηελ §4 απηφ αθξηβψο 

ήηαλ πνπ ν Ricardo ελδηαθεξφηαλ λα απνδείμεη) δηφηη ζηνλ παξφλ 

αλαιπηηθφ πιαίζην ηζρχεη ην αθφινπζν ζεψξεκα (ζην Σκήκα 1.4 ζα 

δνχκε φηη δελ έρεη γεληθή ηζρχ, πξάγκα πνπ κάιινλ ζπληζηά ην 

ζεκαληηθφηεξν δίδαγκα ηεο Νενξηθαξδηαλήο Θεσξίαο):  

Θεώπημα 4. Δάλ θαη ηα δχν εκπνξεχκαηα είλαη κηζζηαθά, ηφηε γηα 

θάζε 
*p  εληφο, θαη κφλνλ εληφο, ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνπο εγρψξηνπο ιφγνπο αληαιιαγήο, ζεκεηψλεηαη (θαη) δηεχ-

ξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ θεξδνθνξίαο θαη ζηηο δχν νηθνλνκίεο . 

Απφδεημε. Έζησ, γηα παξάδεηγκα, φηη 
BA pp   (ε αληίζεηε πεξίπησ-

ζε αθήλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε). Αο ππνζέζνπκε φηη νη κηζζσηνί θα-

ηαλαιψλνπλ λα εκπνξεχκαηα ζηελ αλαινγία  BAkdd kk ,  21   θαη αο 

ζπκβνιίζνπκε κε 
kc  ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ. Σφηε, 

εάλ ππνζέζνπκε φηη νη κηζζσηνί θαηαλαιψλνπλ φιν ην εηζφδεκά 

ηνπο, ζα ηζρχεη  kkkkkk dpdpcw 2211   θαη, έηζη, νη (1), (2) γξάθν-

ληαη σο εμήο: 

         kkkkkkkkkkk ddpddpprc 212211 11          (14) 

Απφ ηελ (14) ζπλάγεηαη φηη εάλ, θαη κφλνλ εάλ, πξψηνλ, ε Α (ε 

Β) εμεηδηθεπζεί ζην εκπφξεπκα 1 (εκπφξεπκα 2) θαη, δεχηεξνλ, 

                                                
20
 Φαίλεηαη (βι. ηε ζρέζε (12)) φηη κία κείσζε ηνπ νλνκαζηηθνχ σξνκηζζίνπ 

ή/θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζηνλ θιάδν παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 ζα κπνξνχ-

ζε λα θαηαζηήζεη ηελ εγρψξηα ηηκή ίζε (ή, αθφκα, ρακειφηεξε) απφ ηε δηεζλή. 

Ωζηφζν, ε δπλαηφηεηα απηήο ηεο κείσζεο είλαη αλχπαξθηε: θαλέλαο κηζζσηφο ή 

θεθαιαηνχρνο ηεο Α δελ ζα δερζεί έλα ρακειφηεξν σξνκίζζην ή, αληηζηνίρσο, πν-

ζνζηφ θέξδνπο απ’ απηφ ην νπνίν δχλαηαη λα επηηχρεη (θαη ην νπνίν φλησο επη-

ηπγράλεη απαζρνινχκελνο ή, αληηζηνίρσο, αμηνπνηψληαο ην θεθάιαηφ ηνπ ζηνλ 

θιάδν παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο 1). 
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ηζρχεη 
BA ppp  *
, ηφηε ζα ζεκεησζεί δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θεξδνθνξίαο θαη ζηηο δχν νηθνλνκίεο. 

 Δηδηθφηεξα, απφ ηελ (14) πξνθχπηεη φηη (κε * ζπκβνιίδνπκε 

ηηο κεηαβιεηέο κεηά ηελ εμεηδίθεπζε θαη κε jk   ππνδειψλνπκε 

φηη ε νηθνλνκία BAk ,  εμεηδηθεχεηαη ζην εκπφξεπκα :)2 ,1j  

                BAkkkk pppBArcrc  ***  ,2 ,111    (15) 

Ζ αχμεζε, φκσο, ηνπ κεγέζνπο  rc 1  (κεηά ηελ εμεηδίθεπζε) δελ 

ζεκαίλεη παξά ηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ θεξδνθνξίαο.
21,22

 

φ.έ.δ. 

Πόπιζμα 4.1. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ηζρχεη 
BA pp   θαη ην εκπφξεπ-

κα 2 (εκπφξεπκα 1) δελ είλαη κηζζηαθφ ζηελ νηθνλνκία Α (νηθνλν-

κία Β), εάλ δειαδή ηζρχεη  2 10 0A Bd d  , ηφηε ην δηεζλέο εκπφξην 

δελ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ θεξδνθνξί-

αο (αιιά κφλνλ ζε δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ – βι. 

Θεψξεκα 3).
23
  

Σπκπεξάζκαηα: i. Ζ ζεσξία ηνπ Ricardo δχλαηαη λα εθηεζεί θαηά 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη είλαη, εληφο ηνπ απινπζηεπηηθνχ αλαιπηη-

θνχ ηεο πιαηζίνπ (βι. Σκήκα 1.4 ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ), ζπλε-

θηηθή. ii. Δάλ εθηεζεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, απνδεηθλχεηαη φηη 

πεξηέρεη ηελ εγρεηξηδηαθή, λενθιαζηθή, εθδνρή ηεο σο εηδηθή 

(θαη ζηξεβιή) πεξίπησζε.
24
 

 

1.3. Διζαγωγή ζηη Νεοκλαζική Θεωπία 

7. Όπσο έρεη ήδε ιερζεί, ε Νενθιαζηθή Θεσξία απνηειεί κηα εθαξ-

κνγή – επέθηαζε ηεο Νενθιαζηθήο (Αηνκηζηηθήο) Θεσξίαο ηεο Γελη-

                                                
21
 Απφ ηηο (1), (2) πξνθχπηεη φηη ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο ηα κεγέζε 

kk rc ,  ζπλ-

δένληαη «αληηζηξφθσο». Έηζη, ζ’ απηφ ην θαζεζηψο, ηα ελ ιφγσ κεγέζε δχλαληαη 

λα απμεζνχλ ηαπηνρξφλσο κφλνλ ζπλεπεία ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. Όπσο δείμακε, 

δηακέζνπ ηνπ εκπνξίνπ απμάλεηαη ην κέγεζνο  rc 1 , πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη δχλαηαη λα απμεζεί είηε κφλνλ ην r  είηε κφλνλ ην c  είηε θαη ηα δχν απηά 
κεγέζε (ην ηη αθξηβψο ζα ζπκβεί θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηελ απηάξθεηα ζην εκπφ-

ξην εμαξηάηαη απφ ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ κεηαμχ κηζζσηψλ – θεθαιαηνχρσλ). Σέ-

ινο, ν αλαγλψζηεο ζα δείμεη φηη ε ελ ιφγσ αχμεζε έρεη σο πεγή ηεο ην γεγνλφο 

φηη ην εκπφξην ηζνδπλακεί ινγηθά κε ηερλνινγηθή πξφνδν (βι. φ,ηη ειέρζε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Πνξίζκαηνο 1.1, θαζψο θαη ηελ (14): παξαηήξεζε, ινηπφλ, φηη ε 

δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ θεξδνθνξίαο ζηελ Α νθείιεηαη ζην φηη – θαηά ηε κε-

ηάβαζε απφ ηελ απηάξθεηα ζην εκπφξην – ν ζπληειεζηήο ηνπ 
kd 2  κεηψλεηαη, δηφηη 

απφ 
AAA p 21    γίλεηαη ίζνο κε 

*

1 pA ). 

22
 Φπζηθά, εάλ ηζρχζεη  ** pppp BA  , ηφηε δελ ζα ζεκεησζεί δηεχξπλζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θεξδνθνξίαο ζηελ Α (ζηελ Β), αιιά κφλνλ ζηελ Β (ζηελ Α). 
23
 Γηα ηε γεληθφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο, βι. Σκήκα 1.4. 

24
 Σν Σκήκα 1.2 ηνπ παξφληνο βαζίζηεθε ζηα Pasinetti, 1960, Schmidt, 1975, 

Ravix, 1977, Chacholiades, 1978, chs 2-3, Steedman, 1979, chs 1, 8, Caves et 

al., 1992, θεθ. 1-5, Krugman θαη Obstfeld, 1995, θεθ. 2. Δθηηκνχκε, σζηφζν, 

φηη ε δφκεζή ηνπ εκθαλίδεη θάπνηα πξσηνηππία θαη είλαη ρξήζηκε ζηνλ πξνζεθηη-

θφ αλαγλψζηε. 
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θήο Αληαγσληζηηθήο Ιζνξξνπίαο. ηα αθφινπζα ζα εθζέζνπκε, ελ 

ζπληνκία, ηε βάζε ζπγθξφηεζήο ηεο. Με ηελ έθζεζε απηή, ηέινο, 

ζα αλαδεηρζνχλ νη ζεκειηψδεηο δηαθνξέο ηεο απφ ηε ζρεηηθή Ρη-

θαξδηαλή θαη Νενξηθαξδηαλή ζεσξία. Αξρηθά ζα αλαθέξνπκε ηηο βα-

ζηθέο ππνζέζεηο, ελ ζπλερεία ηα δεδνκέλα, θαη ζην ηέινο νξηζκέ-

λα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζεσξίαο. 

 Υπνζέζεηο:  

N

1Y . Έζησ δχν πιήξσο αλεμάξηεηα (θαη’ αξράο) κεηαμχ ηνπο ά-

ηνκα, ην Α θαη ην Β, ηα νπνία, είλαη, ηαπηνρξφλσο, θάηνρνη νξη-

ζκέλσλ «ζπληειεζηψλ παξαγσγήο», παξαγσγνί νξηζκέλσλ αγαζψλ θαη 

θαηαλαισηέο απηψλ ησλ αγαζψλ. Ωο παξαγσγνί επηδηψθνπλ ηε κεγη-

ζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο, ελψ σο θαηαλαισηέο επηδηψθνπλ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ηνπο. Σέινο, επηδηψθνπλ θαη ηελ πιήξε 

απαζρφιεζε ησλ «παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ» πνπ θαηέρνπλ. Δάλ, θαη 

κφλνλ, εάλ επηηπγράλνπλ φιεο απηέο ηηο επηδηψμεηο ηνπο, ηφηε 

βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε γεληθήο ηζνξξνπίαο.  

N

2Y . Τθίζηαηαη απιή (single) παξαγσγή. Παξάγνληαη δχν (κφλνλ) 

θαηαλαισηηθά αγαζά (ην αγαζφ 1 θαη ην αγαζφ 2) κέζσ δχν (κφλνλ) 

νκνηνγελψλ θαη κε αλαπαξαγφκελσλ «ζπληειεζηψλ παξαγσγήο» (π.ρ. 

ηνπ θεθαιαίνπ (K) θαη ηεο εξγαζίαο (L)) θαη ππφ ζηαζεξέο απνδφ-

ζεηο θιίκαθαο.  

N

3Y . Ζ πεξίνδνο παξαγσγήο ησλ αγαζψλ είλαη εληαία.  

N

4Y . ε φιεο ηηο αγνξέο ηζρχνπλ ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ.  

N

5Y . Αθφκα θη αλ ηα ελ ιφγσ ά-ηνκα Α, Β ζπλάςνπλ ζρέζεηο αληαι-

ιαγήο αγαζψλ, δελ ζα ζπλάςνπλ πηζησηηθέο ζρέζεηο. πλεπψο, ε ζε 

ρξήκα εθθξαζκέλε αμία ηεο θαηαλάισζήο ηνπο ηζνχηαη πάληνηε κε 

ηε ζε ρξήκα εθθξαζκέλε αμία ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. 

 Γεδνκέλα:  

N

1Δ . Ζ «ζπλάξηεζε νθέινπο» θάζε α-ηφκνπ, ε νπνία έρεη ηε κνξθή 

 kkkk CCFU 21 , , κε BAk , , θαη φπνπ 
kU  ην απνξξένλ απφ ηελ θα-

ηαλάισζε 
kC1  κνλάδσλ ηνπ αγαζνχ 1 θαη 

kC2  κνλάδσλ ηνπ αγαζνχ 2 

φθεινο ηνπ α-ηφκνπ k .  
N

2Δ . Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, βάζεη ησλ ν-

πνίσλ ηα ά-ηνκα Α, Β δχλαληαη λα παξάγνπλ ηα δχν αγαζά (δει. 

δχν «ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο» γηα θάζε ά-ηνκν).  

N

3Δ . Οη πνζφηεηεο ηνπ «θεθαιαίνπ» θαη ηεο «εξγαζίαο» πνπ θαηέ-

ρνπλ ηα ά-ηνκα (δει. ηα κεγέζε 
kk LK , , κε BAk , ).

25
  

                                                
25
 Γηα ηηο απνδείμεηο ησλ φζσλ αθνινπζνχλ, βι. π.ρ. Μπέλνο, 1974, θεθ. 6, 

Simpson, 1975, ch. 5, Silbeberg, 1990, ch. 16. Γηα κία απζηεξά ηερληθή ζεκε-

ιίσζε ηεο κηθξννηθνλνκηθήο λενθιαζηθήο ζεσξίαο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, βι. 

Chipman, 1987. Γηα κία γεληθφηεξε, πεξηιακβάλνπζα ηφζν κηθξννηθνλνκηθέο φζν 
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Ωο γλσζηφλ, απφ ηελ ππφζεζε πεξί πιήξνπο απαζρνιήζεσο ησλ 

«ζπληειεζηψλ», απφ ηηο 
N

3

N

2 YY   θαη απφ ηα 
N

4

N

3 ΔΔ   εμάγεηαη ε 

«θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ» θάζε α-ηφκνπ, θαη έζησ 

 kkk XGX 21   απηή. Παξάιιεια, βάζεη ησλ 
N

4

N

2 YY   θαη ησλ 
N

2

N

1 ΔΔ  , 

απνδεηθλχεηαη φηη γηα θάζε εμσγελψο δεδνκέλν ιφγσ αληαιιαγήο 

 021  ppp  ησλ δχν αγαζψλ, πξψηνλ, ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ 

ηνπ α-ηφκνπ k  πξνυπνζέηεη (θαη ζπλεπάγεηαη) ηελ ηζρχ ηεο αθφ-

ινπζεο ζρέζεο: 

  pdXdGdXdX kkkk 1221                   (16) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
θαη καθξννηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο, ζεκειίσζε ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο ηεο δηε-

ζλνχο νηθνλνκίαο, βι. Obstfeld and Rogoff, 1998. 
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φπνπ 
kk dXdX 21  ε πξψηε παξάγσγνο ηεο ζπλαξηήζεσο  kkk XGX 21   

θαη, δεχηεξνλ, ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ηνπ α-ηφκνπ k  πξνυ-

πνζέηεη (θαη ζπλεπάγεηαη) ηελ ηζρχ ηεο αθφινπζεο ζρέζεο: 

       pCUCU kkkk  21                   (17) 

φπνπ 2 ,1  ,  jCU k

j

k
, ε κεξηθή παξάγσγνο πξψηεο ηάμεσο ηεο ζπ-

λαξηήζεσο 
kU . Καηά ζπλέπεηα ην ά-ηνκν k  βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

γεληθήο ηζνξξνπίαο φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, νη (16) θαη (17) ηζρχ-

νπλ «ηαπηνρξφλσο». Σέινο, εάλ ηα ελ ιφγσ ά-ηνκα απνθαζίζνπλ λα 

ζπζρεηηζζνχλ κεηαμχ ηνπο, θαη ζπλεπψο δεκηνπξγήζνπλ κία «θνηλσ-

λία», ηφηε ζα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε γεληθήο ηζνξξνπίαο φηαλ, 

θαη κφλνλ φηαλ, νη (16), (17) ηζρχνπλ φρη κφλνλ «ηαπηνρξφλσο» 

αιιά θαη γηα BAk , . ηελ πεξίπησζε απηή, επνκέλσο, νη πνζφηε-

ηεο ησλ αγαζψλ πνπ απηά παξάγνπλ  kk XX *

2

*

1 , , θαηαλαιψλνπλ 

 kk CC *

2

*

1 ,  θαη αληαιιάζνπλ, θαζψο επίζεο θαη ιφγνο (αλαινγία) 
*p , 

ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αληαιιαγέο ηνπο, πξνζδηνξίδνληαη 

ελδνγελψο θαη απεηθνλίδνληαη (παξαδεηγκαηηθά) ζην Σρήκα 3 (Έρεη 

ζρεδηαζζεί κε ηελ παξαδνρή φηη ην ά-ηνκν Α (Β) θαηαλαιψλεη πε-

ξηζζφηεξεο κνλάδεο ηνπ αγαζνχ 2 (ηνπ αγαζνχ 1) απ’ απηέο πνπ 

παξάγεη, ελψ, ιφγσ ηεο 
N

5Y , ηζρχεη φηη:   AAA CpCXp *

2

*

2

*

1

*

1

*

1  . Σέ-

ινο, ε δηαθεθνκκέλε επζεία Τ είλαη ε θιίζεσο 
*1 p  επζεία ησλ 

ζρεηηθψλ ηηκψλ).
26
 ε θαζεζηψο απνκφλσζεο νη «θακπχιεο παξαγσγη-

θψλ δπλαηνηήησλ» 
kG  ησλ α-ηφκσλ εθθξάδνπλ, πξνθαλψο, θαη ηηο 

θαηαλαισηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Ωζηφζν, ηα ελ ιφγσ ά-ηνκα έ-

ρνπλ, ζχκθσλα κε ηε λενθιαζηθή ζεσξία, ιφγν λα ζπλάςνπλ αληαι-

ιαθηηθέο ζρέζεηο (θαη άξα λα ζπγθξνηήζνπλ «θνηλσλία»),
27
 δηφηη 

κφλνλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ζε ζέζε λα δηεπξχλνπλ ηηο θα-

ηαλαισηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Πξάγκαηη, εάλ, ράξηλ ζπληνκίαο, 

εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο κφλν ζην ά-ηνκν Α (βι. Σρήκα 4), ηφ-

ηε παξαηεξνχκε ηα εμήο: Έζησ φηη ζε θαζεζηψο απνκφλσζεο παξήγα-

γε ζην ζεκείν α ηεο θακπχιεο 
AG  (νπφηε θαη θαηαλάισλε ηηο πν-

ζφηεηεο 
AA XX 21 , ) θαη έζησ φηη ζε θαζεζηψο αληαιιαγψλ, θαη ζπλε-

πεία ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο 
*p  (βι. Σρήκα 3), πα-

                                                
26
 Οη ππφινηπεο ελδνγελψο πξνζδηνξηδφκελεο κεηαβιεηέο είλαη ηα 

BA UU , , νη α-

κνηβέο ησλ «παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ», θαζψο επίζεο θαη νη πνζφηεηέο ηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ά-ηνκα Α, Β, ζηελ παξαγσγή ησλ δχν αγαζψλ (ζπλνιηθά 

21 κεηαβιεηέο, θαη κπνξεί λα δεηρζεί φηη βάζεη ησλ 
NNY   ζπγθξνηνχληαη 

πξάγκαηη 21 αλεμάξηεηεο εμηζψζεηο). 
27
 ε αληίζεζε κε φ,ηη ζπλήζσο ππνζηεξίδεηαη απφ νξηζκέλνπο καξμίδνληεο ή ‘ε-

ηεξφδνμνπο’ νηθνλνκνιφγνπο (θαη αλεμάξηεηα απφ θάζε εκκελή θξηηηθή πνπ δχλα-

ηαη λα ηεο αζθεζεί – βι. §9 θαη Σκήκα 1.4) ε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία ηεο 

γεληθήο ηζνξξνπίαο à la Walras (φρη, πάλησο, θαη ηεο κεξηθήο ηζνξξνπίαο à la 

Marshall) είλαη (νξζφηεξα, επηδηψθεη λα είλαη) θνηλσληθή ζεσξία. 
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ξάγεη ζην ζεκείν β ηεο θακπχιεο 
AG .

