
∆ιάλεξη 3

Παραγωγικότητα της Εργασίας και Συγκριτικό 
Πλεονέκτημα: Το Υπόδειγμα του Ricardo

Οι χώρες εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί οι 
χώρες διαφέρουν μεταξύ τους. Τα έθνη, όπως και οι ιδιώτες, μπορούν να ωφεληθούν 
από τις διαφορές τους, αν η κάθε χώρα εξειδικεύεται στα πράγματα τα οποία κάνει 
σχετικά καλά. Ο δεύτερος λόγος είναι προκειμένου να επιτύχουν οικονομίες 
κλίμακος. Αν κάθε χώρα παράγει ένα περιορισμένο αριθμό αγαθών και υπηρεσιών, 
μπορεί να παράγει κάθε ένα από αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες σε μεγαλύτερη 
κλίμακα, και έτσι ενδεχομένως πιο αποτελεσματικά, παρά αν προσπαθούσε να 
παράγει τα πάντα.

Στον πραγματικό κόσμο, η διάρθρωση του διεθνούς εμπορίου αντανακλά την 
αλληλεπίδραση και των δύο αυτών κινήτρων.

Ωστόσο, σαν ένα πρώτο βήμα, θα επικεντρωθούμε αρχικά σε υποδείγματα στα οποία 
δεν υπάρχουν οικονομίες κλίμακος, παρά μόνο διαφορές στην τεχνολογία της 
παραγωγής μεταξύ των χωρών. Θα συζητήσουμε υποδείγματα τα οποία θα μας 
βοηθήσουν να κατανοήσουμε πως αυτές οι διαφορές μεταξύ των χωρών προωθούν το 
εμπόριο μεταξύ τους, και πως αυτό το εμπόριο είναι αμοιβαία επωφελές. Η βασική 
ιδέα σε αυτή την ανάλυση είναι η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι μία σχετικά απλή έννοια, ωστόσο 
για πολλούς είναι μία έννοια που δυσκολεύονται να κατανοήσουν ή να αποδεχθούν.

Σε αυτή τη διάλεξη ξεκινούμε με μία βασική εισαγωγή στις έννοιες του απόλυτου και 
του συγκριτικού πλεονεκτήματος, και κατόπιν προχωρούμε στην ανάλυση ενός 
συγκεκριμένου υποδείγματος που δείχνει πως το συγκριτικό πλεονέκτημα καθορίζει 
τη διάρθρωση του διεθνούς εμπορίου.

3.1 Η Έννοια του Απόλυτου και του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος

Ο Adam Smith (1776) έβλεπε πολύ καθαρά πως μία χώρα μπορεί να ωφεληθεί από το 
εμπόριο.
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Θεωρούσε ότι μία χώρα μπορεί να κερδίσει ανταλλάσσοντας αγαθά στην παραγωγή 
των οποίων έχει απόλυτο πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών, με αγαθά στα 
οποία οι άλλες χώρες έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα. Αν για παράδειγμα η Αμερική 
έχει μικρότερο ανά μονάδα κόστος στην παραγωγή τροφίμων και η Αγγλία έχει 
μικρότερο ανά μονάδα κόστος στην παραγωγή ρούχων, τότε και οι δύο χώρες θα 
μπορούσαν να ωφεληθούν από την εξειδίκευση στην παραγωγή των προϊόντων που 
έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα, ανταλλάσοντας η κάθε μία ένα μέρος των 
προϊόντων που παράγει, με τα προϊόντα που παράγει η άλλη.

Ο David Ricardo (1817) απέδειξε αργότερα ότι το ελεύθερο διεθνές εμπόριο ωφελεί 
ακόμη και όταν μία χώρα έχει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή και των δύο 
αγαθών. Αρκεί κάθε χώρα να επικεντρωθεί στην παραγωγή των αγαθών στα οποία 
έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Προκειμένου να πάρουμε μια πρώτη ιδέα της έννοιας του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος, ας δούμε το παράδειγμα του εμπορίου μεταξύ της Πορτογαλίας και 
της Αγγλίας που χρησιμοποίησε ο Ricardo.

Προκειμένου να απλοποιήσει τα πράγματα, ο Ricardo υπέθεσε ότι υπάρχουν μόνο δύο 
αγαθά: κρασί και υφάσματα. Επίσης υπέθεσε ότι λόγω κλίματος, η Πορτογαλία είχε 
απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή και των δύο αγαθών, με την έννοια ότι στην 
Πορτογαλία, λόγω κλίματος, απαιτείτο λιγότερη εργασία για την παραγωγή τόσο του 
κρασιού όσο και των υφασμάτων. Από την άλλη υπέθεσε ότι η Αγγλία, παρά το 
γεγονός ότι ήταν σε απόλυτους όρους λιγότερο παραγωγική και στους δύο κλάδους, 
ήταν συγκριτικά χειρότερη στην παραγωγή κρασιού.