28
 Ωο εθ ηνχηνπ, θαη ιφγσ 

ηεο 
N

5Y , δχλαηαη λα θαηαλαιψλεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν επί ηεο 

επζείαο ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ Σ, θαη κάιηζηα πθίζηαληαη άπεηξνη 

ζπλδπαζκνί θαηαλάισζεο (απηνί πνπ θείληαη επί ηνπ επζπγξάκκνπ 

ηκήκαηνο ΓΓ ηεο επζείαο Σ), νη νπνίνη είλαη απνιχησο πςειφηεξνη 

απφ απηφλ πνπ αληηζηνηρεί ζην θαζεζηψο ηεο απνκφλσζεο(βι. Σρήκα 

4).
29
  

8. Οχηε ιίγν νχηε πνιχ, ε Νενθιαζηθή Θεσξία ηνπ Γηεζλνχο Δκπν-

ξίνπ δελ έγθεηηαη παξά, θαη’ αξρήλ θαη θαη’ αξράο, ζηελ αληηθα-

ηάζηαζε ηεο ιέμεο «ά-ηνκα» κε ηε ιέμε «νηθνλνκίεο». Πεξαηηέξσ, 

θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εμαγσγή – παξαγσγή νξηζκέλσλ 

πξνηάζεσλ γεληθήο ηζρχνο, εηζάγεη, ζην πξνεγνχκελν αλαιπηηθφ 

πιαίζην, ηηο αθφινπζεο επηπξφζζεηεο ππνζέζεηο:  

N

6Y . Οη νηθνλνκίεο Α, Β δηαζέηνπλ ηνπο «ζπληειεζηέο παξαγσγήο» 

ζε δηαθνξεηηθή αλαινγία. Γει. ηζρχεη    BBAA LKLK   θαη π.ρ. 

εάλ    BBAA LKLK  , ηφηε ιέγεηαη φηη «ε Α (ε Β) δηαζέηεη ηνλ 

ζπληειεζηή εξγαζία (ζπληειεζηή θεθάιαην) ζε ζρεηηθή αθζνλία ή, 

ηζνδχλακα, φηη ν ζπληειεζηήο εξγαζία είλαη ζρεηηθά άθζνλνο 

(ζπάληνο) ζηελ Α (ζηελ Β)».  

N

7Y . Οη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ «ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο» είλαη εληαίεο (ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη αλά νηθνλν-

κία) θαη αληηπξνζσπεχνληαη απφ κηα ζπλήζε «ζπλάξηεζε νθέινπο».  

N

8Y . Οη νηθνλνκίεο Α, Β δηαζέηνπλ ηηο ίδηεο κεζφδνπο παξαγσγήο 

ησλ δχν αγαζψλ (δει. ε «ζπλάξηεζε παξαγσγήο» θάζε αγαζνχ είλαη 

εληαία αλά νηθνλνκία).  

N

9Y . Οη «ζπληειεζηέο παξαγσγήο» ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή 

ησλ δχν αγαζψλ ζε δηαθνξεηηθή αλαινγία. Γει. ηζρχεη 

   2211 LKLK  , φπνπ jK  θαη jL  ε «πνζφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ» θαη, 

αληηζηνίρσο, ηεο «εξγαζίαο» πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή 

ηνπ αγαζνχ 2 ,1j . Δάλ π.ρ. ηζρχεη    2211 LKLK  , ηφηε ιέγεηαη 

φηη «ην αγαζφ 1 (2) είλαη εληάζεσο εξγαζίαο (θεθαιαίνπ)». 

                                                
28
 Πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηνπ, νθείιεη (βι. ζρέζε (16)) λα παξά-

γεη, πάληνηε, ζην ζεκείν εθείλν, ζην νπνίν ε επζεία ησλ εθάζηνηε ηζρπφλησλ 

ζρεηηθψλ ηηκψλ εθάπηεηαη ζηελ «θακπχιε παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ» ηνπ. 
29
 Σίπνηε, βέβαηα, δελ εγγπάηαη a priori φηη ν κεηά αληαιιαγψλ ζπλδπαζκφο θα-

ηαλάισζεο ζα θείηαη φλησο επί ηνπ ηκήκαηνο ΓΓ (δηφηη πξνζδηνξίδεηαη, φπσο 

πξναλαθέξακε, ελδνγελψο θαη εμαξηάηαη, ζπλεπψο, απφ ηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο θαη ησλ δχν α-ηφκσλ). Έηζη, εάλ, γηα παξάδεηγκα, αληηπξνζσπεχεηαη 

απφ ην ζεκείν γ ηνπ Σρ. 4, ηφηε δελ δχλαηαη, πξνθαλψο, λα ζπγθξηζεί άκεζα κε 

ηνλ πξν αληαιιαγψλ ζπλδπαζκφ θαηαλάισζεο. Ωζηφζν, ζην ζεκείν γ ζα εθάπηεηαη, 

θαη’ αλάγθελ, κία θακπχιε πςειφηεξνπ (ζε ζρέζε κ’ απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 

ζεκείν α) ίζνπ νθέινπο θαη, άξα, ζε ζπκθσλία κε ηελ ίδηα ηε ινγηθή ηεο λεν-

θιαζηθήο ζεσξίαο, ε θαηάζηαζε ηνπ α-ηφκνπ βειηηψλεηαη, δηφηη απμάλεηαη ην φ-

θειφο ηνπ. 
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 Βάζεη, ινηπφλ, φισλ απηψλ απνδεηθλχεηαη ε αθφινπζε ζεκειηψ-

δεο πξφηαζε: 

Θεώπημα ηων H–O–S. Έζησ δχν θιεηζηέο νηθνλνκίεο Α, Β. ε θαζε-

ζηψο απηάξθεηαο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Δάλ    2211 LKLK   θαη    BBAA LKLK



, ηφηε (αληηζηνίρσο): 

     BBAABA rwrwpp







 ,                  (18) 

 

 Δάλ    2211 LKLK   θαη    BBAA LKLK



, ηφηε (αληηζηνίρσο): 

     BBAABA rwrwpp







 ,                 (18α) 

φπνπ 
kk rw ,  νη κνλαδηαίεο ακνηβέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο εξγαζίαο 

θαη, αληηζηνίρσο, ηνπ θεθαιαίνπ. 

πλεπψο, εάλ ηζρχεη    BBAA LKLK  , ηφηε νη Α, Β ζα ζπγθξνηή-

ζνπλ νπσζδήπνηε έλα δηεζλέο ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ:  

N

1Θ . Γηεπξχλνληαη νη θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο ζε θάζε νηθνλν-

κία.  

N

2Θ . Κάζε νηθνλνκία εμάγεη ην αγαζφ εθείλν, ζηελ παξαγσγή ηνπ 

νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη εληαηηθά ν ζπληειεζηήο πνπ ε νηθνλνκία 

δηαζέηεη ζε ζρεηηθή αθζνλία.
30
  

N

3Θ . Ο ιφγνο αληαιιαγήο ησλ αγαζψλ θείηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο 

πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο εγρψξηνπο (πξν εκπνξίνπ) ιφγνπο αληαιια-

γήο.  

N

4Θ . Απμάλεηαη (κεηψλεηαη), ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο θαη ζε ζρέζε 

κε ηελ πξν εκπνξίνπ θαηάζηαζε, ε κνλαδηαία ακνηβή ησλ ζρεηηθά 

άθζνλσλ (ζπάλησλ) ζπληειεζηψλ (δει. ζε θάζε νηθνλνκία, ην εκπφ-

ξην σθειεί (βιάπηεη) ηνπο θαηφρνπο ησλ ζρεηηθά άθζνλσλ (ζπάλη-

σλ) ζπληειεζηψλ).  

N

5Θ . Δμηζψλνληαη, θαηά θαλφλα, νη ακνηβέο ησλ ζπληειεζηψλ παξα-

γσγήο
31
 (δει. πξνθχπηεη 

BA ww **   θαη 
BA rr **  ) (γηα ηελ απφδεημε 

ηνπ Θεσξήκαηνο ησλ H–O–S θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζή ηνπ, 

βι. π.ρ. Jones, 1965, Chacholiades, 1978, chs 8-10, Silbeberg, 

1990, ch. 16, Caves et al., 1992, θεθ. 7, Krugman θαη Obstfeld, 

θεθ. 4).  

                                                
30
 Γηφηη, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο (18), (18α), είλαη θαη’ αλάγθελ θαη ην 

αγαζφ εθείλν, ην νπνίν ε νηθνλνκία παξάγεη ζπγθξηηηθά θζελφηεξα. Γειαδή, ην 

αγαζφ ζην νπνίν δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. 
31
 Γηα ηελ εμαίξεζε, ε νπνία εκθαλίδεηαη κφλνλ φηαλ ε κία απφ ηηο δχν νηθνλν-

κίεο πεξηέιζεη ζε θαζεζηψο πιήξνπο εμεηδηθεχζεσο θαη ε νπνία είλαη ηφζν πην 

πηζαλή φζν πεξηζζφηεξν απνθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο νη ιφγνη    BBAA LKLK , , βι. 

π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 1995, ζζ. 126-8 θαη 140-1. 
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9. Σπκπεξάζκαηα:  

i. Ζ ζεσξία ηνπ Ricardo έρεη σο ζεκειηψδε έλλνηα ηηο «θνηλσλη-

θέο ηάμεηο», ελψ ε ζεσξία ησλ λενθιαζηθψλ ηελ έλλνηα «ά-ηνκν», 

ην νπνίν νξίδεηαη, ηαπηνρξφλσο, σο «παξαγσγφο – επηρεηξεκαηίαο, 

θαηαλαισηήο θαη θάηνρνο παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ». Πεξαηηέξσ, ε 

έλλνηα «ά-ηνκν» αληηθαζίζηαηαη, ηξφπνλ ηηλά κεραληθά, απφ ηελ 

έλλνηα «νηθνλνκία» (βι. π.ρ. πψο νη Krugman θαη Obstfeld, 1995, 

αξρηθά αληηπαξέξρνληαη ην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νθειψλ 

(ibid., ζζ. 98-9) θαη πψο ελ ζπλερεία (ibid., ζζ. 147-50) αλα-

γθάδνληαη λα ην ιχζνπλ), ε νπνία, ζπλεπψο, δελ κπνξεί παξά λα 

νξίδεηαη, εληφο ηεο ίδηαο ηεο ζεσξίαο, σο ζπλάζξνηζκα «παξαγσ-

γψλ – επηρεηξεκαηηψλ θαη θαηφρσλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ», νη 

νπνίνη έρνπλ, επηπιένλ, ηαπηέο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο.  

ii. Ζ ζεσξία ηνπ Ricardo ζπλίζηαηαη ζ’ έλα δπλακηθφ ππφδεηγκα 

δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ επηζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ην δηεζλέο εκπφξην. Αληηζέησο, 

ε ζεσξία ησλ λενθιαζηθψλ ζπληζηά ζπλίζηαηαη ζ’ έλα ζηαηηθφ ππφ-

δεηγκα δηεξεχλεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην δηεζλέο εκπφξην, ζην νπνίν ιακβάλεηαη παξαπιεχξσο ππφςε 

θαη ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο αλάκεζα ζηνπο «θαηφρνπο παξαγσ-

γηθψλ ζπληειεζηψλ».
32
 Έηζη, ελψ ην ζεκειηψδεο δήηεκα γηα ηνλ 

Ricardo είλαη λα απνδεηρζεί φηη ην έρνλ σο αηηία ηε δηεχξπλζε 

ησλ δπλαηνηήησλ θεξδνθνξίαο (ή, αιιηψο, ηε δηακφξθσζε επλντθφ-

ηεξσλ φξσλ αμηνπνίεζεο ηνπ – κε ηελ καξμηθή έλλνηα – θεθαιαίνπ) 

εκπφξην ζπλεπάγεηαη αλαγθαζηηθά θαη ηε δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισ-

ηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ην ζεκειηψδεο δήηεκα 

γηα ηνπο λενθιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο είλαη λα απνδεηρζεί φηη 

(θαη) ε ζην δηεζλέο επίπεδν άξζε θάζε πεξηνξηζκνχ ησλ αληαιια-

γψλ – θαίηνη αλαγθαζηηθά σθειεί νξηζκέλνπο «θαηφρνπο παξαγσγη-

θψλ ζπληειεζηψλ» θαη άιινπο ηνπο βιάπηεη – ζπλεπάγεηαη αλαγθα-

ζηηθά ηε δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ 

(γηα ηελ αθξίβεηα: ηελ αχμεζε ηνπ νθέινπο ηνπ ζπλφινπ). Καη εί-

λαη αθξηβψο επεηδή ζεκειηψλεηαη εμ’ αξρήο ζηελ έλλνηα ηνπ «α-

ηφκνπ» πνπ ε λενθιαζηθή ζεσξία δελ είλαη ηθαλή νχηε λα πξαγκα-

ηεπζεί αιιά θαη νχηε θαλ λα ζέζεη, ζε θακία βαζκίδα ηεο αλάπηπ-

μήο ηεο, ην αθφινπζν δήηεκα αξρήο: ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο νηθν-

λνκίεο ην δηεζλέο εκπφξην δελ δηεμάγεηαη νχηε απφ «ά-ηνκα» νχηε 

απφ αζξνίζκαηα «α-ηφκσλ», αιιά απφ ηνπο θεθαιαηνχρνπο θαη κε 

                                                
32
 Οη λενθιαζηθνί έρνπλ, βέβαηα, αλαπηχμεη θαη δπλακηθά ππνδείγκαηα δηεζλνχο 

εκπνξίνπ (βι. π.ρ. Chacholiades, 1978, chs 12-14), ηα νπνία απνηεινχλ επεθηά-

ζεηο-εθαξκνγέο ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο – ηεο αμησκαηηθά ηζφξξνπεο – κεγεζχλ-

ζεσο (ησλ Solow, Uzawa θ.ά.). Δπεηδή, φκσο, ε ηειεπηαία απιψο κεηέζεζε (θαη 

δελ έιπζε) ηα πξνβιήκαηα πνπ αθήλεη αλνηρηά ε ζηαηηθή λενθιαζηθή ζεσξία ηεο 

ηζνξξνπίαο (βι. Gram, 1976, Abraham-Frois et Berrebi, 1995, ch. 1, Kurz and 

Salvadori, 1998, chs 4, 13), έπεηαη φηη θαη ηα λενθιαζηθά δπλακηθά ππνδείγκα-

ηα δηεζλνχο εκπνξίνπ είλαη εμίζνπ πξνβιεκαηηθά. 
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ζθνπφ ηελ επαχμεζε ηνπ αηνκηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο ηνπο.
33
 Έηζη, 

είλαη εθ θαηαζθεπήο αλαγθαζκέλε λα κειεηά ην δηεζλέο εκπφξην 

(θαη πεξαηηέξσ ην δηεζλέο ζχζηεκα) απφ ηελ ζεσξεηηθά θαη ξεαιη-

ζηηθά εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε (εάλ φρη, φπσο ζα απνδεηρζεί ζην 

Σκήκα 1.4, πιήξσο αλππφζηαηε) νπηηθή γσλία ησλ «θαηαλαισηηθψλ 

δπλαηνηήησλ» ή, αθξηβέζηεξα, ηνπ «νθέινπο».  

iii. ηα πιαίζηα ηφζν ηνπ απινπζηεπηηθνχ ξηθαξδηαλνχ ππνδείγκα-

ηνο φζν θαη ηνπ λενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο ησλ H–O–S, πξψηνλ, ε 

δηαθνξά ζηηο εγρψξηεο (πξν εκπνξίνπ) ζρεηηθέο ηηκέο  BA pp   

ζπληζηά ηε βάζε έλαξμεο ησλ αληαιιαγψλ (βι. θαη ηελ §2 ηνπ πα-

ξφληνο), δεχηεξνλ, ηζρχεη ν λφκνο ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκα-

ηνο, ηξίηνλ, ε δηεζλήο ζρεηηθή ηηκή πξνζδηνξίδεηαη δηακέζνπ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πξνζθνξάο – δήηεζεο, θαη θείηαη εληφο ηνπ δηα-

ζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηα 
BA pp , , θαη, ηέηαξηνλ, απνδεηθλχε-

ηαη φηη ην εκπφξην νδεγεί ζε δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλα-

ηνηήησλ. Ωζηφζν, ε ζεσξεηηθή εξκελεία ηεο βάζεο ηνπ εκπνξίνπ 

είλαη δηαθνξεηηθή. ην ξηθαξδηαλφ ππφδεηγκα ε απφθιηζε ηνπ 
Ap  

απφ ην 
Bp  αλάγεηαη ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ, αλά νηθνλνκία, ηε-

ρληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο  BBAA

2121   , ελψ ζην λενθιαζηθφ π-

πφδεηγκα ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ, αλά νηθνλνκία, πνζνηήησλ 

«ζπληειεζηψλ παξαγσγήο»  BBAA LKLK  . Δπεηδή, φκσο, ην λεν-

θιαζηθφ ππφδεηγκα δχλαηαη λα ελζσκαηψζεη θαη ηηο δηεζλείο δηα-

θνξέο ζηελ ηερλνινγία (φπσο θαη ηηο δηεζλείο δηαθνξέο ζηηο θα-

ηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ή/θαη ζηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ) σο 

απηφλνκνπο εξκελεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο απφθιηζεο ησλ εγρψξησλ 

ζρεηηθψλ ηηκψλ,
34
 έπεηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα δηαθνξά αλάκεζα 

ζηα δχν ππνδείγκαηα ζα πξέπεη λα θξηζεί σο ειάζζνλνο ζεκαζίαο 

(θαίηνη ππεξηνλίδεηαη ζπζηεκαηηθά ζηε βηβιηνγξαθία). Πξάγκαηη, 

ε πξσηεχνπζα δηαθνξά ηνπο είλαη ε εμήο: ζηα πιαίζηα ηνπ ξηθαξ-

δηαλνχ νη κεηαβιεηέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο (δει. ηα 

kk rw , ) δελ πξνζδηνξίδνληαη πνηέ (δει. νχηε ζην θιεηζηφ νχηε ζην 

                                                
33
 Οη «θεθαιαηνχρνη» ηνπ Ricardo (θαη ηνπ Marx) δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε 

ηνπο «θαηφρνπο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή θεθάιαην» ησλ λενθιαζηθψλ. Υάξηλ 

ζπληνκίαο, αο ζεκεηψζνπκε κφλνλ φηη εάλ επξφθεηην γηα ην ίδην πξάγκα, ηφηε 

ζηα πιαίζηα ηνπ ξηθαξδηαλνχ ππνδείγκαηνο, φπνπ δελ πθίζηαηαη άιιε πιελ ηεο 

εξγαζίαο («ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο», ζα έιεγε ν Marx) εηζξνή, ζα έπξεπε, αλα-

γθαζηηθά, λα ηζρχεη 0kr  (βι. θαη ππνζεκείσζε 15). Σίπνηε, φκσο, δελ καο 

εκπνδίδεη, φπσο είδακε, λα ζέζνπκε 0kr , πξάγκα ην νπνίν – αθνινπζψληαο 

ηνπο Ricardo θαη Marx – ππνδειψλεη φηη πξαγκαηεπφκαζηε θεθαιαηνθξαηηθέο νηθν-

λνκίεο, δει. νηθνλνκίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζ’ απηέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πξαγκαηη-

θφ θφζκν θαη ζηηο νπνίεο νη επηκέξνπο αλεμάξηεηνη παξαγσγνί-επηρεηξεκαηίεο 

αγνξάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εξγαζηαθή δχλακε κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θέξ-

δνπο. 
34
 Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ηφζν γεληθέο πξν-

ηάζεηο (φπσο ην Θεψξεκα ησλ H–O–S), αιιά απηφ είλαη έλα άιιν, άζρεην, δήηεκα 

(γηα κηα ηέηνηνπ ηχπνπ δηεξεχλεζε, βι. π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 1995, θεθ. 

5-6). 
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αλνηθηφ ζχζηεκα) ελδνγελψο (βι. ηα ζρεηηθά κε ην Θεψξεκα 4), 

αιιά πξέπεη ε κία εθ ησλ δχν λα δνζεί εμσγελψο, ελψ ζηα πιαίζηα 

ηνπ λενθιαζηθνχ (βι. §§7-8) πξνζδηνξίδνληαη πάληνηε (δει. θαη 

ζην θιεηζηφ θαη ζην αλνηθηφ ζχζηεκα) ελδνγελψο. Ζ ελ ιφγσ δηα-

θνξά, ην «βάζνο» θαη ην «πιάηνο» ηεο νπνίαο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα αλαδεηρζεί εδψ (βι. Sraffa, [1960] 1985, θεθ. II, VI θαη Πα-

ξάξηεκα Γ, §§1-3, Harcourt, 1972, Kurz and Salvadori, 1995, ch. 

14, 1998, chs 1, 2, 4, 12, Μαξηφιεο, 2001), νθείιεηαη ζην φηη 

ζην απινπζηεπηηθφ ππφδεηγκα ηνπ Ricardo πθίζηαηαη κία κφλνλ 

εηζξνή, ε νκνηνγελήο εξγαζία («έλαο κφλνλ νκνηνγελήο ζπληειε-

ζηήο παξαγσγήο», ζα έιεγε έλαο λενθιαζηθφο νηθνλνκνιφγνο), αιιά 

δχν θνηλσληθέο ηάμεηο, ελψ ζην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα πθίζηαληαη 

κελ δχν «ζπληειεζηέο παξαγσγήο» (θαη νη αληίζηνηρνη «θάηνρνί 

ηνπο»), αιιά είλαη θαη νη δχν νκνηνγελείο θαη κε αλαπαξαγφκε-

λνη. Έηζη, εάλ ζ’ απηφ ην δεχηεξν ππφδεηγκα δελ είρε απεηθνλη-

ζζεί ην «θεθάιαην» σο κία εηζξνή, ε νπνία δελ δηαθέξεη ζε ηίπν-

ηε απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

αιιά σο φ,ηη φλησο είλαη ζηνλ πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζκν, δει. 

σο έλα ζχλνιν εηεξνγελψλ θαη αλαπαξαγφκελσλ εηζξνψλ – κέζσλ πα-

ξαγσγήο, ηφηε νη κεηαβιεηέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο δελ 

ζα ήηαλ επίζεο δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ ελδνγελψο (βι. Σκήκα 

1.4).
35
  

iv. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη (βι. §5), ζηα πιαίζηα ηνπ ξηθαξδη-

αλνχ ζπζηήκαηνο, απηνχ θαζαπηνχ, ην δήηεκα ηνπ επαθξηβνχο πξνζ-

δηνξηζκνχ ηνπ δηεζλνχο ιφγνπ αληαιιαγήο 
*p  είλαη αδηάθνξν. Απ-

ηφ, βέβαηα, ζεκαίλεη φηη ε ξηθαξδηαλή ζεσξία ηνπ δηεζλνχο εκπν-

ξίνπ δελ έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ηεο ηελ ππφζεζε πεξί χπαξ-

μεο ηζνξξνπίαο πξνζθνξάο – δεηήζεσο ζηηο αγνξέο αγαζψλ (θαίηνη, 

φπσο είδακε ζην Σκήκα 1.2, δελ ηεο είλαη απφ θνξκαιηζηηθή άπνςε 

αζχκβαηε). Αληηζέησο, ε ππφζεζε ηεο χπαξμεο ηζνξξνπίαο πξνζθν-

ξάο – δεηήζεσο ζηηο αγνξέο αγαζψλ θαη «παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ» 

απνηειεί ζεκέιην ιίζν ηνπ λενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο (θαη ηεο λε-

νθιαζηθήο ζεσξίαο ελ γέλεη). Πξάγκαηη, ειιείςεη απηήο ηεο ππφ-

ζεζεο, ε νπνία, επηπιένλ, δελ δχλαηαη λα εηζαρζεί παξά κφλνλ 

επεηδή «πξνεγνπκέλσο» έρεη ππνηεζεί φηη φινη νη «ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο» είλαη νκνηνγελείο θαη κε αλαπαξαγφκελνη (γη’ απηφ ην 

                                                
35
 Μάιηζηα, εάλ ζην λενθιαζηθφ ππφδεηγκα αληηθαηαζηαζεί ε ιέμε «νκνηνγελέο θε-

θάιαην» κε ηε ιέμε «νκνηνγελήο γε» (θαη απηφ αθξηβψο θάλνπλ εθ πξννηκίνπ π.ρ. 

νη Krugman θαη Obstfeld, 1995, θεθ. 4, έρνληαο πξνθαλψο επίγλσζε ησλ αλππέξ-

βιεησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε θαηά ζεηξά πξψηε ιέμε, αιιά κε ζέινληαο 

θαη λα ηα ζπδεηήζνπλ αλνηρηά), ηφηε φρη κφλνλ δελ ζα άιιαδε νπζηαζηηθά θαλέλα 

απνιχησο ζεσξεηηθφ ζπκπέξαζκα, αιιά θαη ζα παξαγφηαλ κηα πεξηζζφηεξν ξεαιη-

ζηηθή εηθφλα, δηφηη ε «νκνηνγελήο γε» είλαη φλησο κία κε αλαπαξαγφκελε ή, φ-

πσο αιιηψο ιέγεηαη, πξσηαξρηθή εηζξνή. Ωζηφζν, ην ππφδεηγκα δελ ζα ήηαλ, έ-

ηζη, ηθαλφ λα ρξεζηκεχζεη σο ζεσξεηηθή – αθεξεκέλε, έζησ, βάζε δηεξεχλεζεο 

ησλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν παξαηεξνχκελσλ θαηλνκέλσλ ηεο παξαγσγήο κέζσλ θαηα-

λάισζεο θαη κέζσλ παξαγσγήο δηακέζνπ κέζσλ παξαγσγήο (εξγαζίαο θαη θπζηθψλ 

πφξσλ), θαζψο επίζεο θαη ηεο δηεζλνχο αληαιιαγήο κέζσλ παξαγσγήο (βι. επίζεο 

Steedman, 1979, ch. 1, 1993, θεθ. 1-2). 
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πξφζζεην, ιεπηφ, δήηεκα, βι. π.ρ. Kurz and Salvadori, 1995, 

1998, ibid., Μαξηφιεο, 2001), ε επίιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη 

αλέθηθηε. Έηζη, θαη επεηδή ν πξαγκαηηθφο νηθνλνκηθφο θφζκνο δελ 

ζπζηήλεηαη, εκθαλψο, νχηε απφ ηελ χπαξμε γεληθήο ηζνξξνπίαο 

πξνζθνξάο – δεηήζεσο (ή, έζησ, απφ ηελ «ηαρεία» απνθαηάζηαζή 

ηεο) νχηε απφ ηελ χπαξμε νκνηνγελψλ θαη κε αλαπαξαγφκελσλ κέζσλ 

παξαγσγήο, ζπλάγεηαη a priori (δει. πξηλ θαη αλεμάξηεηα απφ θά-

ζε ζρεηηθφ εκπεηξηθφ – νηθνλνκεηξηθφ έιεγρν) φηη ε ηδηαίηεξε 

ζπκβνιή ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηε ζπ-

γθξφηεζε κίαο ζπλεθηηθήο ζεσξίαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζα 

πξέπεη – θαη απ’ απηήλ ηελ άπνςε (δηφηη, βι. θαη ην πξνεγεζέλ 

ζπκπέξαζκα ii) – λα ζεσξείηαη εμαηξεηηθά αζζελήο θαη θαηά ην 

κάιινλ παξακνξθσηηθή. 

 

1.4. Διζαγωγή ζηη Νεοπικαπδιανή-παθθαϊανή Θεωπία 

10. Θα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ην «αξρηκήδεην ζεκείν» ηεο Νενξη-

θαξδηαλήο Θεσξίαο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ νξίδεηαη απφ ην αθφινπ-

ζν εξψηεκα: ε πνην βαζκφ ηξνπνπνηνχληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ηφζν 

ηνπ ξηθαξδηαλνχ ππνδείγκαηνο (ηνπ θεθ. VII ησλ «Αξρψλ») φζν θαη 

ηνπ λενθιαζηθνχ, εάλ ceteris paribus ππνηεζεί ε χπαξμε εηεξνγε-

λψλ θαη αλαπαξαγφκελσλ κέζσλ παξαγσγήο; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

σζηφζν, ε Νενξηθαξδηαλή Θεσξία ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ είλαη έλα 

βαζηδφκελν ζηα θεληξηθά πνξίζκαηα ηνπ «Παξαγσγή Δκπνξεπκάησλ 

κέζσ Δκπνξεπκάησλ» (Sraffa, [1960] 1985, βι. θαη’ αξράο ηηο 

§§4, 7, 12, 19, 48, 92-95) ζχζηεκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ, πξψ-

ηνλ, αζθείηαη εκκελήο θξηηηθή ζηε ζρεηηθή παξαδνζηαθή, λενθια-

ζηθή, ζεσξία θαη απνδεηθλχεηαη, έηζη, φηη νη βαζηθέο ηεο πξνηά-

ζεηο είλαη – ζηε γεληθή πεξίπησζε – εζθαικέλεο ή/θαη δελ έρνπλ 

θαλ νηθνλνκηθφ λφεκα, δεχηεξνλ, παξάγνληαη λέεο πξνηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή, ηε κεγέζπλζε 

θαη ην δηεζλέο εκπφξην ζρέζεηο, θαη, ηξίηνλ, απνθαζίζηαηαη ε – 

απφ ηνπο λενθιαζηθνχο δηαζηξεβισκέλε – Λνγηθή ηεο αλάιπζεο ηνπ 

Ricardo θαη ειέγρεηαη ε νξζφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο (ήηνη 

εμεηάδνληαη ηα φξηα ηζρχνο ησλ ζέζεσλ 
R

3

R

1 ΘΘ   – βι. §4 ηνπ πα-

ξφληνο).
36
  

 Γελ είλαη, βέβαηα, δπλαηφλ λα αλαπηχμνπκε εδψ ηε Νενξηθαξ-

δηαλή Θεσξία ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο. 

Έηζη, ζηα αθφινπζα ζα επηρεηξήζνπκε λα εθζέζνπκε – ζε ζπλδπαζκφ 

κε φ,ηη ειέρζε ζηα Σκήκαηα 1.2–1.3 – νξηζκέλα κφλνλ απφ ηα θαη-

λνηφκα ζπκπεξάζκαηά ηεο.
37
 

                                                
36
 Σν πξψην ζρεηηθφ άξζξν ήηαλ απηφ ηνπ Parrinello, 1970, Βι. σζηφζν θαη Brah-

manand, 1964, ζζ. 144-51. 
37
 Βαζηδφκαζηε θπξίσο ζηα Steedman, 1979, [1979] 1993, 1987, 1999. Θέινπκε, 

σζηφζν, λα πηζηεχνπκε φηη ε δφκεζε ηεο έθζεζεο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηνλ αλαγλψ-

ζηε θαη ζα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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11. Έζησ, ινηπφλ, δχν θιεηζηέο (αξρηθά) νηθνλνκίεο BAk , , γηα 

ηηο νπνίεο ηζρχνπλ φια φζα ππνζέζακε θαη’ αξράο φηη ηζρχνπλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ξηθαξδηαλνχ ππνδείγκαηνο (§6, βι. 
R

6

R

1 YY  ), εθηφο 

ηνπ φηη ηα παξαγφκελα εκπνξεχκαηα απνηεινχλ (κφλνλ) κέζα θαηα-

λάισζεο. Έηζη, ε 
R

2Y  κεηαηξέπεηαη σο εμήο: 
NR

2Y . Παξάγνληαη κφ-

λνλ δχν εκπνξεχκαηα (ην 1 θαη ην 2), ηα νπνία απνηεινχλ κέζα 

παξαγσγήο (θζεηξφκελα εμ’ νινθιήξνπ, ράξηλ απινχζηεπζεο, θαηά 

ηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ παξαγσγήο) θαη κέζα θαηαλάισζεο. Δπί-

ζεο, θαίηνη δελ είλαη αλαγθαίν (αιιά επεηδή έηζη αλαδεηθλχεηαη 

έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο λενξηθαξδηαλήο ζεσξίαο), ζα ππνζέ-

ζνπκε θαη’ αξράο φηη νη ελ ιφγσ δχν νηθνλνκίεο δηαζέηνπλ ηελ 

ίδηα ηερληθή παξαγσγήο  NR

7:Υ . Πεξαηηέξσ, ράξηλ απινχζηεπζεο 

(αιιά ρσξίο λα αιινηψλεηαη ε νπζία ησλ πξνο εμαγσγή ζπκπεξαζκά-

ησλ), ζα ππνζέζνπκε φηη νη κηζζσηνί θαηαλαιψλνπλ φιν ην εηζφδε-

κά ηνπο, φηη νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμ’ νινθιήξνπ ζηελ αξρή 

ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, θαη φηη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην ζπληί-

ζεηαη απφ ηα δχν εκπνξεχκαηα ζηελ αλαινγία 
kk dd 21  (απηή ε ππφζε-

ζε εηζήρζε θαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ Μέξνπο II, βι. Θεψξεκα 4, 

θαη έηζη δελ είλαη εηδηθή γηα ηελ παξνχζα ζεσξία). Σέινο, θαί-

ηνη δελ είλαη αλαγθαίν (αιιά επεηδή έηζη, αλαδεηθλχεηαη έλα ζε-

καληηθφ απνηέιεζκα ηεο λενξηθαξδηαλήο ζεσξίαο), ζα ππνζέζνπκε 

θαη’ αξράο, φηη νη κηζζσηνί έρνπλ ηηο ίδηεο θαηαλαισηηθέο πξν-

ηηκήζεηο (δει. 
BBAA dddd 2121  ) θαη φηη ην ίδην ηζρχεη γηα ηνπο 

θεθαιαηνχρνπο. 

 Βάζεη απηψλ έπεηαη, πξνθαλψο, φηη νη ελ ιφγσ νηθνλνκίεο ρα-

ξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο: 

    kkkkk rwapapp  1 12121111               (19) 

    kkkkk rwapapp  1 22221212               (20) 

   2211 dpdpcw kkkk                         (21) 

  1 1 2 2

k k kL X X    

ή  

  1 1 2 2 1 1 2 2

k k k k kL Y Y C C                       (22) 

φπνπ  0ija  νη κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο i  πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή κίαο (1) κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο   jjij  , 2 ,1,   νη 

κνλάδεο ηεο άκεζεο – δσληαλήο θαη ηεο έκκεζεο – λεθξήο εξγαζίαο 

πνπ «ελζσκαηψλνληαη» ζε κία (1) κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο 
k

jXj,  ε 

αθαζάξηζηε εθξνή (ην αθαζάξηζην πξντφλ) ηεο νηθνλνκίαο k  ζε ε-

κπφξεπκα j , θαη k

jY  ην θαζαξφ πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο k  ζε εκπφ-

ξεπκα j , ην νπνίν ηζνχηαη (αθξηβψο επεηδή έρεη ππνηεζεί φηη ε 
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νηθνλνκία δελ κεγεζχλεηαη) κε ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 
k

jC  (κηζζσ-

ηψλ θαη θεθαιαηνχρσλ) ηνπ εκπνξεχκαηνο j .38 Σέινο, απφ ηηο 

(19), (20), (21) πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο ζρέζεηο:
39
 

      2121 srBsrBppp kkk                   (23) 

   1 (1 )kc r B r d                            (24) 

φπνπ        
1T T

1 21,  0 ,  1,  0 ,  1s s B r I r A


       , θαη d  ην 2x1 δηάλπ-

ζκα πνπ ζπκβνιίδεη ηε ζχλζεζε ηνπ θνηλνχ (ζηηο νηθνλνκίεο) 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, δει.  
T

1 2,  d d d . Οη (23) θαη (24) ππν-

δειψλνπλ φηη γηα εμσγελψο δεδνκέλε ηηκή ηνπ 
kc  (ή, ελαιιαθηηθά, 

ηνπ 
kr ) πξνζδηνξίδεηαη ελδνγελψο ην 

kp  θαη
40
 ην 

kr  (ή, αληη-

ζηνίρσο, ην 
kc ) θαη, έηζη, φηη ν λενθιαζηθφο, «ηαπηφρξνλνο» θαη 

«ζπκκεηξηθφο» (δει. ζε φξνπο πξνζθνξάο – δήηεζεο), ηξφπνο πξνζ-

δηνξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο ηηκήο θαη ηεο θαηαλνκήο (βι. Σκήκα 1.3) 

είλαη, εληφο ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο, άηνπνο.
41
 

Θεώπημα 5. Δάλ 
BA cc   (ή, αληηζηνίρσο, 

BA rr  ), ηφηε ζα ζπγθξν-

ηεζεί νπσζδήπνηε έλα δηεζλέο ζχζηεκα, δηφηη γηα θάζε δηεζλή ιφ-

γν αληαιιαγήο  *

2

*

1

* ppp  , ν νπνίνο θείηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο 

                                                
38
 Δάλ ζπκβνιίζνπκε  ijaA   ηε κήηξα ησλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ κε I ηε κνλα-

δηαία 2x2 κήηξα, κε  21 ,   ην δηάλπζκα ησλ εηζξνψλ ζε άκεζε, νκνηνγελή, 

εξγαζία, κε  21 ,   ην δηάλπζκα ησλ «ελζσκαησκέλσλ» πνζνηήησλ εξγαζίαο, 

κε 
T

1 2,  k k kX X X     ην 1x2 δηάλπζκα ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο (ην ζχκβνιν «η» 

ππνδειψλεη ην «αλάζηξνθν δηάλπζκα») θαη κε 
T

1 2,k k kY Y Y     ην 1x2 δηάλπζκα ηνπ 

θαζαξνχ πξντφληνο, ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε, εμ’ νξηζκνχ, ηα εμήο: 

  1
 AIA                          (22α)                                              

  kkkkk YAIXYAXX
1

               (22β) 

 

απ’ ηα νπνία θαη πξνθχπηεη 
k k kL X Y   (δει. ε (22) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, ε 

νπνία εθθξάδεη, ηειηθά, ηελ θακπχιε θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο 

k ). 
39
 Λάβε ππφςε ην ζπκβνιηζκφ πνπ εηζήρζε κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε. 

40
 Πξνθαλψο, ελδηαθέξνπλ νη νηθνλνκηθά ζεκαληηθέο, ήηνη (εκη-) ζεηηθέο, ηηκέο 

ησλ αλαθεξνκέλσλ κεγεζψλ (γηα ηελ αλαιπηηθή θαη γεληθή δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκα-

ηνο, ε νπνία δελ ζα καο απαζρνιήζεη εδψ, βι. Βνπγηνπθιάθεο θαη Μαξηφιεο, 

1992, Μαξηφιεο, 1993, Μέξνο ΗΗ, 1999A, Kurz and Salvadori, 1995, chs 3-6). 
41
 Απηφ ην αζχιιεπην (γηα ηε ινγηθή ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο) δήηεκα πξνθχπηεη, 

αθξηβψο επεηδή ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο δελ είλαη δπλαηή ε εμαγσγή-θαηαζθεπή 

κηαο «ζπλάξηεζεο δήηεζεο γηα ην ζπληειεζηή παξαγσγήο θεθάιαην». Αο ιερζεί ε-

πίζεο φηη θαίηνη ε εμαγσγή-θαηαζθεπή κίαο αληίζηνηρεο ζπλάξηεζεο γηα ηνλ «ζπ-

ληειεζηή εξγαζία» είλαη απνιχησο δπλαηή, ηίπνηε δελ εγγπάηαη φηη ζα έρεη ηελ 

απφ λενθιαζηθή άπνςε αλακελφκελε ηδηφηεηα, δει. φηη ζα είλαη κε αχμνπζα (γηα 

ηελ απφδεημε φισλ απηψλ, βι. π.ρ. Kurz and Salvadori, 1995, 1998, ibid.). 
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πνπ νξίδνπλ ηα 
BA pp , , ζεκεηψλεηαη δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θεξδνθνξίαο θαη ζηηο δχν νηθνλνκίεο. 

Απφδεημε. Δάλ 
BA cc   (ή, αληηζηνίρσο, 

BA rr  ), ηφηε (βι. (23), 

(24)) ηζρχεη 
BA pp   θαη 

BA rr   (ή, αληηζηνίρσο, 
BA cc  ). Έζησ, 

γηα παξάδεηγκα, φηη γηα 
BA cc   ηζρχεη 

BA pp   (ε πεξίπησζε 

BA pp   αθήλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε). Δάλ ε Α (ε Β) εμεηδηθεπζεί 

ζηελ παξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο 1 (ηνπ 2), ηφηε, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηηο (19), (20), (21), ζα ηζρχεη: 

        12

*

2111

*

11

***1  dcadcappr AAA         (25) 

        22

*

2221

*

12

** 11  dcadcapr BBB          (26) 

Απφ ηηο (25), (26) ζπλεπάγεηαη φηη εάλ, θαη κφλνλ εάλ, ηζρχεη 

BA ppp  *
, ηφηε δχλαηαη λα ζεκεηψλεηαη «ηαπηφρξνλε» αχμεζε ησλ 

kk cr ** , . Αληηζέησο, εάλ ceteris paribus ε Α (ε Β) εμεηδηθεπζεί 

ζηελ παξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 (ηνπ 1), ηφηε, φπσο εχθνια α-

πνδεηθλχεηαη, είλαη αδχλαηε ε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ θεξδν-

θνξίαο θαη ζηηο δχν νηθνλνκίεο. Σέινο, εάλ  BABA rrcc  , ηφ-

ηε 
BA pp   θαη, έηζη, νη δχν νηθνλνκίεο είλαη αδηάθνξεο. 