Με αυτή την υπόθεση, ο Ricardo επιχειρηματολόγησε ότι ότι η Αγγλία είχε συγκριτικό 
πλεονέκτημα στην παραγωγή υφασμάτων και ότι θα την συνέφερε να εξάγει 
υφάσματα στην Πορτογαλία και να εισάγει από αυτήν κρασί. Αντιστοίχως, η 
Πορτογαλία είχε συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή κρασιού, και θα την 
συνέφερε να εισάγει υφάσματα από την Αγγλία και να εξάγει σε αυτήν κρασί.

“Η Αγγλία θα εξάγει υφάσματα ανταλλάσοντας τα με κρασί, διότι με αυτό τον τρόπο η 
βιομηχανία της θα ήταν πιο παραγωγική για την ίδια. Θα είχε περισσότερα υφάσματα 
και περισσότερο κρασί από ότι αν παρήγαγε και τα δύο αγαθά η ίδια. Από την άλλη, η 
Πορτογαλία θα εισήγαγε υφάσματα και θα εξήγε κρασί, διότι θα ήταν προς όφελος και 
των δύο χωρών, αν η Πορτογαλική βιομηχανία παρήγε κρασί ... Θα ήταν προς το 
συμφέρον της Πορτογαλίας να εξάγει κρασί ανταλλάσοντας το με υφάσματα, παρά το 
γεγονός ότι οι Πορτογαλικές εισαγωγές θα μπορούσαν να παράγονται εκεί με λιγότερη 
εργασία ανά μονάδα παρά στην Αγγλία.” David Ricardo, (1817).

Αυτό ήταν το συμπέρασμα για το ρόλο του διεθνούς εμπορίου από τον Ricardo, ένα 
συμπέρασμα που εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο μεταξύ των διαφόρων 
εναλλακτικών θεωριών που έχουν προταθεί έκτοτε.
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3.2 Μία Οικονομία με Ένα Συντελεστή Παραγωγής

Για να δούμε πως ο Ricardo κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, θα χρησιμοποιήσουμε 
ένα απλό υπόδειγμα δύο οικονομιών, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να παράγει δύο 
αγαθά, τρόφιμα και υφάσματα. 

Για να ξεκινήσουμε με το απλούστερο δυνατό υπόδειγμα, θα υποθέσουμε, όπως 
άλλωστε και ο Ricardo, ότι υπάρχει ένας μόνο συντελεστής παραγωγής η εργασία.

Η τεχνολογία περιγράφεται από την παραγωγικότητα της εργασίας στον κάθε κλάδο. 
Υποθέτουμε ότι η παραγωγικότητα της εργασίας είναι σταθερή, αλλά διαφορετική σε 
κάθε κλάδο και σε κάθε μία από τις δύο οικονομίες.

Το αντίστροφο της παραγωγικότητας της εργασίας περιγράφει  τις μοναδιαίες 
απαίτησεις σε εργασία (ΜΕΑ), δηλαδή την  ποσότητα εργασίας που απαιτείται για να 
παραχθεί μία μονάδα προϊόντος.

Για παράδειγμα, αν απαιτούνται απαιτούνται έξι ώρες εργασίας για να παραχθεί ένα 
μέτρο ύφασμα, και τρεις ώρες εργασίας για να παραχθεί ένα κιλό τροφίμων, οι 
μοναδιαίες εργασιακές απαιτήσεις είναι διπλάσιες στον κλάδο των υφασμάτων σε 
σχέση με τον κλάδο των τροφίμων, και η παραγωγικότητα της εργασίας είναι η μισή.

Οι Παραγωγικές ∆υνατότητες της Ημεδαπής

Θα ξεκινήσουμε με την εγχώρια οικονομία, την Ημεδαπή (Η).

Θα ορίσουμε ως,

aLY τις μοναδιαίες απαιτήσεις σε εργασία στον κλάδο των υφασμάτων, και ως,
aLT τις μοναδιαίες απαιτήσεις σε εργασία στον κλάδο των τροφίμων.

Αυτές θεωρούνται σταθερές παράμετροι και ορίζουν την τεχνολογία της παραγωγής.