φ.έ.δ. 

Πόπιζμα 5.1. Σν εκπφξην ζπλεπάγεηαη ηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηή-

ησλ θεξδνθνξίαο, αθξηβψο επεηδή ηζνδπλακεί ινγηθά κε κία ηερλν-

ινγηθή πξφνδν. 

Σρφιην. Απφ ηηο (25), (26) πξνθχπηεη φηη – γηα δεδνκέλα, έζησ, 

πξαγκαηηθά σξνκίζζηα – ηζρχεη 
AA rr *
 θαη 

BB rr *
, αθξηβψο επεη-

δή ηζρχνπλ, αληηζηνίρσο, ηα αθφινπζα: 

  
Apapa 21

*

21                     (25α) 

  
Bpapa 12

*

12                        (26α) 

φπνπ 12

*

2121 dcaa A  θαη 21

*

1212 dcaa B . Δπνκέλσο, ην εκπφξην 

ηζνδπλακεί ινγηθά κε κηα κείσζε ηνπ 21a  θαη, αληηζηνίρσο, ηνπ 

12a  (ζχγθξηλε κε ην Πφξηζκα 1.2 θαη ην Θεψξεκα 4). 

Πόπιζμα 5.2. Ζ απφθιηζε ησλ εγρψξησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ  BA pp   

απνηειεί πξάγκαηη, θαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ Ricardo θαη ηνπο λεν-

θιαζηθνχο, ηε βάζε ηνπ εκπνξίνπ. Ωζηφζν, ε απφθιηζε απηή πθί-

ζηαηαη θαη κεηαμχ νηθνλνκηψλ πνπ δηαθέξνπλ κφλνλ ζηελ θαηαλνκή 

ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Πόπιζμα 5.3. ε ζπκθσλία κε ηνλ Ricardo θαη ηνπο λενθιαζηθνχο, 

θάζε νηθνλνκία εμάγεη ην εκπφξεπκα εθείλν, ην νπνίν παξάγεη ζπ-

γθξηηηθά θζελφηεξα θαη ζην νπνίν, επνκέλσο, δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα. Ωζηφζν, ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα δελ κπνξεί λα 

εξκελεπζεί απνθιεηζηηθά βάζεη δηαθνξψλ ζηηο ηερληθέο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο (φπσο ππνζηήξημε ν Ricardo – βι. 
R

2Θ  θαη Πφξηζκα 
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3.1).
42
 Δπίζεο, θαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη ηζρχεη εληφο ηεο λενθια-

ζηθήο ζεσξίαο, ε ίδηα ε έλλνηα ηεο «ζρεηηθήο αθζνλίαο ζ’ έλαλ 

ζπληειεζηή παξαγσγήο» είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο νηθνλν-

κηθφ λφεκα, δηφηη πξνυπνζέηεη φηη ε δηαζέζηκε ζε κηα νηθνλνκία 

πνζφηεηα θάζε «ζπληειεζηή παξαγσγήο» είλαη έλα κέγεζνο, ην ν-

πνίν δχλαηαη λα κεηξεζεί αλεμάξηεηα απφ ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπ-

κάησλ πνπ ηζρχνπλ ζε απηήλ ηελ νηθνλνκία. Γηαπηζηψλνπκε, ινη-

πφλ, φηη ε ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο «δηαζέζηκε πνζφηεηα θεθαιαί-

νπ» 
kK  ηεο νηθνλνκίαο k  είλαη έλα ηηκηαθφ κέγεζνο, ην νπνίν – 

επεηδή αθξηβψο νη ηηκέο εμαξηψληαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδή-

καηνο (βι. (23), (24) – εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαλνκή θαη κεηαβάι-

ιεηαη κε απηήλ.
43
 πγθεθξηκέλα, ζηα πιαίζηα ησλ ππνζέζεψλ καο, 

ηζρχεη ην εμήο:
44,45

 

          kkkkkkkk XaarpXaarprK 222212112111           (27) 

 

Θεώπημα 6. Αθφκα θη αλ ην εηζαγφκελν απφ κία νηθνλνκία εκπφξεπ-

κα δελ είλαη κηζζηαθφ, δχλαηαη λα ζεκεηψλεηαη δηεχξπλζε ησλ δπ-

λαηνηήησλ θεξδνθνξίαο ηεο (έηζη ε ζρεηηθή ζέζε ηνπ Ricardo, βι. 

R

1Θ  θαη Πφξηζκα 4.1, είλαη «απζηεξή»).  

Απφδεημε. Αο δερζνχκε, ράξηλ ζπληνκίαο, φηη είλαη δεδνκέλεο φ-

ιεο νη πξνυπνζέζεηο ηζρχνο ησλ (25), (26), φηη 
kk cc *  θαη φηη 

02 d . ηελ πεξίπησζε απηή, δεδνκέλεο ηεο 
BA ppp  *
, ζα έρνπ-

κε: 

                                                
42
 Ζ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ηερληθέο ζπλζήθεο δηαθέξνπλ εμεηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα (βι. Θεψξεκα 8). 

43
 Απηφ, βέβαηα, ζεκαίλεη φηη ε πξναλαθεξζείζα λενθιαζηθή ζέζε 

N

4Θ  (βι. Θεψξε-

κα ησλ  

H–O–S) δελ έρεη, ζην παξφλ πιαίζην (θαη άξα ζηε γεληθή πεξίπησζε), λφεκα. 
44
 Δάλ ην πιήζνο ησλ παξαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ δχν, ηφηε 

ην κέγεζνο  kk rK  δχλαηαη λα εκθαλίδεη κε κνλφηνλε ζπκπεξηθνξά. Αιιά αθφκα 

θη αλ ην πιήζνο ησλ παξαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ ηζνχηαη κε δχν, ην ελ ιφγσ κέγε-

ζνο δελ ζπλδέεηαη θαη’ αλάγθελ «αληηζηξφθσο» κε ην 
kr  (πξάγκα πνπ είλαη αδχ-

λαηνλ εληφο ηνπ λενθιαζηθνχ ππνδείγκαηνο. Γηα φια απηά, βι. Sraffa, [1960] 

1985, §48, Garegnani, 1970, Steedman, 1979, chs 5, 7, 9, Abraham-Frois, 1991, 

§§403-7 θαη 487-92). 
45
 πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ην δήηεκα κε ην πεξίθεκν «παξάδνμν ηνπ Leontief» 

(ζχκθσλα κε ην νπνίν βξέζεθε φηη νη εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ, δει. κίαο νηθνλνκίαο 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κάιινλ «πςειφ ιφγν θεθαιαίνπ – εξγαζίαο», ήζαλ ρακειφ-

ηεξεο «έληαζεο θεθαιαίνπ» απφ ηηο εηζαγσγέο ηνπο – βι. π.ρ. Chacholiades, 

1978, ch. 11, Krugman θαη Obstfeld, 1995, ζζ. 130-4), δελ έγθεηηαη ζην φηη 

έξρεηαη ζε αληίθαζε κε ηε λενθιαζηθή ζεσξία (θαη γη’ απηφ, άιισζηε, ραξαθηε-

ξίζηεθε απφ ηνπο λενθιαζηθνχο σο «παξάδνμν») αιιά ζην φηη θάζε «εκπεηξηθφο 

έιεγρνο» ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο είλαη, εθ ησλ πξαγκάησλ, άλεπ αληηθεηκέλνπ. 

Γηαθνξεηηθά εηπσκέλν, ε αθφινπζε πξφηαζε: «νη εκπεηξηθέο ελδείμεηο είλαη γε-

ληθά αξλεηηθέο σο πξνο ην φηη νη [δηεζλείο – Θ.Μ.] δηαθνξέο ζηνπο πφξνπο 

[δει., ζηε ζρεηηθή αθζνλία ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο – Θ.Μ.] απνηεινχλ ηνλ 

θχξην θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ δνκψλ ηνπ εκπνξίνπ» (Krugman θαη Obstfeld, 

1995, ζει. 134) είλαη α-λφεηε. Αθφκα θη αλ «φιεο νη εκπεηξηθέο ελδείμεηο ήηαλ 

απνιχησο ζεηηθέο», ε λενθιαζηθή ζεσξία ηνπ εκπνξίνπ ζα παξέκελε «εμίζνπ» αβά-

ζηκε. 
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AA rr *
θαη

BB rr *
                        (28) 

Έηζη, ελψ ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζηε Β «πξνβιέπεηαη» απφ 

ην ξηθαξδηαλφ ππφδεηγκα, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηελ αχμε-

ζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζηελ Α. Ωζηφζν, απηή ε ηειεπηαία νθεί-

ιεηαη ζην φηη ην εηζαγφκελν εκπφξεπκα 2 εηζέξρεηαη ζηελ παξαγσ-

γή ηνπ εκπνξεχκαηνο 1  021 a , ην νπνίν είλαη κηζζηαθφ. Έηζη, 

εάλ, θαη κφλνλ εάλ, ίζρπε 021 a , ηφηε ζα ίζρπε θαη 
AA rr *
. 

φ.έ.δ. 

Πόπιζμα 6.1. Οη δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο δελ επεξεάδνληαη κφλνλ 

φηαλ ην εηζαγφκελν εκπφξεπκα δελ εηζέξρεηαη, νχηε άκεζα νχηε 

έκκεζα,
46
 ζηελ παξαγσγή κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ.

47
 

Θεώπημα 7. Σν εκπφξην αλάκεζα ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο 

Α, Β, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηελ ίδηα ηερληθή παξαγσγήο, δελ νδε-

γεί ζηε δηεζλή δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ. 

Απφδεημε. Αο δερζνχκε, ράξηλ ζπληνκίαο, φηη είλαη δεδνκέλεο φ-

ιεο νη πξνυπνζέζεηο ηζρχνο ησλ (25), (26). Απφ ηελ (23) πξνθχ-

πηεη (εχθνια απνδεηθλχεηαη) φηη ηζρχνπλ, ελαιιαθηηθά, ηα εμήο: 

    BA pp 21                           (29) 

ή 

   21  BA pp                         (29α) 

φπνπ ε ηζφηεηα ζηελ (29) (ζηελ (29α)) ηζρχεη φηαλ, θαη κφλνλ 

φηαλ,  0 0  BA rr .  

ε θαζεζηψο εκπνξίνπ ε Α (ε Β) εμεηδηθεχεηαη ζην εκπφξεπκα 1 

(ζην εκπφξεπκα 2) θαη, επνκέλσο, νη θακπχιεο θαηαλαισηηθψλ δπ-

λαηνηήησλ ηνπο είλαη, αληηζηνίρσο, νη εμήο: 

                   
* * * * * * *

1 1 11 1 1 2 2 21 1( ) ( )A A A A Ap X a X C p C a X           (22γ) 

                   
* * * * * * *

2 2 22 2 2 1 1 12 2( ) ( )B B B B Bp X a X C p C a X           (22δ) 

Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη 
*

1 1/A AX L  ,
*

2 2/B BX L  , θαη φηη (βι. (22α)) 

                    11 1 2 1 21 1 1[(1 ) / ] [( / )( / )] (1/ )a a       

                   22 2 1 2 12 2 2[(1 ) / ] [( / )( / )] (1/ )a a       

έπεηαη φηη νη (22γ) θαη (22δ) γξάθνληαη, αληηζηνίρσο, σο εμήο: 

               
* * * *

1 1 21 1 2( / ) ( / )[(1/ ) (1/ )] (1/ )A A A AC L L a p p C       (22ε) 

               
* * * *

2 2 12 2 1( / ) ( / )( )B B B BC L L a p p C              (22ζη) 

                                                
46
 Σν «έκκεζα» (ην νπνίν έρεη, βέβαηα, λφεκα κφλνλ φηαλ παξάγνληαη πεξηζζφηεξα 

απφ δχν εκπνξεχκαηα) αληηζηνηρεί ζηελ αθφινπζε πεξίπησζε: ην εηζαγφκελν εκπφ-

ξεπκα εηζέξρεηαη ζηελ παξαγσγή ελφο εκπνξεχκαηνο, ην νπνίν – κε ηε ζεηξά ηνπ 

– εηζέξρεηαη ζηελ παξαγσγή κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ (βι. Steedman, 1979, ch. 8 

θαη, γεληθφηεξα, Steedman and Metcalfe, 1981). 
47
 Έρεη, σζηφζν, απνδεηρζεί φηη είλαη, ζηε γεληθή πεξίπησζε, δπλαηφλ λα επε-

ξεάδνληαη νη δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο αθφκα θη φηαλ ην εηζαγφκελν εκπφξεπκα 

δελ εηζέξρεηαη, κε θαλέλαλ ηξφπν, ζηελ παξαγσγή κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ. Γει. 

αθφκα θη φηαλ είλαη έλα εκπφξεπκα «πνιπηειείαο» (γηα ηελ απφδεημε, βι. Μαξηφ-

ιεο, 1995, θαη Mariolis, 2000). 
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φπνπ 1 2/   . πλεπψο απφ ηηο (22), (22ε) θαη (29) (απφ ηηο 

(22), (22ζη) θαη (29α)) ζπλεπάγεηαη φηη γηα 
BA ppp  *
 θαη γηα 

0Ar  (θαη γηα 0Br ) ζεκεηψλεηαη δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ζηελ Α (ζηελ Β) θαη ζπξξίθλσζε ζηελ Β (ζηελ Α).
48
                                                                                                                                  

                                                         φ.έ.δ. 

Πόπιζμα 7.1. Ζ ζρεηηθή ζέζε, ηφζν ηνπ Ricardo (βι. 
R

3Θ ) φζν θαη 

ησλ λενθιαζηθψλ (βι. 
N

1Θ ), είλαη εζθαικέλε. Ωζηφζν, ην εζθαικέ-

λνλ ηεο 
R

3Θ  νθείιεηαη ζηηο απινπζηεπηηθέο ππνζέζεηο πνπ εηζήγα-

γε ν Ricardo εηδηθά ζην θεθ. VII ησλ «Αξρψλ» (θαη δελ αληηθά-

ζθεη, έηζη, πξνο ην ζπλνιηθφ ζχζηεκά ηνπ, φπσο απηφ εθηίζεηαη 

ζηα πξψηα έμη θεθάιαηα ησλ «Αξρψλ»), ελψ ην εζθαικέλνλ ηεο 
N

1Θ  

ππνδειψλεη φηη ε λενθιαζηθή ζεσξία είλαη εθ ζεκειίσλ εζθαικέλε 

(βι. ηα φζα ειέρζεζαλ ζηελ §9).  

 Δθεμήο ζα ππνζέζνπκε φηη, πξψηνλ, νη Α, Β, δηαζέηνπλ κφλνλ 

κία αιιά δηαθνξεηηθή (αλά νηθνλνκία) ηερληθή παξαγσγήο, δεχηε-

ξνλ, ηα πνζνζηά θέξδνπο ησλ νηθνλνκηψλ είλαη εμσγελψο δεδνκέλα 

θαη ακεηάβιεηα (ήηνη 
kk rr * ), θαη, ηξίηνλ, νη κηζζσηνί θαη νη 

θεθαιαηνχρνη έρνπλ εληαίεο (ηφζν εγρσξίσο φζν θαη δηεζλψο) θα-

ηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο.
49
 

Θεώπημα 8. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θάζε νηθνλνκίαο φρη κφλνλ 

δελ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσ-

γήο (βι. Πφξηζκα 5.2), αιιά θαη κεηαβάιιεηαη «απξφβιεπηα» κε 

ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Απφδεημε. Αθξηβψο επεηδή έρεη ππνηεζεί φηη νη νηθνλνκίεο δηαζέ-

ηνπλ δηαθνξεηηθή ηερληθή, ηίπνηε δελ απνθιείεη (βι. ηηο (19)-

(21), κε 
B

ij

A

ij aa   θαη 
B

j

A

j   ) φηη ηα 
BA pp ,  ζπλαξηψληαη κε ην πν-

ζνζηφ θέξδνπο φπσο ππνδεηθλχεηαη (γηα παξάδεηγκα) ζην Σρήκα 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48
 χγθξηλε κε ηα Σρήκαηα 1α,β. 

49
 Ζ θαηά ζεηξά πξψηε απ’ απηέο ηηο ππνζέζεηο αληηζηνηρεί, φπσο είδακε (βι. 

ππνζ. 18), ζην ππφδεηγκα ηνπ Ricardo. Οη ππφινηπεο είλαη απινπζηεπηηθέο, αιιά 

ε εηζαγσγή ηνπο δελ αιινηψλεη ηελ νπζία ησλ πξνο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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B B

1 2/   

                                      
Ap  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                
Bp  

                        
A A

1 2/   

                        

                      1r                            2r               3r    r   

 

 

Σρήκα 5 

 

 

Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε, ελδεηθηηθά, ηηο αθφινπ-

ζεο πεξηπηψζεηο: (α) 2rrr BA  , νπφηε ε Α (ε Β) έρεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζην εκπφξεπκα 1 (ζην 2), (β) 2rrr BA  , νπφηε δελ 

πθίζηαηαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, (γ) 2rrr BA  , νπφηε ε Α (ε 

Β) έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην εκπφξεπκα 2 (ζην 1), δ) 

13  , rrrr BA  , νπφηε δελ πθίζηαηαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, ε) 

31  , rrrr BA  , νπφηε ε Α (ε Β) έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην 

εκπφξεπκα 1 (ζην 2). 

φ.έ.δ. 

Θεώπημα 9. Σν εκπφξην αλάκεζα ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο 

Α, Β, νη νπνίεο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθή ηερληθή παξαγσγήο, ελδε-

ρνκέλσο νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη 

ζηηο δχν απηέο νηθνλνκίεο.
50
 

Απφδεημε. Αθξηβψο επεηδή έρεη ππνηεζεί ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

ηερληθψλ, είλαη απνιχησο δπλαηφλ, γηα παξάδεηγκα, λα ηζρχνπλ 

(φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο (19) – (21), κε 
B

ij

A

ij aa   θαη 
B

j

A

j   ), ε-

λαιιαθηηθά, ηα εμήο: 

      BBBAAA ppp  21

*

21              (30) 

      BBBAAA ppp  *

2121             (30α) 

                                                
50
 Σν ζεψξεκα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνηίζεηαη φηη νη νηθνλνκίεο είλαη 

κεγεζπλφκελεο (βι. Montet, 1977, θαη γηα κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν απφδεημεο, 

Mainwaring, 1974, chs 3-4, Steedman, [1979] 1993, θεθ. 5 θαη ζζ. 192-8). 
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      BBBAAA ppp  2121

*             (30β) 

      BAABBA ppp  21

*

21             (30γ) 

Απφ ηηο θακπχιεο θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ νηθνλνκηψλ (βι. 

(22ε, ζη), κε 
B

ij

A

ij aa   θαη 
B

j

A

j   ) πξνθχπηεη φηη εάλ ηζρχεη ε 

(30) (ε (30γ)) ηφηε ζεκεηψλεηαη δηεχξπλζε (ζπξξίθλσζε) ησλ θα-

ηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ζηηο δχν νηθνλνκίεο, ελψ εάλ ηζρχεη 

ε (30α) (ε (30β)), ηφηε ζεκεηψλεηαη δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ζηελ Α (ζηελ Β) θαη ζπξξίθλσζή ηνπο ζηε Β (ζηελ Α). 

φ.έ.δ. 

Πόπιζμα 9.1. Σν εκπφξην αλάκεζα ζηηο ππφ ζεψξεζηλ νηθνλνκίεο Α, 

Β, νη νπνίεο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθή ηερληθή παξαγσγήο, νδεγεί 

πάληνηε ζε δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ φηαλ, 

θαη κφλνλ φηαλ, ηζρχεη 0 BA rr  (δηφηη ηφηε, πξνθαλψο, ηζρχεη 

θαη 
kkkp 21  , θαη ζπλεπψο ε δηακέζνπ ηνπ εκπνξίνπ δηεχξπλζε 

ησλ δπλαηνηήησλ θεξδνθνξίαο ζπκπίπηεη κε ηε δηεχξπλζε ησλ θαηα-

λαισηηθψλ δπλαηνηήησλ). Ωο εθ ηνχηνπ, δελ πξφθεηηαη γηα θεθα-

ιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο.
51
 

Θεώπημα 10. Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
*p  θαη ηνπ πξνηχπνπ 

εμεηδίθεπζεο ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ νηθνλνκηψλ Α, Β, πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςηλ ε αιιειεπίδξαζε δηεζλνχο πξνζθνξάο – δηεζλνχο δή-

ηεζεο. 

Απφδεημε. Ηζρχεη φ,ηη ειέρζε ζηα πιαίζηα ηεο απφδεημεο ηνπ Θεσ-

ξήκαηνο 3, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο αθφινπζεο δηαθνξνπνίεζεο: Ζ 

θακπχιε δηεζλνχο πξνζθνξάο δελ εμάγεηαη βάζεη ησλ θαηαλαισηηθψλ 

επηζπκηψλ θάζε νηθνλνκίαο αιιά βάζεη ηεο αλαδήηεζεο επλντθφηε-

ξσλ ζπλζεθψλ θεξδνθνξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ θεθαιαηνχρσλ θάζε 

νηθνλνκίαο (δει. βάζεη θαηάιιειεο εθαξκνγήο ηνπ Θεσξήκαηνο 5). 

Ζ ελ ιφγσ δηαθνξνπνίεζε δελ ζα νδεγήζεη (φπσο ζα δηαπηζηψζεη ν 

αλαγλψζηεο) ζηε κεηαβνιή ηεο κνξθήο ηνπ Σρήκαηνο 2 (εμαηξνπκέ-

λνπ, θπζηθά, ηνπ ζηνλ νξηδφληην άμνλα ζεκείνπ, ην νπνίν ζα ιά-

βεη ηελ ηηκή    BBAA LL 21  ). Ωζηφζν, αθξηβψο επεηδή ε δηάηαμε 

ησλ 
BA pp ,  εμαξηάηαη «απξφβιεπηα» απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκα-

ηνο (βι. Σρήκα 5), έπεηαη φηη ε θακπχιε δηεζλνχο πξνζθνξάο (άξα 

θαη ηα – γηα δεδνκέλε θαη ακεηάβιεηε θακπχιε δηεζλνχο δήηεζεο – 

                                                
51
 Δάλ είρε ππνηεζεί φηη νη νηθνλνκίεο κεγεζχλνληαη (θαη έζησ 

BA gg ,  νη αλά 

πεξίνδν παξαγσγήο ζεηηθνί ξπζκνί κεγέζπλζήο ηνπο), ηφηε ζα απνδεηθλπφηαλ (βι. 

π.ρ. Montet, 1977) φηη ε ζπλζήθε 0 BA rr , ε νπνία ελέρεηαη ζην πφξηζκα, 

απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε (δει. γηα 0 BA gg ) ηεο ζπλζήθεο: 
AA gr   θαη 

BB gr  . Καη πάιη, βέβαηα, ε ηειεπηαία απηή ζπλζήθε δελ αληηζηνηρεί ζε θεθα-

ιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο, δηφηη πξνυπνζέηεη φηη ε θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνχρσλ 

ηζνχηαη κε κεδέλ (βι. επίζεο Steedman, 1979, ζζ. 118-21, [1979], 1993, ζζ. 

51-7). 
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πξφηππα δηεζλνχο εμεηδίθεπζεο) ζα εμαξηάηαη εμίζνπ «απξφβιεπηα» 

απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ζα κεηαβάιιεηαη κ’ απηήλ.
52
 

φ.έ.δ 

 Σέινο, ceteris paribus αο ππνζέζνπκε φηη νη Α, Β δηαζέηνπλ 

δχν ελαιιαθηηθέο ηερληθέο παξαγσγήο (έζησ ηηο ηερληθέο Η, ΗΗ) 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο, νη νπνίεο, επηπιένλ, 

είλαη νη ίδηεο αλά νηθνλνκία (δει. νη νηθνλνκίεο έρνπλ ηελ ίδηα 

ηερλνινγία). Δίλαη, έηζη, απνιχησο δπλαηφλ ε νηθνλνκία k  λα πε-

ξηγξάθεηαη, ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο, απφ ην Σρήκα 6: εάλ 

 0  k kr r r r    , νη θεθαιαηνχρνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιένλ θεξ-

δνθφξα ηερληθή Η (ηερληθή ΗΗ), ελψ εάλ rr k ~ , νη δχν ηερληθέο 

είλαη εμίζνπ θεξδνθφξεο, θαη ζπλεπψο νη θεθαιαηνχρνη ζα ρξεζη-

κνπνηνχλ είηε νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν είηε έλαλ γξακκηθφ ζπλδπα-

ζκφ ηνπο (επνκέλσο, ην 
kp  κεηαβάιιεηαη ζπλαξηήζεη ηεο θαηαλνκήο 

ηνπ εηζνδήκαηνο φπσο αλαθαίλεηαη ζην θάησ ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο).
53
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52
 Όπσο απνδείρζεθε πξφζθαηα (βι. Mariolis, 2004), ζηελ πεξίπησζε πνπ είρε π-

πνηεζεί ε χπαξμε ζπκπαξαγσγήο (joint production case) ζα ήηαλ δπλαηφλ – πέξαλ 

αξθεηψλ άιισλ «πεξηπινθψλ» - λα εκθαληζζεί κηα κε αχμνπζα θακπχιε παγθφζκηαο 

ζρεηηθήο πξνζθνξάο, πξάγκα ην νπνίν αθελφο είλαη αδχλαην ζηα λενθιαζηθά ππν-

δείγκαηα ζπκπαξαγσγήο θαη αθεηέξνπ αλαζηέιιεη ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ ηνπ ζπγθξη-

ηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (ρσξίο απηφ, βέβαηα, λα ζπλεπάγεηαη ηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ 

ηνπ απνιχηνπ πιενλεθηήκαηνο). Κάηη ζρεηηθφ εκθαλίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πθίζηαληαη κε αλαπαξαγφκελεο εηζξνέο ζε ζπλζήθεο απιήο (single) παξαγσγήο 

(Steedman, 1979, chs 2-3). 
53
 Οη θακπχιεο εμάγνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο (23), (24). Γηα έλα αθξηβψο αληί-

ζηνηρν αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα, βι. Steedman, 1979, ζζ. 125-6 (ππνζ. 3) θαη γηα 

έλα πην ζχλζεην, βι. ibid., ζζ. 86-7. 
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Θεώπημα 11. Έζησ φηη νη ππφ ζεψξεζε νηθνλνκίεο Α, Β, κε 

BA pp  , ζπγθξνηνχλ έλα δηεζλέο ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

– θαη ζπλεπεία ηεο αιιειεπίδξαζεο δηεζλνχο πξνζθνξάο – δηεζλνχο 

δήηεζεο – αθελφο δηακνξθψλεηαη έλαο δηεζλήο ιφγνο αληαιιαγήο 

*p , κε 
BA ppp  *
 θαη αθεηέξνπ δελ πθίζηαηαη πιήξεο εμεηδίθεπ-

ζε ζε θακία απφ ηηο νηθνλνκίεο. Σίπνηε δελ εγγπάηαη ηε δηεζλή 

εμίζσζε ησλ 
kk rw ** ,  (θαη ζπλεπψο ηελ ηζρχ ησλ λενθιαζηθψλ ζέζεσλ 

N

5

N

4 ΘΘ ,  – βι. Θεψξεκα ησλ H–O–S). 

Απφδεημε. χκθσλα κε ην Σρήκα 6, ε εγθαζίδξπζε ηνπ 
*p  δελ νδε-

γεί ζηε δηεζλή εμίζσζε ησλ σξνκηζζίσλ θαη ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο, 

πξάγκα ην νπνίν νθείιεηαη, πξνθαλψο, ζην φηη ην 
kp  δελ απνηειεί 

κνλφηνλε ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (ή, δηαθνξεηηθά εηπσκέ-

λν, ε ηζρχο ησλ 
N

5

N

4 ΘΘ ,  πξνυπνζέηεη ηελ ελ ιφγσ κνλνηνλία, ε ν-

πνία, φκσο, δελ είλαη πάληνηε δεδνκέλε ζηα ππνδείγκαηα εηεξνγε-

λψλ θαη αλαπαξαγφκελσλ κέζσλ παξαγσγήο). 

φ.έ.δ. 

12. Σίπνηε δελ αιιάδεη επί ηεο νπζίαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη φια 

βαίλνπλ πξνο ην «ρεηξφηεξν» γηα ηε λενθιαζηθή ζεσξία, φηαλ ην 

παξφλ λενξηθαξδηαλφ ππφδεηγκα δηεπξχλεηαη θαηά κία (ή θαηά πε-
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ξηζζφηεξεο) απφ ηηο αθφινπζεο «δηαζηάζεηο»: (α) δηαθνξεηηθή πε-

ξίνδνο παξαγσγήο αλά εκπφξεπκα (Steedman, 1979, ch. 8), (β) πε-

ξηζζφηεξα απφ δχν εκπνξεχκαηα ή/θαη ηερληθέο παξαγσγήο ή/θαη 

νηθνλνκίεο (Erdilek and Schive, 1976, Steedman, 1979, chs 5-7, 

14, Steedman, [1979] 1993, ηδίσο θεθ. 8-10, Μαξηφιεο, 1993, 

θεθ. 8-11, 1995Α, 1997, Mariolis, 2004A, 2005), (γ) άζθεζε δα-

ζκνινγηθήο (Mainwaring, 1976, Steedman, [1979] 1993, θεθ. 6) 

θαη κε δαζκνινγηθήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο(Steedman [1979] 1993, 

θεθ. 7, Ros, 1990),
54
 (δ) νηθνλνκίεο κεγεζπλφκελεο (Mainwaring, 

1974, Montet, 1977, Steedman, 1979, chs 13-16, Steedman, [1979] 

1993, θεθ. 5), (ε) εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ εκπνξίνπ ζηηο 

θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο κε ζπλππνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ κεηάβα-

ζεο απφ ην θαζεζηψο απηάξθεηαο ζην θαζεζηψο εμεηδίθεπζεο 

(Steedman, 1979, chs 4 θαη 12, Mainwaring, 1991, ch. 2), (ζη) 

ζπκπεξίιεςε, à la King and Rebelo, 1990 (βι. θαη Rebelo, 1991), 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπ ιεγφκελνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ 

(Mariolis, 2005A), (δ) παξαγσγή θαη κε δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ α-

γαζψλ (Steedman, [1979] 1993, ζζ.149-58, Mariolis, 2006), (ε) 

χπαξμε εηεξνγελψλ, αλαπαξαγφκελσλ θαη κε αλαπαξαγφκελσλ, εηζ-

ξνψλ (Steedman, 1979, chs 2-4), θαη (ζ) χπαξμε θιάδσλ ζπκπαξα-

γσγήο (Steedman, 1982, 1985, Mariolis, 2001, 2004). 

 Απφ φιεο απηέο ηηο δηεξεπλήζεηο (θαζψο επίζεο θαη απφ ηα 

φζα αλαπηχρζεθαλ ζηελ §11 ηνπ παξφληνο) ζπλάγεηαη φηη – ζηε γε-

ληθή πεξίπησζε – φιεο νη ζεκειηψδεηο πξνηάζεηο ηεο λενθιαζηθήο 

ζεσξίαο, ηφζν γηα ηηο θιεηζηέο φζν θαη γηα ηηο αλνηθηέο νηθνλν-

κίεο, ηζρχνπλ θαη έρνπλ νηθνλνκηθφ λφεκα κφλνλ θάησ απφ ηηο α-

θφινπζεο εμσπξαγκαηηθέο ζπλζήθεο: (α) δελ ππάξρνπλ αλαπαξαγφκε-

λα κέζα παξαγσγήο (δει. γλήζηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά), είηε (β) 

ππάξρνπλ αλαπαξαγφκελα κέζα παξαγσγήο, αιιά ηα θέξδε ησλ θεθα-

ιαηνχρσλ είλαη ίζα κε ην κεδέλ ή είλαη ζεηηθά θαη επελδχνληαη 

εμ’ νινθιήξνπ (νπφηε ε θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνχρσλ είλαη ίζε κε 

ην κεδέλ), είηε (γ) ηα ελ ιφγσ θέξδε είλαη ζεηηθά θαη δελ επελ-

δχνληαη εμ νινθιήξνπ, αιιά ε νηθνλνκία παξάγεη έλα θαη κνλαδηθφ 

εκπφξεπκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο ην κνλαδηθφ κέζν παξαγσ-

γήο θαη θαηαλάισζεο (γηα κία θξηηηθή ζχλνςε ηεο ζπδήηεζεο, βι. 

Steedman, 1999). 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Δθαπμογέρ και Όπια ηηρ Καθαπήρ Θεωπίαρ ηος Γιεθνούρ Δμποπίος 

2.1. Δθαπμογέρ 

13. Δίλαη κάιινλ αδχλαην λα εληνπηζζεί κία, έζησ, εζθαικέλε ζέ-

ζε γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ «δηεζλνχο αληαγσληζκνχ», ε νπνία λα 

κελ αλάγεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπ-

ζα αβάζηκα επηρεηξήκαηα (παξαλνήζεηο): 

                                                
54
 χγθξηλε κε ηα αληίζηνηρα λενθιαζηθά πνξίζκαηα, φπσο απηά εθηίζεληαη π.ρ. 

ζην Krugman θαη Obstfeld, 1995, θεθ. 9-10. 
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Δ1. «Σν ειεχζεξν εκπφξην είλαη επσθειέο κφλνλ φηαλ κία ρψξα εί-

λαη αξθεηά παξαγσγηθή γηα λα αλζέμεη ζην δηεζλή αληαγσληζκφ». 

Δ2. «Ο εμσηεξηθφο αληαγσληζκφο είλαη αζέκηηνο θαη πιήηηεη άιιεο 

ρψξεο φηαλ βαζίδεηαη ζε ρακεινχο κηζζνχο». 

Δ3. «Σν εκπφξην απνηειεί κέζνλ εθκεηάιιεπζεο κηαο ρψξαο θαη επη-

δεηλψλεη ηε ζέζε ηεο, αλ ε ρψξα απηή ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξε 

εξγαζία γηα λα παξάγεη ηα αγαζά πνπ εμάγεη, απφ απηήλ πνπ άιιεο 

ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα παξάγνπλ ηα αγαζά πνπ δέρεηαη σο α-

ληάιιαγκα».
55
 

 Βάζεη ησλ φζσλ εθηέζεθαλ ζηα Σκήκαηα 1.2 θαη 1.4 ηνπ παξφ-

ληνο, ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο: 

i. To Δ1 είλαη αβάζηκν, ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ απινπζηεπηηθνχ ξη-

θαξδηαλνχ ππνδείγκαηνο φζν θαη ηνπ λενξηθαξδηαλνχ. ηα πιαίζηα 

ηνπ ξηθαξδηαλνχ, δηφηη ε δηεζλήο δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δπλαηνηήησλ ζεκεηψλεηαη αθφκα θη φηαλ κία ρψξα είλαη ζε απφιπ-

ηνπο φξνπο ιηγφηεξν «παξαγσγηθή» ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο (βι. 

Πφξηζκα 3.1. θαη 3.2). Γειαδή, φζνη επηθαινχληαη ην Δ1 ζπγρένπλ 

ην λφκν ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κε απηφλ ηνπ απνιχηνπ 

πιενλεθηήκαηνο.
56
 Σέινο, ζηα πιαίζηα ηνπ λενξηθαξδηαλνχ είλαη 

αβάζηκν, δηφηη, πξψηνλ, ηίπνηε δελ εγγπάηαη ηε δηεζλή δηεχξπλζε 

ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ (βι. Θεψξεκα 7 θαη 9), δεχηεξνλ, 

ε ελδερφκελε δηεχξπλζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ δελ ζπλαξ-

ηάηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα (βι. Θεψξεκα 7 θαη 9),
57
 θαη, ηξί-

ηνλ, αθφκα θη αλ ζεσξήζνπκε φηη ην «επσθειέο» ζεκαίλεη «δηεπξχ-

λεη ηηο δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο», ε δηεχξπλζε απηή δελ ζπλαξηά-

ηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα (βι. Θεψξεκα 5 θαη 8). 

ii. ηα πιαίζηα ηνπ απινπζηεπηηθνχ ξηθαξδηαλνχ ππνδείγκαηνο, ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα είλαη, πξνθαλψο, αλεμάξηεην απφ ηα χςε 

ησλ σξνκηζζίσλ ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο. Δπίζεο, ε δηεζλήο ηζνξ-

ξνπία (βι. Θεψξεκα 3) δελ εμαξηάηαη απφ απηά ηα χςε. Σέινο, ν 

ιφγνο ησλ σξνκηζζίσλ ζηηο δχν νηθνλνκίεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ 

                                                
55
 Ο αλαγλψζηεο ζα δηαπηζηψζεη φηη δαλεηδφκαζηε ηηο δηαηππψζεηο ησλ παξαλνήζε-

σλ απφ ηνπο Krugman θαη Obstfeld, 1995, ζζ. 53-5. Απηφ γίλεηαη ζθφπηκα: νη 

ζπγγξαθείο απνδεηθλχνπλ φηη πξφθεηηαη πξάγκαηη γηα δείγκαηα ζηνηρεηψδνπο ά-

γλνηαο βαζηδφκελνη ζην λενθιαζηθά παξνπζηαζκέλν ξηθαξδηαλφ ππφδεηγκα ηνπ βη-

βιίνπ ηνπο (φ.π., ζζ. 41-53), ελψ ν Krugman, 2000, αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ ηελ 

ζρεηηθή θξηηηθή απηψλ ησλ παξαλνήζεσλ βαζηδφκελνο ζηε λενθιαζηθή ζεσξία. Πα-

ξαζησπνχλ, δειαδή, ζπζηεκαηηθά ηα ζρεηηθά πνξίζκαηα ηεο λενξηθαξδηαλήο ζεσξί-

αο (ηελ χπαξμε, έζησ, ηεο νπνίαο δελ αλαθέξνπλ πνπζελά) θαη, έηζη, θζάλνπλ 

κφλνλ κέρξη «ην κέζνλ» ηεο απφζηαζεο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη, σο εηδήκνλεο, λα 

δηαλχζνπλ. ηα αθφινπζα, ινηπφλ, δελ ζα αλαπαξαγάγνπκε ηα (αλη-) επηρεηξήκαηα 

ησλ Krugman θαη Obstfeld (ηνπο νπνίνπο νθείιεη θαη αμίδεη, σζηφζν, λα κειεηή-

ζεη ν ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο), αιιά – θπξίσο – ζα εθαξκφζνπκε ηε λενξηθαξ-

δηαλή ζεσξία (γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο, βι. Mariolis, 2005). 
56
 Έηζη, ην Δ1 απνδεηθλχεηαη, πξνθαλψο, αβάζηκν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ λενθιαζη-

θνχ ππνδείγκαηνο. 
57
 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ηηκηαθά κεγέζε θαη 

εμ’ νξηζκνχ ηζνχληαη κε (βι. εμηζψζεηο (19)-(22) θαη ηελ ππνζεκείσζε 38) 

kkkk XYp ~
 θαη, αληηζηνίρσο, 

kkkkk XApYp~  (φπνπ  kkk ppp 21 ,~:  ). Ωο εθ 

ηνχηνπ, εμαξηψληαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη κεηαβάιινληαη κ’ απ-

ηήλ (βι. επίζεο ηελ ακέζσο επφκελε ππνζεκείσζε). 
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αληαιιαγψλ (βι. Πφξηζκα 3.1) είλαη έλα θξαγκέλν απφ ηηο ζρεηη-

θέο εζληθέο παξαγσγηθφηεηεο ηεο εξγαζίαο κέγεζνο (ην νπνίν εί-

λαη θαη ελδνγελψο πξνζδηνξηζκέλν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 
BA rr ,  

ζεσξνχληαη σο εμσγελψο δεδνκέλα – βι. θαη Θεψξεκα 3). Καηά ζπ-

λέπεηα, είλαη βέβαηνλ φηη κηα ρψξα πνπ εκθαλίδεη απφιπην κεην-

λέθηεκα ζηελ παξαγσγή θαη ησλ δχν εκπνξεπκάησλ ζα ραξαθηεξίδε-

ηαη (ζηελ θαηάζηαζε δηεζλνχο ηζνξξνπίαο) απφ έλα ζπγθξηηηθά ρα-

κειφ σξνκίζζην, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη νχηε ηελ χπαξμε αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ νχηε φηη πιήηηεη ηελ άιιε ρψξα. Σν Δ2 απνδεηθλχεηαη 