Το αντίστροφο των μοναδιαίων απαιτήσεων σε εργασία σε ένα κλάδο, είναι η μέση  
παραγωγικότητα της εργασίας σε ένα κλάδο. Έτσι θα έχουμε,

1 / aLY μέση παραγωγικότητα της εργασίας στον κλάδο των υφασμάτων, και,
1 / aLT μέση (και οριακή) παραγωγικότητα της εργασίας στον κλάδο των τροφίμων

Λόγω του ότι η μέση παραγωγικότητα υποτίθεται σταθερή, θα ισούται και με την 
οριακή παραγωγικότητα της εργασίας.

Οι συνολικοί πόροι της Ημεδαπής ορίζονται από το σύνολο της προσφοράς εργασίας, 
L.
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Όπως κάθε οικονομία, λόγω των περιορισμένων πόρων η Ημεδαπή θα πρέπει να 
κάνει επιλογές αναφορικά με τη διάθεση τους. Για να αυξήσει την παραγωγή σε ένα 
κλάδο, θα πρέπει να μεταφέρει πόρους από κάποιον άλλο, μειώνοντας την παραγωγή 
σε εκείνο τον κλάδο.

Με τις υποθέσεις που κάναμε, οι παραγωγικές δυνατότητες της Ημεδαπής ορίζονται 
από την ανισότητα,

aLYQY + aLTQT ≤ L Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.1)

Οι παραγωγικές δυνατότητες που ορίζει η (3.1) μπορούν να παρασταθούν γραφικά 
από το σύνορο παραγωγικών δυνατοτήτων, που δείχνει τη μέγιστη ποσότητα του ενός 
αγαθού που μπορεί να παραχθεί για δεδομένη παραγωγή του άλλου αγαθού, και 
αντίθετα.

Η γραφική παράσταση της (3.1) βρίσκεται στο ∆ιάγραμμα 3.1. Αν η Η δεν παράγει 
καθόλου τρόφιμα, η μέγιστη ποσότητα υφασμάτων που μπορεί να παράγει δίνεται 
από,

QY =
L
aLY

Από την άλλη, αν δεν παράγει καθόλου υφάσματα, η μέγιστη ποσότητα τροφίμων 
που μπορεί να παράγει είναι,

QT =
L
aLT

Οι ενδιάμεσοι συνδυασμοί υφασμάτων και τροφίμων που μπορεί να παράγει δίνονται 
κατά μήκος της ευθείας που συνδέει τα δύο ακραία αυτά σημεία. Η κλίση της ευθείας 
αυτής δίνεται από το συνολικό διαφορικό,

aLYdQY + aLTdQT = 0

το οποίο συνεπάγεται ότι,

dQY

dQT

= −
aLT
aLY

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.2)

Η κλίση μετρά το κόστος ευκαιρίας των τροφίμων σε όρους υφασμάτων. Πόσο δηλαδή 
θα πρέπει να μειωθεί η παραγωγή υφασμάτων για να αυξηθεί κατά μία μονάδα  η 
παραγωγή των τροφίμων.
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Λόγω της υπόθεσης για σταθερή μέση παραγωγικότητα της εργασίας και στους δύο 
κλάδους, το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό, για αυτό και το σύνορο παραγωγικών 
δυνατοτήτων έχει σταθερή κλίση (είναι ευθεία γραμμή).

Σχετικές Τιμές και Παραγωγή

Το σύνορο παραγωγικών δυνατοτήτων ορίζει τους διάφορους συνδυασμούς που 
μπορεί να παράγει η Ημεδαπή. Για να ορίσουμε το πόσο θα παραχθεί θα πρέπει να 
γνωρίζουμε τις τιμές.

Από την ώρα που η εργασία είναι ο μόνος συντελεστής παραγωγής, η σχετική 
προσφορά υφασμάτων και τροφίμων θα ορισθεί από τις μετακινήσεις των 
εργαζομένων (παραγωγών) στον κλάδο που πληρώνει τον υψηλότερο μισθό.
Σε μία ανταγωνιστική οικονομία οι παραγωγοί θα επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των 
κερδών τους. Άρα ο μισθός που θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν θα ισούται με 
την αξία του (οριακού) προϊόντος της εργασίας. Άρα θα πρέπει να ισχύει,

PY
aLY

=WY και 
PT
aLT

=WT Q Q Q Q Q Q Q Q (3.3)

όπου PY ,PT ,WY ,WT είναι αντίστοιχα οι τιμές και οι μισθοί στους δύο κλάδους.