πεξαηηέξσ εζθαικέλν ζηα πιαίζηα ηνπ λενξηθαξδηαλνχ ππνδείγκα-

ηνο, δηφηη ην χςνο ησλ σξνκηζζίσλ ζε θαζεζηψο απηάξθεηαο δελ 

ζπλαξηάηαη κνλνζήκαληα νχηε κε ηελ ελδερφκελε δηεχξπλζε ησλ θα-

ηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ (βι. Θεψξεκα 7 θαη 9) νχηε κε ην ζπ-

γθξηηηθφ πιενλέθηεκα (βι. Πφξηζκα 5.2 θαη Θεψξεκα 8, ζεσξψληαο 

ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην, θαη φρη ην πνζνζηφ θέξδνπο, σο ηελ α-

λεμάξηεηε κεηαβιεηή). Δίλαη, κάιηζηα, δπλαηφλ (βι. Σρήκα 6, ζε-

σξψληαο ην 
kc  σο ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) κηα ρψξα λα ραξαθηε-

ξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ζρεηηθή ηηκή 
kp  ζε δχν δηαθνξεηηθά χςε ηνπ 

kc . Σέινο, (βι. Θεψξεκα 10), εάλ, γηα παξάδεηγκα, ηζρχεη 

BA pp  , ηφηε ζε θαηάζηαζε δηεζλνχο ηζνξξνπίαο ζα ηζρχεη, φπσο 

εχθνια απνδεηθλχεηαη, ην εμήο (ιάβε ππφςε θαη ηελ εμίζσζε 

(23)): 

                 11

**

22 srBsrBwwsrBsrB AAABBBBAAAABBB    (31) 

 

πλεπψο, πξψηνλ, ην κέγεζνο 
BA ww **
 πξνζδηνξίδεηαη ελδνγελψο, 

θαη δεχηεξνλ, ην κεηά ηελ εμεηδίθεπζε ηζρχνλ νλνκαζηηθφ σξνκί-

ζζην είλαη αλαγθαζηηθά πςειφηεξν ζηελ νηθνλνκία εθείλε, ε νπνία 

δηαζέηεη απφιπην πιενλέθηεκα θαη ζηα δχν εκπνξεχκαηα.
58
 Γειαδή, 

ηζρχεη φ,ηη ηζρχεη θαη ζην απινπζηεπηηθφ ξηθαξδηαλφ ππφδεηγκα, 

κε ηε δηαθνξά, φκσο, φηη κία κεηαβνιή ησλ  
BA rr ,  δχλαηαη λα ν-

δεγεί, κε ακεηάβιεηεο ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο, ζε «κε-

ηαηφπηζε» ηνπ απνιχηνπ πιενλεθηήκαηνο (απφ ηε κία νηθνλνκία 

                                                

58
 Δάλ     j

AAA

j

BBB srBsrB 



, γηα θάζε 2 ,1j , ηφηε πξνθχπηεη: 

   AA

j

BB

j wpwp



, γηα θάζε 2 ,1j , θαη 
AB ww **




. Δπνκέλσο, ην «απφιπην 

πιενλέθηεκα» δελ θαζνξίδεηαη κφλνλ απφ ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο (ήηνη 

απφ ηα 
kk A, ) αιιά θαη απφ ην χςνο ηνπ 

kr  (δχλαηαη, κάιηζηα, λα κεηαβάιιεηαη 

κε απηφ – αλαιπηηθά, βι. Mariolis, 2001, 2005). εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη, φπσο 

εχθνια απνδεηθλχεηαη, ην κέγεζνο   j

kkk srB1  εθθξάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ηεο νηθνλνκίαο k  ζην εκπφξεπκα j  φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ηζρχεη 

0kr , ελψ γηα θάζε ζεηηθή (θαη νηθνλνκηθά ζεκαληηθή) ηηκή ηνπ 
kr  είλαη κη-

θξφηεξν απ’ απηήλ. 
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ζηελ άιιε) θαη, έηζη, ζε αληηζηξνθή ηεο ζρέζεο δηάηαμεο αλάκεζα 

ζην 
Aw*
 θαη ην 

Bw*
. Δπνκέλσο, ην Δ2, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο απ’ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ φηη νη ιηγφηεξν παξαγσγηθέο 

νηθνλνκίεο πιήηηνπλ ηηο πεξηζζφηεξν παξαγσγηθέο, δηφηη βαζίδνπλ 

ηελ φπνηα ζέζε θαηέρνπλ ζηε δηεζλή αγνξά ζηελ θαηαβνιή ζπγθξη-

ηηθά ρακειψλ κηζζψλ, είλαη απφ θάζε άπνςε εζθαικέλν θαη α-

λφεην. 

iii. ηα πιαίζηα κηαο θξηηηθήο ησλ Δ1, Δ2 (βάζεη ηνπ λενθιαζηθά 

δηαζηξεβισκέλνπ ξηθαξδηαλνχ ππνδείγκαηνο), ν Krugman, 2000, ζζ. 

155-6, ηνλίδεη ηα αθφινπζα: «Μηα ρψξα πνπ είλαη ιηγφηεξν παξα-

γσγηθή απφ φινπο αλεμαηξέησο ηνπο εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο ζα 

αλαγθαζηεί λα αληαγσληζηεί βάζεη ρακειψλ κηζζψλ, θαη φρη αλψηε-

ξεο παξαγσγηθφηεηαο. Αιιά δελ ζα πάζεη θακία θαηαζηξνθή, θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλήζσο ζα σθειεζεί [δηφηη, βιέπε ην ζεκείν 

3 ζην Σρ. 2, νπφηε ε Β νχηε σθειείηαη νχηε βιάπηεηαη – Θ.Μ.] 

απφ ην δηεζλέο εκπφξην. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ην δηεζλέο εκπφ-

ξην, ελ αληηζέζεη κε ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε αγνξά, δελ είλαη έλα παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκα-

ηνο (zero-sum game), ζην νπνίν ην θέξδνο κίαο ρψξαο ζπλεπάγεηαη 

απψιεηα γηα κηα άιιε. Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη ζεηηθνχ αζξνί-

ζκαηνο (positive-sum game), θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν φξνο 

«αληαγσληζηηθφηεηα» κπνξεί λα απνδεηρζεί επηθίλδπλα παξαπιαλε-

ηηθφο φηαλ αλαθέξεηαη ζην δηεζλέο εκπφξην». Όια απηά ζα ήηαλ 

απνιχησο νξζά εάλ, πξψηνλ, ην κέγεζνο παξαγσγηθφηεηα ήηαλ αλε-

μάξηεην απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, δεχηεξνλ, ην δηεζλέο 

εκπφξην δελ νδεγνχζε πνηέ ζε ζπξξίθλσζε ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλα-

ηνηήησλ, θαη ηξίηνλ, νη εθθξάζεηο «θέξδνο κίαο ρψξαο» θαη «α-

ληαγσληζκφο κεηαμχ ρσξψλ» είραλ λφεκα. Γηαθνξεηηθά εηπσκέλν, ζα 

ήηαλ απνιχησο νξζά εάλ ππνζηεξηδφηαλ φηη – αλεμάξηεηα απφ ηηο 

εθάζηνηε επηπηψζεηο ηνπ ζηηο θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ ρσ-

ξψλ, νη νπνίεο (επηπηψζεηο) δελ απαζρνινχλ απηνχο πνπ ην δηεμά-

γνπλ, δει. ηνπο θεθαιαηνχρνπο
59
 – ην δηεζλέο εκπφξην δελ είλαη 

έλα «παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο», ζην νπνίν ηα θέξδε ησλ θε-

θαιαηνχρσλ κίαο ρψξαο ζπλεπάγνληαη ηζφπνζεο δεκίεο γηα ηνπο θε-

θαιαηνχρνπο φισλ ησλ άιισλ ρσξψλ.
60,61

 

                                                
59
 Καη νξζψο, εάλ δνχκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ πιεπξά ηνπο, δελ ηνπο απαζρνινχλ, 

δηφηη δείμακε (Πφξηζκα 5.1) φηη ε εκπινθή ησλ θεθαιαηνχρσλ ζην δηεζλέο εκπφ-

ξην ηζνδπλακεί ινγηθά κε ηελ εηζαγσγή κίαο πεξηζζφηεξν θεξδνθφξαο κεζφδνπ πα-

ξαγσγήο θαη, σο γλσζηφλ, ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο, γεληθά, ε εηζαγσγή 

απφ θάζε επηκέξνπο παξαγσγφ ελαιιαθηηθψλ-λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο πξαγκαηνπνη-

είηαη – θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ (δει. επί πνηλή ζαλάηνπ) – κε 

θξηηήξην ηελ ελδερφκελε αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο ηνπ. Έηζη, νη 

επηπηψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηζαγσγήο ζηηο θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ 

(ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν νηθνλνκηθφ κέγεζνο) δελ κπνξεί παξά λα αθήλνπλ θάζε 

επηκέξνπο παξαγσγφ αζπγθίλεην. 
60
 Δίλαη, βέβαηα, αιεζέο (βι. Θεψξεκα 5 θαη Πφξηζκα 5.1) φηη – ακεηάβιεησλ, 

έζησ, ησλ πξαγκαηηθψλ σξνκηζζίσλ – ηα κεηά ην εκπφξην πνζνζηά θέξδνπο ζηηο 

δχν νηθνλνκίεο ζπλδένληαη αληηζηξφθσο (ζπγθεθξηκέλα, ην 
Ar*
 ζπληζηά γλεζίσο 
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iv. Αο δερζνχκε φηη ηζρχεη φ,ηη αλαθέξεηαη ζην Πφξηζκα 1.1 θαη 

επηπιένλ φηη ηζρχεη 
BA p 2

*

1   . Απηή ε ηειεπηαία ζρέζε ζεκαίλεη 

φηη ε εξγαζία πνπ είλαη «ελζσκαησκέλε» ζηηο εμαγσγέο ηεο νηθν-

λνκίαο Α είλαη πεξηζζφηεξε απφ ηελ εξγαζία πνπ είλαη «ελζσκαησ-

κέλε» ζηηο εηζαγσγέο ηεο. εκαίλεη, δειαδή, φηη ζχκθσλα κε ην Δ3 

ε νηθνλνκία Β εθκεηαιιεχεηαη ηελ νηθνλνκία Α. Απηφ, σζηφζν, εί-

λαη πιήξσο εζθαικέλν. Καη’ αξράο, δηφηη ηα κεγέζε 
B

2  θαη 
*

1 pA  

είλαη αζχκκεηξα θαη, έηζη, ε ζχγθξηζή ηνπο είλαη α-λφεηε: ην 
B

2  

εθθξάδεη κηα νξηζκέλε πνζφηεηα εξγαζίαο ηεο νηθνλνκίαο Β (δει. 

ζπγθεθξηκέλεο εζληθήο εξγαζίαο), ελψ ην 
*

1 pA  εθθξάδεη κηα νξη-

ζκέλε πνζφηεηα εξγαζίαο ηεο νηθνλνκίαο Α (δει. δηαθνξεηηθήο ε-

ζληθήο εξγαζίαο). Δπηπιένλ, δηφηη δηεπξχλνληαη νη θαηαλαισηηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηελ νηθνλνκία Α (βι. Σρήκα 1α) θαη, ζπλεπψο, ηα 

πεξί χπαξμεο «εθκεηάιιεπζεο» είλαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. Μάιηζηα, 

ε δηεχξπλζε απηή νθείιεηαη κνλνζήκαληα ζην φηη ηζρχεη 

AA p 2

*

1   , δειαδή ζην φηη ε εξγαζία ηεο νηθνλνκίαο Α πνπ είλαη 

«ελζσκαησκέλε» ζηηο εμαγσγέο ηεο, θαη άξα ε εξγαζία ηεο νηθνλν-

κίαο Α πνπ είλαη εκκέζσο «ελζσκαησκέλε» ζηηο εηζαγσγέο ηεο (βι. 

ην ζρνιηαζκφ ηνπ Σρήκαηνο 1α), είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ εξγαζία 

ηεο νηθνλνκίαο Α πνπ ζα ήηαλ «ελζσκαησκέλε» ζηηο εηζαγσγέο ηεο, 

εάλ ηηο παξήγαγε απηή ε ίδηα (σο εθ ηνχηνπ ηα κεγέζε 
AA p 2

*

1 ,  

είλαη ζχκκεηξα, θη έηζη ε ζχγθξηζή ηνπο έρεη λφεκα). Αο εμεηά-

ζνπκε, ηψξα, πεξαηηέξσ ηε «βαζηκφηεηα» ηνπ Δ3 ζηα πιαίζηα ηνπ 

λενξηθαξδηαλνχ ππνδείγκαηνο θαη ππνζέηνληαο, ζπγθεθξηκέλα, φηη 

ηζρχεη ε (30γ), κε π.ρ. 
BA p 2

*

1   . Δάλ δερφκαζηαλ κφλνλ ηελ 

πξνυπφζεζε χπαξμεο εθκεηάιιεπζεο πνπ ελέρεηαη ζην Δ3, ηφηε ζα 

έπξεπε λα απνθαλζνχκε φηη ε Β εθκεηαιιεχεηαη ηελ Α. Ωζηφζν, απ-

ηφ ζα εξρφηαλ ζε αληίθαζε κε ην γεγνλφο φηη ζπξξηθλψλνληαη νη 

θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο δχν νηθνλνκίεο. Δάλ, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, δερφκαζηαλ κφλνλ ηελ έλλνηα ηεο χπαξμεο εθκεηάι-

ιεπζεο κίαο ρψξαο δηακέζνπ ηνπ εκπνξίνπ, ε νπνία ελέρεηαη ζην 

Δ3, ηφηε ζα έπξεπε λα απνθαλζνχκε είηε φηη θαη νη δχν ρψξεο απν-

ηεινχλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο είηε φηη ε εθκεηάιιεπζε δελ 

νξίδεηαη βάζεη ησλ θαηαλαισηηθψλ δπλαηνηήησλ αιιά βάζεη ησλ δπ-

λαηνηήησλ θεξδνθνξίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, φκσο, δελ ζα ήηαλ 

δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ εθκεηαιιεπηή, ελψ ζηε δεχηεξε ζα 

                                                                                                                                        

αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ 
*p , ελψ ην 

Br*
 ζπληζηά γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηνπ 

*p ). Απηφ, σζηφζν, δελ ζεκαίλεη φηη έρνπκε έλα «παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκα-

ηνο», θαη γηα ηελ αθξίβεηα είλαη ε ηζρχο ησλ 
AA rr *
 θαη 

BB rr *
 πνπ απν-

δεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα «παίγλην ζεηηθνχ αζξνίζκαηνο».  
61
 Καηά ηα ινηπά, αο ζεκεησζεί φηη νη εκεδαπνί εηζεγεηέο απάλησλ ησλ δήζελ ξη-

δνζπαζηηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ Krugman δελ έρνπλ πνηέ εληνπίζεη νχηε έλα άμην ζε-

κειηψδνπο θξηηηθήο ζεκείν (θαη δπζηπρψο ππάξρνπλ πνιιά).  
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νθείιακε λα παξαδερζνχκε φηη – θαίηνη ε πξνυπφζεζε 
BA p 2

*

1    

είλαη δεδνκέλε – δελ πθίζηαηαη εθκεηάιιεπζε, δηφηη δηεπξχλνληαη 

νη δπλαηφηεηεο θεξδνθνξίαο θαη ζηηο δχν νηθνλνκίεο. Όια απηά, 

βέβαηα, ζεκαίλνπλ ηειηθά φηη ην Δ3 είλαη πιήξσο αλππφζηαην θαη 

φηη γεληθά ε έλλνηα «ηεο δηακέζνπ ηνπ εκπνξίνπ εθκεηάιιεπζεο 

κηαο ρψξαο απφ κία άιιε(-εο)» ζηεξείηαη νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέ-

λνπ θαη λνήκαηνο.
62
 

14. Υάξηλ απινχζηεπζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα εθζέζνπκε κία άιιε, 

ζεκαληηθή, εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο, αο ππνζέζνπκε έλαλ θφζκν, ν 

νπνίνο πεξηγξάθεηαη απφ ην ξηθαξδηαλφ ππφδεηγκα ηνπ Μέξνπο ΗΗ. 

Δπίζεο, αο ππνζέζνπκε φηη: (α) 0 BA rr , (β) ηζρχεη ε ιεγφκελε 

«Πνζνηηθή Θεσξία ηνπ Υξήκαηνο» θαη νη «ηαρχηεηεο θπθινθνξίαο 

ηνπ ρξήκαηνο» 
kv  ζε θάζε νηθνλνκία είλαη εμσγελψο δεδνκέλεο θαη 

ζηαζεξέο, (γ) ε θαηάζηαζε δηεζλνχο ηζνξξνπίαο απνδίδεηαη απφ ην 

ζεκείν 2 ηνπ Σρήκαηνο 2 (γηα ηελ αλαιπηηθή ζεκειίσζε ελφο ηέ-

ηνηνπ ππνδείγκαηνο 2 νηθνλνκηψλ-n  εκπνξεπκάησλ, 2n , βι. Dorn-

busch et al., 1977). Καηά ζπλέπεηα, ζα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

    AAAAAA aWLavMP 1

*

1

*

1                    (32) 

  EP *

2

*

2                                  (33) 

    BBBBBB aWLavM 2

*

2

*

2                    (34) 

φπνπ 
kM  ε νλνκαζηηθή πνζφηεηα ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία 

* , jPk  ε 

κνλαδηαία ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο j , εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο ρξήκα-

ηνο ηεο νηθνλνκίαο 
*

2 ,A  ε κνλαδηαία ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο 2, 

εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο ρξήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο Β, Δ ε νλνκαζηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, κεηξεκέλε ζε κνλάδεο ρξήκαηνο ηεο νη-

θνλνκίαο Α αλά κνλάδα ρξήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο Β, θαη 
kW *
 ην ν-

λνκαζηηθφ σξνκίζζην ηεο νηθνλνκίαο k , εθθξαζκέλν ζε κνλάδεο 

ρξήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο k . Δπεηδή ην κέγεζνο 
*

2

*

1 PP  πξνζδηνξί-

δεηαη ελδνγελψο (βι. Θεψξεκα 3), απφ ηηο (32)-(34) θαη απφ ην 

Πφξηζκα 3.2 έπεηαη φηη ην κέγεζνο: 

      EWWELvMLvM BAABBBAA **  

πξνζδηνξίδεηαη ελδνγελψο θαη φηη ηζρχεη: 

     2 2 1 1

A B A A B B B A A BM v L M v L E     
 

      (35) 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε ηζνξ-

ξνπίαο ηνπ δηακεζνιαβείηαη απφ κεηαβνιέο ηνπ 
BA WW **
 (νη ν-

πνίεο εθθξάδνπλ κεηαβνιέο ηνπ 
BA MM ) ή/θαη ηνπ Δ, νη νπνίεο, 

                                                
62
 Σν «επηρείξεκα» Δ3, ην νπνίν ζπλαληάηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζε δηάθν-

ξεο παξαιιαγέο, εθθξάδεη ηελ νπζία ελφο ζπλφινπ αλαιχζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

γλσζηέο σο «Θεσξίεο ηεο Άληζεο Αληαιιαγήο» (βι. θπξίσο, Δκκαλνπήι, [1969] 

1980). Γηα κία θξηηηθή απηψλ ησλ αλαιχζεσλ, βι. Μαξηφιεο, 1993, θεθ. 11, 

1998, §8, 1999Α, 2000, 2002. 
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σζηφζν, θπκαίλνληαη a priori εληφο ησλ ηηζέκελσλ απφ ηηο εζλη-

θέο παξαγσγηθφηεηεο εξγαζίαο νξίσλ (βι. (35)).
63
 Έπεηαη, ινηπφλ, 

φηη εάλ νη νηθνλνκίεο ζπζηήζνπλ έλα ζχζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ 

(ή εηζαγάγνπλ κηα εληαία λνκηζκαηηθή κνλάδα), ηφηε ε πξνζαξκνγή 

ηνπο ζα θαζίζηαηαη δπλαηή κφλνλ δηα κεηαβνιψλ ηνπ 
BA WW **
. 