Εάν οι μισθοί διαφέρουν μεταξύ των δύο κλάδων, τότε όλη η προσφορά εργασίας θα 
μετακινηθεί στον κλάδο που πληρώνει τον υψηλότερο μισθό, και η οικονομία θα 
παράγει μόνο το ένα αγαθό. Χωρίς τη δυνατότητα να εισάγεται το άλλο αγαθό, η 
οικονομία θα πρέπει να παράγει και τα δύο αγαθά. Ωστόσο, μόνο αν ο μισθός είναι ο 
ίδιος και στους δύο κλάδους θα έχουμε παραγωγή και των δύο αγαθών. Αυτό 
συνεπάγεται ότι,

PY
aLY

=
PT
aLT

=W Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.4)

Η (3.4) είναι η συνθήκη για παραγωγή και των δύο αγαθών σε μία κλειστή οικονομία. 
Συνεπάγεται ότι,

PY
PT

=
aLY
aLT

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.5)

Η (3.5) μας λέει ότι οι σχετικές τιμές των δύο αγαθών σε μία κλειστή οικονομία θα 
είναι ίσες με το λόγο των μοναδιαίων εργασιακών απαιτήσεών τους, δηλαδή το 
κόστος ευκαιρίας του ενός αγαθού σε όρους του άλλου. Αυτή είναι μία μορφή της 
απλής εργασιακής θεωρίας της αξίας που επικρατούσε στην εποχή του Ricardo.
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Ωστόσο, παρά το ότι σε αυτού του είδους το υπόδειγμα η απλή εργασιακή θεωρία της 
αξίας ισχύει, αυτό δεν αρκεί για να μας προσδιορίσει το πόσο θα παραχθεί από το 
κάθε αγαθό. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δούμε και τις προτιμήσεις των 
καταναλωτών.

Θα υποθέσουμε ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών παρίστανται από το χάρτη 
καμπυλών αδιαφορίας, όπως προβλέπει η σύγχρονη θεωρία του καταναλωτή. Ο 
προσδιορισμός των σχετικών ποσοτήτων που παράγονται γίνεται στο σημείο που το 
σύνορο των παραγωγικών δυνατοτήτων εφάπτεται στην υψηλότερη δυνατή καμπύλη 
αδιαφορίας. Εκεί μεγιστοποιείται και η κοινωνική ευημερία.

Ο προσδιορισμός του συνδυασμού της παραγωγής των δύο αγαθών στην Ημεδαπή, 
όταν δεν υπάρχει διεθνές εμπόριο (αυτάρκεια) παρίσταται στο ∆ιάγραμμα 3.3. Ο 
συνδυασμός της παραγωγής προσδιορίζεται στο σημείο Ε, στο οποίο το σύνορο 
παραγωγικών δυνατοτήτων εφάπτεται στην υψηλότερη δυνατή καμπύλη αδιαφορίας 
που προκύπτει από τις προτιμήσεις των νοικοκυριών της Ημεδαπής. Στο σημείο αυτό 
μεγιστοποιείται η κοινωνική ευημερία για μία αυτάρκη οικονομία. Η σχετική τιμή των 
αγαθών προσδιορίζεται στο σημείο στο οποίο ο οριακός λόγος υποκατάστασης στην 
κατανάλωση ισούται με το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής των δύο αγαθών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την εποχή του Ricardo δεν είχε ακόμη εξελιχθεί η θεωρία 
της επιλογής του καταναλωτή, για αυτό το λόγο και ο Ricardo δεν θα μπορούσε να 
προσδιορίσει με αυτόν τον τρόπου το που ακριβώς θα λάβει χώρα η παραγωγή. Το 
μόνο που θα μπορούσε να πει, όπως και έκανε, είναι ότι σε μία αυτάρκη οικονομία θα 
παράγονταν και τα δύο αγαθά, και η σχετική ζήτηση μεταξύ των δύο αγαθών θα 
εξαρτάτο αρνητικά από τη σχετική τιμή, όπως προσδιορίζεται από την εργασιακή 
θεωρία της αξίας.

3.3 ∆ιεθνές Εμπόριο σε Ένα Κόσμο με Ένα Συντελεστή Παραγωγής

Ερχόμαστε τώρα να δούμε τι συμβαίνει σε ένα κόσμο στον οποίο υπάρχουν δύο 
οικονομίες, με παρόμοια διάρθρωση με την οικονομία της Ημεδαπής που εξετάσαμε 
ως τώρα. Ακόμη και αυτό το απλούστατο υπόδειγμα μπορεί να μας δώσει σημαντικές, 
και εκ πρώτης όψεως αναπάντεχες,  προβλέψεις για τη δίαρθρωση και τις επιπτώσεις 
του διεθνούς εμπορίου.

Υποθέτουμε τώρα ότι υπάρχουν δύο χώρες. Η Ημεδαπή και η Αλλοδαπή. Κάθε μία 
από αυτές μπορεί να παράγει δύο αγαθά, τρόφιμα και υφάσματα, χρησιμοποιώντας 
ως μόνο συντελεστή παραγωγής την εργασία. Όπως πριν, θα χρησιμοποιήσουμε το 
σύμβολο L για το εργατικό δυναμικό της Ημεδαπής, και τους συντελεστές a για τις 
μοναδιαίες απαιτήσεις σε εργασία.

Για την Αλλοδαπή θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια σύμβολα, με ένα αστερίσκο, ώστε να 
διακρίνουμε μεταξύ της Ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Έτσι, το εργατικό δυναμικό 
της Αλλοδαπής συμβολίζεται με L*, και οι μοναδιαίες απαιτήσεις σε εργασία με a*.
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Γενικά, οι μοναδιαίες απαιτήσεις σε εργασία μπορεί να χαρακτηρίζονται από 
οποιαδήποτε διάρθρωση. Για παράδειγμα, η Ημεδαπή μπορεί να είναι λιγότερο 
παραγωγική από την Αλλοδαπή και στους δύο κλάδους, ή μόνο στον ένα από αυτούς, 
ή να είναι περισσότερο παραγωγική από την Αλλοδαπή και στους δύο κλάδους.

Προς στιγμήν, θα κάνουμε μόνο μία αυθαίρετη υπόθεση, ότι η σχετική 
παραγωγικότητα της Ημεδαπής στα τρόφιμα είναι μεγαλύτερη από τη σχετική 
παραγωγικότητα της Αλλοδαπής.

Αυτό μπορεί να εκφραστεί ως εξής,

aLT
aLY

<
a *LT
a *LY

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.6α)

ή εναλλακτικά,

aLT
a *LT

<
aLY
a *LY

QQ Q Q Q Q Q Q Q Q (3.6β)

Με απλά λόγια υποθέτουμε ότι η απαιτούμενη εργασία για την παραγωγή ενός κιλού 
τροφίμων σε σχέση με ένα μέτρο ύφασμα είναι μικρότερη στην Ημεδαπή σε σχέση με 
την Αλλοδαπή.

∆εδομένου ότι ό λόγος των μοναδιαίων απαιτήσεων σε εργασία ισούται με το κόστος 
ευκαιρίας των τροφίμων σε υφάσματα, εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι η 
Ημεδαπή έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα των τροφίμων.

Προσοχή: Για να ορισθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι απαραίτητο να 
συγκρίνουμε και τις τέσσερεις μοναδιαίες απαιτήσεις σε εργασία. ∆εν αρκούν οι δύο.

Θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς ότι αρκεί να συγκρίνουμε τις μοναδιαίες απαιτήσεις 
σε εργασία μόνο στο τομέα των τροφίμων για να δούμε ποιος θα παράγει τρόφιμα. 
Για παράδειγμα, στην περίπτωση που,

aLT < a *LT Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.7)

τότε λέμε ότι η Ημεδαπή έχει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή τροφίμων, διότι 
έχει απόλυτα υψηλότερη παραγωγικότητα σε αυτόν τον τομέα.

Αυτό που θα δούμε όμως σε λίγο είναι ότι δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη δομή του 
εμπορίου μόνο από το απόλυτο πλεονέκτημα. Ένα από τα πιο θεμελιώδη λάθη στις 
συζητήσεις γύρω από το διεθνές εμπόριο είναι ακριβώς η σύγχυση μεταξύ 
συγκριτικού και απολύτου πλεονεκτήματος.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική5 3. Συγκριτικό Πλεονέκτημα

7



Με τα δεδομένα που έχουμε ήδη υποθέσει, δηλαδή ότι η Ημεδαπή έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα στον τομέα των τροφίμων, μπορούμε να δούμε τα σύνορα 
παραγωγικών δυνατοτήτων των δύο χωρών. Για την Ημεδαπή παραμένουμε στο 
∆ιάγραμμα 3.1. Για την Αλλοδαπή, το σύνορο παραγωγικών δυνατοτήτων έχει τη 
μορφή που βλέπουμε στο ∆ιάγραμμα 3.3. Έχει μεγαλύτερη κλίση, αντανακλώντας το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της Αλλοδαπής στον τομέα των υφασμάτων.

Όπως ήδη είδαμε, όταν δεν υπάρχει διεθνές εμπόριο, η κλίση του συνόρου 
παραγωγικών δυνατοτήτων προσδιορίζει και τις σχετικές τιμές των δύο αγαθών. Η 
σχετική τιμή των υφασμάτων θα είναι υψηλότερη στην Ημεδαπή σε σχέση με την 
Αλλοδαπή. Το αντίθετο ισχύει για τη σχετική τιμή των τροφίμων, η οποία θα είναι 
υψηλότερη στην Αλλοδαπή παρά στην Ημεδαπή.