Δάλ, ηέινο, ζρεκαηίζνπλ θαη κία εληαία αγνξά εξγαζίαο, ηφηε – 

επεηδή ζα δηακνξθσζεί έλα εληαίν νλνκαζηηθφ σξνκίζζην – ν δηε-

ζλήο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο δελ ζα δηαθέξεη, επί ηεο νπζίαο, 

απφ ηνλ εζληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη, επνκέλσο, ζα ξπζκίδε-

ηαη απφ ην λφκν ηνπ απνιχηνπ πιενλεθηήκαηνο. Έηζη, θάζε νηθνλν-

κία ζα εμεηδηθεπζεί ζην εκπφξεπκα εθείλν, ζην νπνίν εκθαλίδεη 

ηελ απνιχησο πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ή, ηζνδχλα-

κα, δελ ζα παξάγεηαη απνιχησο ηίπνηε απφ ηελ νηθνλνκία εθείλε, 

ε νπνία είλαη ιηγφηεξν παξαγσγηθή θαη ζηνπο δχν θιάδνπο.
64
 

 Καίηνη ην αλαιπηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη εμαη-

ξεηηθά απινπζηεπηηθφ, ηα εμαρζέληα ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη, πξν-

θαλψο, ρσξίο ζεκαζία, ηφζν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εμειίμεσλ πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηελ πνξεία πξνο ηελ ΟΝΔ
65
 φζν θαη γηα ηελ πξνζέγγη-

ζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ ζα δηακνξθσζεί ζηε «κεηά ΟΝΔ επνρή».
66
 

2.2. Όπια 

15. Όια ηα ππνδείγκαηα πνπ εθηέζεθαλ εδψ, βαζίδνληαη (παξά ηηο 

ζεκαληηθφηαηεο δηαθνξέο ηνπο) ζηελ ππφζεζε χπαξμεο ζηαζεξψλ α-

πνδφζεσλ θιίκαθαο. Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία δηδάζθεη, φκσο, φηη ε 

ζπλχπαξμε απμνπζψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο θαη ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ 

                                                
63
 Ο αλαγλψζηεο ζα δείμεη φηη εάλ ηζρχζεη (γηα νπνηαδήπνηε αηηία) έλαο δηεζλήο 

ιφγνο αληαιιαγήο, ν νπνίνο δηαθέξεη απ’ απηφλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο, ηφηε δελ ζα θαηαλαιψλεηαη ην ζχλνιν ηεο παξαγνκέλεο πνζφηεηαο ε-

λφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ εκπνξεπκάησλ. Δπηπιένλ, ζα δείμεη φηη εάλ – γηα νπνηα-

δήπνηε αηηία – ηζρχζεη  

    BABA EWW 22

**   (ή    BABA EWW 11

**  ) 

ηφηε ε νηθνλνκία Α (ή, αληηζηνίρσο, ε νηθνλνκία Β) ζα είλαη ζε ζέζε λα πξν-

ζθέξεη θαη ηα δχν εκπνξεχκαηα θζελφηεξα. 
64
 Ζ απφδεημε πξνθχπηεη άκεζα απφ ην Πφξηζκα 3.3 (ιακβάλνληαο ππφςε φηη εμ π-

πνζέζεσο ηζρχεη 0*  kk rr  θαη φηη ζα δηακνξθσζεί έλα εληαίν δηεζλψο σξνκί-

ζζην). 
65
 Ωο γλσζηφλ, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πνξείαο αλαηξέζεθε, βαζκηαία, ε δπλαηφηε-

ηα άζθεζεο απηφλνκεο (δει. εζληθά αλεμάξηεηεο) εκπνξηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη 

ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο, ελψ ηέζεθαλ ζνβαξνί πεξηνξηζκνί θαηά ηελ άζθεζε 

απηφλνκεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (βι. ηα «θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη» θαη ην 

«χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο»). Ωο εθ ηνχηνπ, δχλαηαη λα ιερζεί φηη 

επηηεχρζεθε ε ρσξίο δηακεζνιαβήζεηο ππαγσγή ηνπ επξσπατθνχ θαηακεξηζκνχ εξγα-

ζίαο ζην λφκν ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ (λφκνπ) εγγπήζεθαλ (έηζη φπσο νξίδεη ην Πφξηζκα 3.2) νη επηκέξνπο, ε-

ζληθέο, εηζνδεκαηηθέο πνιηηηθέο (αλαιπηηθά, βι. Μαξηφιεο, 1999Γ, 2009). 
66
 Υσξίο λα αιιάδεη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ε νπζία ησλ απνηειεζκάησλ, ην δήηεκα 

ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ «απνιχηνπ πιενλεθηήκαηνο» πεξηπιέθεηαη ζεκαληηθά φηαλ 

ιακβάλεηαη ππφςε ε χπαξμε αλαπαξαγφκελσλ κέζσλ παξαγσγήο ή/θαη θιάδσλ ζπκπα-

ξαγσγήο (βι. Brewer, 1985, Mariolis, 2001, 2005, θαη Parrinello, 2006). Καη 

απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην «απφιπην πιενλέθηεκα» απνηειεί, ζηε γεληθή πεξίπησ-

ζε, έλα κέγεζνο, ην νπνίν εμαξηάηαη κε ηξφπν ζχλζεην απφ ηηο ηερληθέο ζπλζή-

θεο παξαγσγήο, ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε, θαη ηηο κεηαβιεηέο ηεο θαηαλνκήο θαη 

ηεο κεγέζπλζεο ηνπ εηζνδήκαηνο. 
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είλαη αδχλαηε (ή, αιιηψο, αληηθαηηθή).
67
 Έηζη, εάλ εηζαρζνχλ 

ζηελ αλάιπζε νη αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο, ζα πξέπεη θαη’ α-

λάγθελ λα ζεσξεζεί δεδνκέλε θαη ε χπαξμε αηειψο αληαγσληζηηθψλ 

αγνξψλ. Τπ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφλ λα απνδεηρζεί φηη 

– φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζηνλ πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζκν – ην 

δηεζλέο εκπφξην αλαιχεηαη ζε δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο:
68
 πξψηνλ, 

ζην ιεγφκελν δηαθιαδηθφ (inter-industry trade), ην νπνίν αθνξά 

ζηελ αληαιιαγή εκπνξεπκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο θαη ην νπνίν αληαλαθιά ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη 

δεχηεξνλ, ζην ιεγφκελν ελδνθιαδηθφ (intra-industry trade), ην 

νπνίν αθνξά ζηελ αληαιιαγή νκνεηδψλ (θαίηνη φρη ηαπηψλ) εκπν-

ξεπκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

θιάδν θαη ην νπνίν αληαλαθιά ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο.
69
 Ωο εθ 

ηνχηνπ, θαη επεηδή ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ε χπαξμε ζεκαληηθψλ 

απμνπζψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηνπο ηερλνινγη-

θά πξνεγκέλνπο θιάδνπο,
70
 ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ην ελδνθια-

δηθφ εκπφξην θπξηαξρεί κεηαμχ εζληθψλ νηθνλνκηψλ κε παξφκνην 

θαη πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο, ελψ ην δηαθιαδηθφ κάιινλ θπξηαξρεί 

κεηαμχ εζληθψλ νηθνλνκηψλ κε αλφκνην επίπεδν αλάπηπμεο.
71
 

 Τπ’ απηήλ, ινηπφλ, ηελ έλλνηα ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί εκπεη-

ξηθά εάλ ην ζπκπέξαζκα πνπ εμήρζε ζην ηέινο ηεο §14 ηνπ παξφ-

ληνο δχλαηαη λα (αλα-)δηαηππσζεί σο εμήο: Ζ πξνψζεζε ηεο ΟΝΔ 

εδξαίσζε θαη αλέπηπμε πεξαηηέξσ ηνλ ήδε πθηζηάκελν ζηνλ επξσπα-

τθφ ρψξν ελδνθιαδηθφ-δηαθιαδηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Έηζη, 

ζηελ «κεηά ΟΝΔ επνρή» νη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο εζληθέο νηθνλν-

κίεο ζα ηείλνπλ λα εμάγνπλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ παξάγνληαη απφ 

ηνπο ιεγφκελνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο (ή «θιάδνπο έληαζεο αλεη-

                                                
67
 Ωο γλσζηφλ, απηφ ππνζηεξίρζεθε θαηά πξψηνλ απφ ηνλ Sraffa, 1926. Βι. επίζεο 

Kurz and Salvadori, 1995, ch. 1. 
68
 Γηα έλα ζρεηηθφ λενθιαζηθφ ππφδεηγκα: Krugman  θαη Obstfeld, 1995, ζζ. 179-

206. Βι. επίζεο Chacholiades, 1978, ch. 7, Krugman, 1979, 1980, Caves et al., 

θεθ. 8. 
69
 Δάλ πθίζηαληαη εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ηφηε απνδεηθλχεηαη, αθφκα 

θαη εληφο ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο, φηη ην δηεζλέο εκπφξην δελ σθειεί θαη’ α-

λάγθελ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο νηθνλνκίεο (βι. Krugman θαη Obstfeld, 1995, ζζ. 

215-23, 371-3, 406-13, Krugman, 2000, ζζ. 157-64). 
70
 ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ζπλήζσο νη θιάδνη παξαγσγήο ρεκηθψλ πξντφ-

λησλ, εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, κεηάιισλ, κεραλψλ, ειεθηξνηερλί-

αο, απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαη ιεπηψλ κεραληθψλ θαηαζθεπψλ-νπηηθψλ. Αληηζέησο, 

ζηνπο ιεγφκελνπο παξαδνζηαθνχο εληάζζνληαη ζπλήζσο νη θιάδνη δηαηξνθήο, πθα-

ληνπξγίαο, έλδπζεο, θαηεξγαζίαο δεξκάησλ, πξψησλ πιψλ (βι. π.ρ. Busch, 1992, 

θεθ. 6, Krugman θαη Obstfeld, 1995, ζζ. 203-6). 
71
 Σν δήηεκα απηφ ηέζεθε θαη δηεξεπλήζεθε θπξίσο απφ ηνπο M.V. Posner (1961), 

S.B. Linder (1961), R. Vernon (1966), νη νπνίνη εθθίλεζαλ απφ ηελ ακθηζβήηεζε 

ησλ δεπηεξνγελψλ ππνζέζεσλ (ηηο ζρεηηθέο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε κνξθή αγν-

ξάο νη Posner – Vernon, θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηε δήηεζε ν Linder) ηεο παξαδνζη-

αθήο λενθιαζηθήο ζεσξίαο (αιιά φρη θαη ησλ ζεσξεηηθψλ ζεκειίσλ ηεο) θαη ζπ-

γθξφηεζαλ ηηο ιεγφκελεο «ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ» (γηα κηα 

ζχγρξνλε παξνπζίαζε, βι. π.ρ. Patibandla, 1994). Υαξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα 

απφ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο ηνπο πεξηέρνληαη, ζε ειιεληθή κεηάθξαζε, ζην Βαΐηζνο 

θαη Μεηζφο, 1982, ζζ. 99-134. 
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δίθεπηεο εξγαζίαο», ζχκθσλα κε ηελ λενθιαζηθή νξνινγία),
72
 δηφηη 

είλαη ηα εκπνξεχκαηα εθείλα, ζηα νπνία θπξίσο δηαζέηνπλ «απφιπ-

ην πιενλέθηεκα». 

16. Μία Γεληθή Κξηηηθή Θεσξία73 ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπζηή-

καηνο νθείιεη λα εθθηλεί ππνζηεξίδνληαο  φηη ε θαζνξηζηηθή εζσ-

ηεξηθή ζρέζε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ 

αληζφκεηξα αλεπηπγκέλνπο θεθαιαηνθξαηηθνχο εζληθνχο θνηλσληθνχο 

ζρεκαηηζκνχο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ θαη θεθαιαηαθψλ 

ηνπο δηαπινθψλ (εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο), είλαη θα-

ζαπηή αληηθαηηθή, δηφηη ζπληζηά κηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηάζε δη-

εζλνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ εζληθή ζπγθξφηεζή ηνπ.
74
 

 ηνλ θαηά ζεηξά πξψην φξν απηήο ηεο ζρέζεο, ν νπνίνο εθθξά-

δεη ηελ νπζία ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο (: ζπλερήο 

αλαδήηεζε θαη δηακφξθσζε επλντθφηεξσλ φξσλ αμηνπνίεζεο ηνπ θε-

θαιαίνπ), αληηζηνηρεί απφ ηζηνξηθή άπνςε ην θαηλφκελν ηεο αζχκ-

κεηξεο αιιειεμάξηεζεο ησλ επηκέξνπο εζληθψλ θνηλσληθψλ ζρεκαηη-

ζκψλ θαη απφ ινγηθή άπνςε ε ππέξβαζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο (ππφ 

ηελ έλλνηα ηεο δηεζλνπνίεζεο νξηζκέλσλ βαζηθψλ θξαηηθψλ ιεη-

ηνπξγηψλ). 

 ηνλ θαηά ζεηξά δεχηεξν φξν απηήο ηεο ζρέζεο, θαη αθξηβψο 

επεηδή ν δηεζλήο αληαγσληζκφο δηεμάγεηαη αλάκεζα ζε αληζφκεηξα 

αλεπηπγκέλα εζληθά θεθάιαηα, αληηζηνηρνχλ ηζηνξηθά θαη ινγηθά 

νη πξνζηαηεπηηθέο – νκνηνζηαηηθέο ή/θαη ελεξγεηηθέο παξεκβάζεηο 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζην επίπεδν ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Γειαδή, θά-

ζε επηκέξνπο εζληθή θπβέξλεζε είλαη – ζπλεπεία ηεο απνξξένπζαο 

απφ ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο παξαγσγήο αληζφκεηξεο α-

λάπηπμεο – αλαγθαζκέλε λα πξνζθεχγεη ζε δηαθνξεηηθά, απφ ρψξα 

ζε ρψξα, κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνη-

εί ή/θαη λα αλαβαζκίδεη ηε ζέζε ηνπ εζληθνχ θεθαιαίνπ πνπ απηή 

εθπξνζσπεί ζηε δηεζλή αγνξά. 

                                                
72
 Βι. ζρεηηθά θαη Krugman θαη Obstfeld, 1995, ζζ. 206, 272-9, 1995Α, ζζ. 356-

7, νη νπνίνη εκκέλνπλ ζηελ χπαξμε θαη ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ ελδερφκελνπ. Γεί-

μακε, σζηφζν, φηη απηή ε νξνινγία είλαη α-λφεηε θαη, γεληθφηεξα, φηη ε λεν-

θιαζηθή ζεσξία είλαη αλππφζηαηε (βι. §9 θαη Σκήκα 1.4). Ωο εθ ηνχηνπ, θάζε 

ζπλεθηηθή εκπεηξηθή δηεξεχλεζε νθείιεη ηνπιάρηζηνλ λα εθθηλεί απφ ην ελλνην-

ινγηθφ θαη αλαιπηηθφ πιαίζην ηεο λενξηθαξδηαλήο ζεσξίαο (αλαιπηηθά, βι. Mari-

olis, 2001, 2004, 2004Α, 2005, 2005Α, 2006). 
73
 Γχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί σο «θξηηηθή», θαη’ αξράο δηφηη δελ ζπληζηά κφλνλ 

κία ζεσξία ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αιιά, ηαπηνρξφλσο, θαη κία θξηηηθή ησλ βα-

ζηθψλ πξνυπνζέζεσλ ζπγθξφηεζεο ηεο αληίζηνηρεο θπξίαξρεο, νξζφδνμεο, ζεσξίαο, 

θαζψο επίζεο θαη φισλ ησλ παξαιιαγψλ κε ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία εκθαλίδεηαη. 

Σνλίδεηαη φηη ηα αθφινπζα δίλνπλ ηε βαζηθή γξακκή αλάπηπμεο κίαο ηέηνηαο ζεσ-

ξίαο, ε νπνία δελ είλαη ήδε δεδνκέλε. πλεπψο, ηνπνζεηνχληαη ζε πξνγξακκαηηθφ 

(θαη πεηξακαηηθφ) επίπεδν. 
74
 Απηή ε ζέζε έρεη εηζαρζεί ζηελ Διιάδα κέζσ, θπξίσο, ηεο ζρεηηθήο αλάιπζεο 

ηνπ Busch, 1983, 1986, ζζ. 58-114 θαη 241-6, ε νπνία είλαη θαη’ αξράο ζεκα-

ληηθή. Καηά ηελ αλάπηπμή ηεο, σζηφζν, ε ελ ιφγσ ζπκβνιή, βαζίδεηαη ζε νξηζκέ-

λεο καξμίζνπζεο θαηεγνξίεο (θαη αληίζηνηρα «ππνδείγκαηα»), νη νπνίεο είλαη, 

φπσο δχλαηαη λα απνδεηxζεί αλαιπηηθά, αλππφζηαηεο. Ο αλαγλψζηεο πνπ ελδηαθέ-

ξεηαη λα ην δηεξεπλήζεη, ζα πξέπεη λα εθθηλήζεη απφ ηα Steedman, 1977, 1991, 

1999, ζζ. 267-8, 2002, Steedman and Metcalfe, 1981, Μαξηφιεο 1998, 1999Α, 

2000, 2005, θαη Mariolis, 1999A. 
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 Ωο εθ ηνχηνπ, κηα ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε ζεψξεζε ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο νθείιεη λα πξαγκαηεχεηαη, θαηά ζεηξά, ηα 

εμήο:  

i. Τελ ηάζε δηεζλνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απηή θαζαπηή. Γειαδή, 

λα ζπγθξνηεί κία βαζηδφκελε ζηε δηαδηθαζία επηζψξεπζεο ηνπ θε-

θαιαίνπ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηεζλνχο θεθαιαηνθξαηηθήο 

εμεηδίθεπζεο, λα δηεξεπλά ηηο επηπηψζεηο ηεο εμεηδίθεπζεο ζηελ 

θαηαλνκή – κεγέζπλζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, θαη γεληθφηεξα λα 

απεηθνλίδεη θαη λα κειεηά ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο νηνλεί – ε-

ηεξνγελψλ θιεηζηψλ θεθαιαηνθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε αλνηθηά θαη, 

άξα, αζπκκέηξσο αιιειεμαξηψκελα ππνζπζηήκαηα. 

ii. Τηο παξεκβάζεηο ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζην επίπεδν ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο. πγθεθξηκέλα, ηνπο ξεηνχο θαη ηνπο άξξεηνπο ζηφρνπο απ-

ηψλ ησλ παξεκβάζεσλ, ηηο κνξθέο ηνπο (δεκνζηνλνκηθή, λνκηζκαηη-

θή, εηζνδεκαηηθή, ζπλαιιαγκαηηθή, εκπνξηθή, δει. δαζκνινγηθή 

θαη κε δαζκνινγηθή, πνιηηηθή), ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε δηαδηθα-

ζία ηεο επηζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ππφ ελαιιαθηηθά ζπλαιιαγκαηηθά θαζεζηψηα θαη ηε δηεζλή αιιειε-

μάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζή ηνπο.  

iii. Τα αληηθαηηθά θαηλφκελα πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην δηεζλέο ζχ-

ζηεκα. Πξφθεηηαη γηα ηα θαηλφκελα πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ αληηθα-

ηηθφ ραξαθηήξα ηεο εζσηεξηθήο ζρέζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζπλη-

ζηνχλ, έηζη, εθδειψζεηο θαη ηξφπνπο χπαξμεο απηήο ηεο ζρέζεο. 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηα εμήο: (α) αλαγθαηφηεηα χπαξμεο 

θξαηηθψλ, αλαδξαζηηθψλ ή/θαη δξαζηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ απνδεη-

θλχνληαη, φκσο, ζηελ πξάμε ζρεηηθά αλαπνηειεζκαηηθέο, δηφηη 

κάιινλ ππεξθαζνξίδνληαη απφ ηε δηαδηθαζία επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ 

(παξά δχλαληαη λα ηελ θαζνξίδνπλ),
75
 (β) αλαγθαηφηεηα αιιά θαη 

δπζρέξεηα (αθφκα θαη ζε επίπεδν απινχ ζρεδηαζκνχ) ζπληνληζκνχ 

ησλ επηκέξνπο αλεμάξηεησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, (γ) 

ζπλερείο απφπεηξεο αιιά θαη αδπλακία επίιπζεο ηνπ δηεζλνχο λν-

κηζκαηηθνχ δεηήκαηνο, θαη (δ) χπαξμε ηζρπξήο δπλακηθήο αιιά θαη 

θξίζηκσλ νξίσλ ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ππεξεζληθψλ ελψζεσλ.
76
 