Στην ισορροπία η Ημεδαπή θα καταναλώνει (και θα παράγει) περισσότερα τρόφιμα 
σε σχέση με υφάσματα, λόγω της χαμηλότερης σχετικής τιμής τους, και η Αλλοδαπή, 
περισσότερα υφάσματα σε σχέση με τρόφιμα, λόγω της υψηλότερης σχετικής τιμής 
των τροφίμων.

Ας δούμε τώρα τι θα γίνει αν απελευθερωθεί το εμπόριο, και υπάρχει η δυνατότητα 
εισαγωγών και εξαγωγών από τη μία χώρα στην άλλη.

Όταν απελευθερωθεί το εμπόριο οι σχετικές τιμές δεν μπορεί να παραμείνουν 
διαφορετικές, αλλά θα εξισωθούν. Αν η σχετική τιμή των τροφίμων είναι υψηλότερη 
στην Αλλοδαπή από ότι στην Ημεδαπή, οι παραγωγοί της Ημεδαπής θα έχουν 
συμφέρον να εξάγουν τρόφιμα, σε αντάλλαγμα για υφάσματα, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν τις υψηλότερες τιμές που επικρατούν στην Αλλοδαπή. Παράλληλα, 
οι παραγωγοί υφασμάτων από την Αλλοδαπή θα έχουν συμφέρον να εξάγουν 
υφάσματα στην Ημεδαπή, στην οποία οι τιμές είναι υψηλότερες, σε αντάλλαγμα για 
τρόφιμα, των οποίων οι τιμές είναι χαμηλότερες. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να 
συμβαίνει επ’ άπειρον. Αργά ή γρήγορα οι τιμές στις δύο χώρες θα εξισωθούν καθώς 
η Ημεδαπή θα εξάγει αρκετά τρόφιμα και η Αλλοδαπή αρκετά υφάσματα ώστε να 
εξισωθούν οι σχετικές τιμές. Τι είναι όμως αυτό που θα καθορίσει το που θα 
προσδιοριστούν οι σχετικές τιμές μετά την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου.

Ο Προσδιορισμός των Σχετικών Τιμών σε Συνθήκες Απελευθερωμένου Εμπορίου

Προκειμένου να δούμε την ισορροπία στην παγκόσμια οικονομία σε συνθήκες 
απελευθερωμένου εμπορίου θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από την 
ώρα που η Ημεδαπή εξάγει τρόφιμα σε αντάλλαγμα για υφάσματα και η Αλλοδαπή 
κάνει το αντίθετο, θα ήταν παραπλανητικό να εξετάσουμε τις δύο αγορές από μόνες 
τους. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ανάλυση γενικής ισορροπίας.
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Ο ευκολώτερος τρόπος να αναλύσουμε τη γενική ισορροπία στο παρόν υπόδειγμα 
είναι να δούμε τη σχετική ζήτηση και προσφορά των δύο αγαθών, ως συνάρτηση των 
σχετικών τους τιμών, αντί να επικεντρωθούμε στην κάθε αγορά ξεχωριστά.

Στο ∆ιάγραμμα 3.4 παρίσταται η σχετική ζήτηση και η σχετική προσφορά τροφίμων, 
ως συνάρτηση της σχετικής τιμής των τροφίμων. ∆ηλαδή η ζήτηση τροφίμων σε 
σχέση με τη ζήτηση υφασμάτων και η προσφορά τροφίμων σε σχέση με την 
προσφορά υφασμάτων. Η σχετική τιμή των τροφίμων προσδιορίζεται από την 
εξίσωση της σχετικής ζήτησης με τη σχετική προσφορά.

Η σχετική ποσότητα τροφίμων ορίζεται από,

qT =
QT +Q *T
QY +Q *Y

Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.8)

και η σχετική τιμή των τροφίμων ορίζεται από,

pT =
PT
PY
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.9)

Η σχετική ζήτηση των τροφίμων είναι αρνητική συνάρτηση της σχετικής τιμής τους 
και η σχετική προσφορά είναι θετική συνάρτηση. Η συνάρτηση σχετικής ζήτησης δεν 
χρειάζεται ιδιαίτερη επεξήγηση, καθώς προκύπτει ευθέως από τη θεωρία του 
καταναλωτή. Η συνάρτηση της σχετικής προσφοράς όμως χρειάζεται κάποια 
επεξήγηση, καθώς η σχετική προσφορά είναι αρχικά πλήρως ανελαστική, μετά 
πλήρως ελαστική, κατόπιν πλήρως ανελαστική και μετά πλήρως ελαστική και πάλι.  
Η κατανόηση της συνάρτησης σχετικής προσφοράς είναι το κλειδί για την κατανόηση 
του υποδείγματος.