17. Δλ αληηζέζεη κε ηα πξνεγνχκελα, ιέγνληαη θαη δηδάζθνληαη, 

θαηά θαλφλα, ηα εμήο (βι. θαη §1 ηνπ παξφληνο): «Ζ νηθνλνκηθή 

                                                
75
  Αο ζεκεησζεί φηη ην ίδην, επί ηεο νπζίαο, ππνζηεξίδεηαη ζην Krugman, 1995, 

Μέξε Η, ΗΗ. Βι. επίζεο, Μαξηφιεο 1999Β, Γ. 
76
 Καηά κάιινλ παξάδνμν ηξφπν, απηά ηα δεηήκαηα είλαη, θαη΄ αξράο, πξνθαλή ζε 

νξηζκέλνπο πνπ δελ είλαη νηθνλνκνιφγνη: «Δίλαη αιήζεηα πσο έρνπκε κία Κνηλσ-

λία ησλ Δζλψλ θαη έλα Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην. Αιιά ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ δελ 

είλαη παξά κία ιέζρε, θαη ην Γηθαζηήξην δελ έρεη ηα κέζα λα επηβάιιεη ηηο α-

πνθάζεηο ηνπ. Απηά ηα ηδξχκαηα δελ πξνζηαηεχνπλ ηελ αζθάιεηα κίαο ρψξαο φηαλ 

απηή ππνζηεί επίζεζε [...]. Αλ δελ ζπκθσλήζνπκε λα πεξηνξίζνπκε ηελ θπξηαξρία 

ηνπ θάζε Κξάηνπο θαη δελ αλαιάβνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκαρήζνπκε ελαληίνλ 

θάζε ρψξαο πνπ αλνηρηά ή θξπθά αληηδξά ζηο απνθάζεηο ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηε-

ξίνπ, δελ ζα έρνπκε πνηέ ηίπνηε άιιν παξά κία θαηάζηαζε παγθφζκηαο αλαξρίαο 

θαη ηξνκνθξαηίαο. Κακία δχλακε δελ κπνξεί λα ζπκθηιηψζεη ηελ απεξηφξηζηε ηζρχ 

κίαο απηφλνκεο ρψξαο κε ηελ εμαζθάιηζε απφ ηελ επίζεζε» (A. Einstein, «Οκηιία 

ζηε Γηάζθεςε ηνπ 1933 γηα ηνλ Αθνπιηζκφ», ζει. 60 in: Einstein, A., 1952, Πψο 

Βιέπσ ηνλ Κφζκν, Αζήλα, Μάξε).   
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ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε δχν επ-

ξείεο ππνελφηεηεο: ηε κειέηε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηε κειέ-

ηε ησλ δηεζλψλ λνκηζκαηηθψλ ζρέζεσλ. Ζ αλάιπζε ηνπ δηεζλνχο ε-

κπνξίνπ εζηηάδεη πξσηαξρηθά ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο ζηε δηεζλή νηθνλνκία, δειαδή ζ’ απηέο ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ πεξηθιείνπλ κηα θπζηθή θίλεζε ησλ αγαζψλ ή κηα πιηθή δέ-

ζκεπζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ δηεζλήο λνκηζκαηηθή αλάιπζε εζηηά-

δεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε λνκηζκαηηθή πιεπξά ηεο δηεζλνχο νηθν-

λνκίαο, δειαδή ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο νη αγν-

ξέο δνιαξίσλ ΖΠΑ ζην εμσηεξηθφ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα ζέκα 

δηεζλνχο εκπνξίνπ είλαη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπ-

ξψπεο ζρεηηθά κε ηηο επηδνηνχκελεο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ηεο Δπξψπεο
.
 έλα ζέκα δηεζλψλ λνκηζκαηηθψλ ζρέζεσλ είλαη ε πξν-

ζηξηβή ζρεηηθά κε ην αλ ε ζπλαιιαγκαηηθή αμία ηνπ δνιαξίνπ ζα 

έπξεπε λα αθεζεί λα θπκαίλεηαη ειεχζεξα ή ζα έπξεπε λα ζηαζεξν-

πνηεζεί κε θπβεξλεηηθή πξάμε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη 

απιή δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ζεκάησλ εκπνξίνπ θαη λνκίζκα-

ηνο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ πεξηθιείεη ρξε-

καηηθέο ζπλαιιαγέο, ελψ […] πνιιά λνκηζκαηηθά θαηλφκελα έρνπλ 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην εκπφξην. Δληνχηνηο, ε δηάθξηζε κεηαμχ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη δηεζλψλ λνκηζκαηηθψλ ζρέζεσλ είλαη ρξήζη-

κε […]. Όπσο θαη ε κηθξννηθνλνκηθή [ζηελ νπνία παξαδνζηαθά βα-

ζίδεηαη ε θαζαξή ζεσξία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ – Θ.Μ.], ε καθξν-

νηθνλνκηθή αζρνιείηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζπάλησλ 

πφξσλ. Αιιά, ε κηθξννηθνλνκηθή επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο 

ζηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ, ε καθξννηθνλνκηθή αλαιχ-

εη ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο σο ζχλνιν [νξζφηεξα: σο «ζπλά-

ζξνηζκα» – Θ.Μ.]. ηε κειέηε ησλ δηεζλψλ καθξννηθνλνκηθψλ ζρέ-

ζεσλ [καζαίλνπκε – Θ.Μ.] πψο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ εζληθψλ νη-

θνλνκηψλ επεξεάδνπλ ηελ παγθφζκηα δηάξζξσζε ηεο καθξννηθνλνκη-

θήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε δίλεη έκθαζε ζε 

ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ηηο νπνίεο αθήζακε κέρξη 

ζηηγκήο [δει. ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ηεο θαζαξήο ζεσξίαο ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ – Θ.Μ.] ζην παξαζθήλην, πξνθεηκέλνπ λα απινπ-

ζηεχζνπκε ηελ εμέηαζε ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ: (1) α-

λεξγία, (2) απνηακίεπζε, (3) αληζνξξνπίεο ηνπ εκπνξίνπ [δει. 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ – Θ.Μ.], (4) ρξήκα θαη επί-

πεδν ηηκψλ» (Krugman θαη Obstfeld, 1995, ζζ. 37 θαη 434-5).
77
  

 Δίλαη αιεζέο φηη ε θαζαξή ζεσξία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ δελ 

πξαγκαηεχεηαη, θαη’ αξράο, εθείλεο ηηο πθηζηάκελεο κεηαμχ αλνη-

                                                
77
 Ο αλαγλψζηεο ζα θαηαλνεί πιήξσο φηη ηα πεξί «δέζκεπζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ» 

θαη «απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ζπάλησλ πφξσλ» δελ έρνπλ νπδέηεξν ραξαθηήξα θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, φηη παξαπέκπνπλ θαηεπζείαλ ζηνλ ππξήλα ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο 

(βι. §§9 θαη 12 ηνπ παξφληνο θαη Kurz and Salvadori, 1995, chs 1, 14, Μαξηφ-

ιεο, 2001, 2010, Γνθίκηα 1, 2 θαη 5). Πξάγκαηη, ζα εμαθξηβψζεη φηη ε καθξννη-

θνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζπγγξαθέσλ, θαίηνη ελζσκαηψλεη νξηζκέλεο θευλζηαλέο αξ-

ρέο θαηά ηελ πξαγκάηεπζε ηεο βξαρπρξφληαο πεξηφδνπ, είλαη απζηεξά λενθιαζηθή 

(βι. Krugman θαη Obstfeld, 1995Α, ζζ. 37-40, 83-5, 90-1, 136-42, 155-9). 
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θηψλ νηθνλνκηψλ ζρέζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ χπαξμε κε 

ηζνζθειηζκέλσλ εκπνξηθψλ ηζνδπγίσλ. Δίλαη, επίζεο, αιεζέο φηη ε 

δηεξεχλεζε ησλ πθηζηάκελσλ αλάκεζα ζηα πξναλαθεξζέληα (απφ ηνπο 

Krugman θαη Obstfeld) ηέζζεξα κεγέζε («πιεπξέο») ζρέζεσλ δηεπ-

θνιχλεηαη ζεκαληηθά φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα «ζπλα-

ζξνηζηηθψλ» (ήηνη καθξννηθνλνκηθψλ) ππνδεηγκάησλ. Απηφ, φκσο, 

δελ ζεκαίλεη, πξνθαλψο, φηη ε ελ ιφγσ δηεξεχλεζε είλαη αδχλαηε 

βάζεη κε λενθιαζηθψλ θαη – νπζηαζηηθά – κηθξννηθνλνκηθψλ ππν-

δεηγκάησλ γεληθήο (αλ-) ηζνξξνπίαο,
78
 ζηα νπνία έρεη ελζσκαησζεί 

κηα ζεσξία ρξήκαηνο (θαη, άξα, κηα ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ α-

πφιπηνπ – γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ).
79
 Ωο εθ ηνχηνπ, θαη δεδν-

κέλσλ φζσλ ειέρζεζαλ ζηελ §16 ηνπ παξφληνο, ην δήηεκα ζα πξέπεη 

λα ηεζεί δηαθνξεηηθά: Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο θαζαξήο ζεσξίαο 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ νθείιεη, θαη’ αλάγθελ, λα είλαη ε «ηάζε 

δηεζλνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απηή θαζαπηή». Ήηνη, κε κία ιέμε, ν 

πξνζδηνξηζκφο εθείλσλ αθξηβψο ησλ λνκνηειεηψλ πνπ ζα ξχζκηδαλ 

κνλνζήκαληα ην δηεζλή θεθαιαηνθξαηηθφ θαηακεξηζκφ – ζπλδπαζκφ 

ηεο εξγαζίαο, ζηελ – ππνζεηηθή/εμσπξαγκαηηθή – πεξίπησζε πνπ 

δελ ππήξρε θαλελφο είδνπο ζρεηηθή θξαηηθή παξέκβαζε.
80
 πλεπεία, 

                                                
78
 Ωο γλσζηφλ, θάζε καθξννηθνλνκηθφ ππφδεηγκα πξνθχπηεη απφ έλα κηθξννηθνλνκη-

θφ ππφδεηγκα κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο «ζπλάζξνηζεο» ησλ επηκέξνπο αγνξψλ ηνπ θαη 

εθθξάδεη, έηζη, κία απινπζηεπηηθή εθδνρή ηνπ (βι. π.ρ. Simpson, 1975, ch. 8, 

Kébabdjian, 1991, chs 1- 2). 
79
 Δλ αληηζέζεη κε ηα λενθιαζηθά, ηα εθ θαηαζθεπήο καθξάο πεξηφδνπ λενξηθαξδη-

αλά ππνδείγκαηα (βι. θπξίσο Steedman, 1979, ch. 16, [1979] 1993, θεθ. 10 θαη 

Steedman and Metcalfe, 1981) ελζσκαηψλνπλ, ρσξίο θακία αληίθαζε, ηε δπλαηφηε-

ηα χπαξμεο αλεξγίαο κε ζεηηθφ σξνκίζζην (ζχγθξηλε κε ηε λενθιαζηθή αλάιπζε 

πνπ εθηίζεηαη π.ρ. ζην Silbeberg, 1990, ch. 15), κε κεδεληθψλ θαζαξψλ απνηα-

κηεχζεσλ (ζχγθξηλε κε ηε λενθιαζηθή αλάιπζε πνπ εθηίζεηαη π.ρ. ζην Chacho-

liades, 1990, θεθ. 17) θαη αληζνξξνπηψλ ζην εκπφξην (ζχγθξηλε κε ηε λενθιαζη-

θή αλάιπζε πνπ εθηίζεηαη π.ρ. ζην Krugman θαη Obstfeld, 1995, θεθ. 7). Πξφ-

θεηηαη, σζηφζν, γηα «κε εγρξήκαηα» ππνδείγκαηα, ήηνη δελ νδεγνχλ, φπσο άιισ-

ζηε θαη ηα λενθιαζηθά, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απνιχησλ ηηκψλ ησλ παξαγνκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ, θαη, ζχκθσλα κε φ,ηη γλσξίδνπκε, ην δήηεκα ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

ζε «εγρξήκαηα» παξακέλεη, επί ηεο νπζίαο, αλνηθηφ (ιάβε ππφςε ηα 

Aspromourgos, 1991, Kurz and Salvadori, 1995, ζζ. 481-3 θαη 490-1). Δπίζεο, 

ηφζν απηά φζν θαη ηα κεζνρξφληαο πεξηφδνπ λενξηθαξδηαλά ππνδείγκαηα, δείρλνπλ 

φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληινχληαη κέζσ «ζπλαζξνηζηηθψλ» ππνδεηγκάησλ δελ 

κπνξνχλ, ζηε γεληθή πεξίπησζε, λα γίλνπλ δεθηά (βι. Metcalfe and Steedman, 

1981, Mariolis, 2005, 2006A, 2006B, Μαξηφιεο, 2005Α). 
80
 Έηζη, εάλ ζέινπκε λα είκαζηε αθξηβείο, νθείινπκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ 

φξν «Καζαξή Θεσξία Γηεζλνχο Δκπνξίνπ» κε ηνλ φξν «Θεσξία Δμσηεξηθνχ Δκπνξί-

νπ». Γηφηη πξφθεηηαη γηα κία ζεσξία ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο δελ πθίζηαηαη 

(δελ έρεη ζπγθξνηεζεί) ε έλλνηα «έζλνο» θαη ε νπνία δηεξεπλά ηελ αλάπηπμε α-

ληαιιαθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζρεηηθά αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ, νη νπνίνη δελ ρα-

ξαθηεξίδνληαη απφ έλα εληαίν νλνκαζηηθφ σξνκίζζην θαη έλα εληαίν πνζνζηφ θέξ-

δνπο (βι. Θεψξεκα 11) θαη ησλ νπνίσλ, ζπλεπψο, ηα αηνκηθά θεθάιαηα δελ δχλα-

ληαη λα ζεσξεζνχλ σο νκνηνγελή κέξε ελφο ζπλνιηθνχ, θνηλσληθνχ, θεθαιαίνπ. 

Άιισζηε, δελ είλαη ηπραίν φηη ν Marx (βι. πξφινγνο ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο) ζρεδίαδε λα πξαγκαηεπζεί πξψηα ην δήηεκα ηνπ θξάηνπο θαη ζηε ζπ-

λέρεηα απηφ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Δίλαη, επίζεο, πα-

ξαδεηγκαηηθφ φηη ζην «Κεθάιαην» – αθξηβψο επεηδή δελ έρεη αθφκα ζέζεη ξεηά ην 

δήηεκα ηνπ θξάηνπο – δελ αλαπηχζζεη θακία ηδηαίηεξε ζεσξία πεξί δηεζλψλ νηθν-

λνκηθψλ ζρέζεσλ θαη φηη ιακβάλεη ππφςε ην εμσηεξηθφ εκπφξην κφλνλ ζηα πιαίζηα 

ηεο δηαδηθαζίαο επηζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ηδίσο (φπσο θαη’ αξράο θαη ν 
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φκσο, ηεο «εζληθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ» (θαη άξα ηνπ γε-

γνλφηνο φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο είλαη εγγελψο 

αληηθαηηθφο), νη πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηε Θεσξία ηνπ Δμσηεξηθνχ 

Δκπνξίνπ λνκνηέιεηεο δελ αληηζηνηρνχλ ακθηκνλνζήκαληα ζ’ απηέο 

πνπ φλησο ζπζηήλνπλ ηελ πξαγκαηηθή δηεζλή αγνξά ή, ηζνδχλακα, 

επηβάιινληαη δηακεζνιαβεκέλα θαη αληηθαηηθά. Δπνκέλσο, θαη πξν-

θεηκέλνπ ην αληηθείκελν «δηεζλέο ζχζηεκα» λα κεηαηξαπεί ζε κία 

πξνο θαηαλφεζε (θαη ηειηθά, θαηαλνεκέλε) νιφηεηα, ε ζεσξία ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πξέπεη θαη’ αλάγθελ λα ζπκπιεξψλεηαη κε κία 

γεληθή ζεσξία εξκελείαο θαη δηεξεχλεζεο ησλ αληηθαηηθψλ ηξφπσλ 

χπαξμεο θαη επηβνιήο απηψλ ησλ λνκνηειεηψλ. Θεσξία, ζηελ νπνία 

εθ ησλ πξαγκάησλ ελέρεηαη, ηνπιάρηζηνλ, ε θξηηηθή εθαξκνγή θαη 

αλάπηπμε ησλ πνξηζκάησλ ηεο κηθξννηθνλνκηθήο, ηεο καθξννηθνλν-

κηθήο, ηεο ζεσξίαο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηεο γεληθήο ζεσ-

ξίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο. 

18. ε ζπκθσλία κε ηηο ίδηεο ηηο αξρέο ηεο, ηηο αξρέο ηνπ ινγη-

θνχ εκπεηξηζκνχ, ε θπξίαξρε ζεσξία ζηνρεχεη ζηελ απφδνζε κίαο 

θαηά ην κέγηζην δπλαηφ πηζηήο αληαλάθιαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο. Γελ αζηνρεί, φκσο, επεηδή παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο. Σν ε-

ληειψο αληίζεην, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζπκβαίλεη: εθθηλψληαο απφ 

ηα ά-ηνκα «εζληθέο νηθνλνκίεο», ζπιιακβάλεη θαη ζπλζέηεη επη-

ζηεκνληθά ην αληηθείκελν «δηεζλέο ζχζηεκα» φπσο αθξηβψο απηφ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ άκεζε εκπεηξία (βι. §1 ηνπ παξφληνο). Σν 

πξφβιεκα, σζηφζν, ηίζεηαη επεηδή ην «δηεζλέο ζχζηεκα» παξνπζηά-

δεηαη άκεζα-εκπεηξηθά σο θάηη πνπ απηφ ην ίδην δελ είλαη (δει. 

σο ζπγθξνηνχκελν απφ ζρεηηθά αλεμάξηεηεο εζληθέο νηθνλνκίεο, νη 

νπνίεο επηδηψθνπλ θαη’ αξρήλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ηνπο) 

ή, ηζνδχλακα, δελ παξνπζηάδεηαη σο απηφ πνπ φλησο είλαη. Δπνκέ-

λσο, γηα λα θαηαλνεζεί επηζηεκνληθά ην αληηθείκελν πξέπεη λα 

αλαρζεί, κέζσ κηαο αθαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπζία ηνπ, ελ 

ζπλερεία λα αλαζπγθξνηεζεί βαζκηαία, έηζη πνπ ε λνεηηθή κνξθή 

ηνπ λα αληηζηνηρεί κε φιν θαη πεξηζζφηεξε πιεξφηεηα ζηελ πξαγ-

καηηθή ηνπ κνξθή, θαη, ηέινο, λα αλαπαξαζηαζεί σο απηφ πνπ φ-

λησο είλαη θαη λα δηεξεπλεζεί. Απηή αθξηβψο είλαη ε δνπιεηά κί-

αο Κξηηηθήο Θεσξίαο, ζεσξίαο πνπ εθθηλεί κε ηελ επίγλσζε φηη ε 

επηθάλεηα ελφο αληηθεηκέλνπ δχλαηαη λα απνηειεί κία «αληεζηξακ-

κέλε» εηθφλα ηνπ είλαη ηνπ (εηθφλα ε νπνία δελ πξέπεη, ινηπφλ, 

λα αλαπαξαρζεί πξνηνχ ειεγρζεί θξηηηθά), ελψ ην γεγνλφο φηη, 

κία ηέηνηα ζεσξία, ελ ηέιεη ρξεζηκνπνηεί (αλαδηαξζξψλνληάο ην, 

ηαπηνρξφλσο) θαη απηφ ην ίδην ην πιένλ εθιεπηπζκέλν πιηθφ ηεο 

θπξίαξρεο, αληαλαθιαζηηθήο, ζεσξίαο απνηειεί  (ζα απνηειέζεη) 

ηε δηαθήξπμε ηεο α-ιήζεηαο ηεο. 

 

 

                                                                                                                                        
Ricardo) σο κία απφ ηηο «αηηίεο πνπ αληηδξνχλ» ζηελ «πησηηθή ηάζε ηνπ γεληθνχ 

πνζνζηνχ θέξδνπο» (βι. θαη ηελ ππνζεκείσζε 9 ηνπ παξφληνο). 
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