Πρώτον, η συνάρτηση σχετικής προσφοράς στο ∆ιάγραμμα 3.4 δείχνει ότι δεν θα 
υπάρχει καθόλου προσφορά όταν η σχετική τιμή είναι κάτω από το aLT / aLY .

Αυτό είναι το κόστος ευκαιρίας και η σχετική τιμή ισορροπίας στην Ημεδαπή, η οποία 
έχει και το συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή των τροφίμων. Αν η παγκόσμια 
σχετική τιμή είναι κατώτερη, κανένας δεν θα έχει κίνητρο να παράγει τρόφιμα ούτε 
στην Ημεδαπή, ούτε, πολύ περισσότερο, στην Αλλοδαπή. Έτσι δεν παράγονται 
καθόλου τρόφιμα.

Η σχετική προσφορά τροφίμων γίνεται πλήρως ελαστική όταν η σχετική τιμή των 
τροφίμων είναι ίση με aLT / aLY .

Οι παραγωγοί της Ημεδαπής θα είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οποιαδήποτε 
σχετική ποσότητα ζητείται, διότι είναι αδιάφοροι μεταξύ της παραγωγής τροφίμων 
και της παραγωγής υφασμάτων. Οι παραγωγοί της Αλλοδαπής θα εξακολουθούν να 
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μην παράγουν τρόφιμα παρά μόνο υφάσματα σε αυτή τη σχετική τιμή. Όταν 
εξαντληθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της Ημεδαπής, τότε η σχετική προσφορά 
τροφίμων γίνεται και πάλι πλήρως ανελαστική.

Η προσφορά γίνεται και πάλι πλήρως ελαστική όταν η σχετική τιμή των τροφίμων 
φθάσει το  a *LT /a *LY .

Σε αυτή την σχετική τιμή των τροφίμων αρχίζουν να παράγουν τρόφιμα και οι 
παραγωγοί της Αλλοδαπής, διότι σε αυτήν την σχετική τιμή είναι αδιάφοροι μεταξύ 
της παραγωγής τροφίμων και της παραγωγής υφασμάτων.

Η ισορροπία όπως δείχνει και το ∆ιάγραμμα 3.4 είναι στην τομή της σχετικής ζήτησης 
και της σχετικής προσφοράς. Η σχετική ζήτηση 1, τέμνει τη συνάρτηση σχετικής 
προσφοράς στο σημείο Ε1 και η σχετική τιμή pT1 προσδιορίζεται μεταξύ των προ 
εμπορίου σχετικών τιμών της Ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή, 
κάθε χώρα εξειδικεύεται πλήρως στην παραγωγή ενός μόνον προϊόντος. Η Ημεδαπή 
στην παραγωγή τροφίμων και η Αλλοδαπή στην παραγωγή υφασμάτων.

Έτσι το διεθνές εμπόριο οδηγεί τις δύο χώρες στην πλήρη εξειδίκευση στην 
παραγωγή, με την κάθε μία να επικεντρώνεται στον κλάδο στον οποίο έχει 
συγκριτικό πλεονέκτημα.

Αυτό δεν είναι βεβαίως το μοναδικό πιθανό αποτέλεσμα. Υπάρχει για παράδειγμα το 
ενδεχόμενο, αν η παγκόσμια σχετική ζήτηση τροφίμων είναι χαμηλή ακόμη και μετά 
την απελευθέρωση του εμπορίου, όπως η σχετική ζήτηση 2 στο ∆ιάγραμμα 3.4, τότε η 
παγκόσμια σχετική τιμή των τροφίμων να προσδιοριστεί στο προ εμπορίου επίπεδο 
της Ημεδαπής. Στην Αλλοδαπή, η σχετική τιμή των τροφίμων πέφτει και η σχετική 
τιμή των υφασμάτων ανεβαίνει. Η Αλλοδαπή εξειδικεύεται πλήρως στην παραγωγή 
υφασμάτων, ενώ η Ημεδαπή εξακολουθεί να παράγει και τα δύο προϊόντα. Ωστόσο, 
υπάρχουν παράλληλα και εισαγωγές υφασμάτων που πληρώνονται με εξαγωγή 
τροφίμων προς την Αλλοδαπή.

Ακόμη και στην περίπτωση της μη πλήρους εξειδίκευσης και για τις δύο οικονομίες, 
μία τουλάχιστον καταλήγει στην πλήρη εξειδίκευση, στο αγαθό στο οποίο έχει 
συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ και στην άλλη η παραγωγή μετατοπίζεται προς το 
αγαθό στο οποίο έχει εκείνη συγκριτικό πλεονέκτημα.

Με την εξαίρεση αυτής της περίπτωσης, με το άνοιγμα στο εμπόριο οι σχετικές τιμές 
θα συγκλίνουν στο ενδιάμεσο μεταξύ των προ εμπορίου σχετικών τιμών των δύο 
χωρών. Τότε υπάρχει πλήρης εξειδίκευση και στις δύο οικονομίες.

Η εξειδίκευση οδηγεί σε απόκλιση των παραγωγικών προτύπων μεταξύ των χωρών, 
με την κάθε μία να επικεντρώνεται στον κλάδο στον οποίο έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Ωστόσο, τα καταναλωτικά πρότυπα συγκλίνουν, καθώς τώρα οι 
καταναλωτές και στις δύο χώρες αντιμετωπίζουν τις ίδιες σχετικές τιμές. Στην ακραία 
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περίπτωση που οι προτιμήσεις των καταναλωτών είναι ταυτόσημες και στις δύο 
χώρες, τα καταναλωτικά πρότυπα ταυτίζονται.

Εξειδίκευση και τα Οφέλη από το ∆ιεθνές Εμπόριο

Το συμπέρασμα από αυτό το υπόδειγμα είναι ότι για χώρες με διαφορετικές σχετικές 
παραγωγικότητες της εργασίας σε διάφορους κλάδους, με την απελευθέρωση του 
διεθνούς εμπορίου θα υπάρξει εξειδίκευση στην παραγωγή των διαφόρων αγαθών, 
ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.

Ο πρώτος τρόπος να δείξει κανείς ότι η εξειδίκευση και το διεθνές εμπόριο είναι 
επωφελή, είναι να θεωρήσει το εμπόριο ως μία έμμεση μέθοδο παραγωγής. Η 
Ημεδαπή θα μπορούσε να παράγει υφάσματα άμεσα, αλλά το εμπόριο με την 
Αλλοδαπή της επιτρέπει να “παράγει” υφάσματα έμμεσα, παράγοντας τρόφιμα και 
ανταλλάσοντάς τα υφάσματα από την Αλλοδαπή. Αυτή η έμμεση μέθοδος είναι πιο 
αποτελεσματική από την άμεση παραγωγή.

Από τη μία, η Ημεδαπή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μία ώρα εργασίας για την 
άμεση παραγωγή 1/aLY μέτρων υφάσματος. Εναλλακτικά θα μπορούσε να τη 
χρησιμοποιήσει για την παραγωγή 1/aLΤ κιλών τροφίμων. Αυτά τα τρόφιμα θα 
μπορούσαν να ανταλλαγούν με υφάσματα, με το κάθε κιλό να αποφέρει τη διεθνή 
σχετική τιμή των τροφίμων pT . Έτσι, μία ώρα εργασίας στον κλάδο των τροφίμων 
αποφέρει pT/aLΤ . Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να παραχθεί άμεσα 
στον κλάδο των υφασμάτων εάν η σχετική τιμή των τροφίμων μετά το άνοιγμα στο 
εμπόριο είναι μεγαλύτερη από το κόστος ευκαιρίας των τροφίμων στην εγχώρια 
παραγωγή. Εάν δηλαδή,

pT
aLT

>
1
aLY

 ή pT >
aLT
aLY

Q Q Q Q Q Q Q Q (3.10)

Αυτό όμως θα ισχύει, όπως είδαμε στην ανάλυση που προηγήθηκε, καθώς η σχετική 
τιμή των τροφίμων αυξάνεται για την Ημεδαπή, που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 
στα τρόφιμα.

Ένας δεύτερος τρόπος είναι να εξετάσει κανείς πως το εμπόριο επηρεάζει τις 
καταναλωτικές δυνατότητες των δύο χωρών. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραμμα 3.5, οι 
καταναλωτικές δυνατότητες και των δύο χωρών διευρύνονται από τη μεταβολή των 
σχετικών τιμών που προκαλεί το διεθνές εμπόριο. Χωρίς εμπόριο, οι καταναλωτικές 
δυνατότητες είναι οι ίδιες με τις παραγωγικές δυνατότητες. Με το άνοιγμα στο 
εμπόριο, κάθε χώρα μπορεί να ξεπεράσει σε κάποιο βαθμό τους περιορισμούς που 
τίθενται από τις παραγωγικές της δυνατότητες, με το να εξειδικευθεί στον τομέα στον 
οποίο έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Για κάθε ποσότητα κατανάλωσης του προϊόντος 
το οποίο παράγει, κάθε μία από τις δύο χώρες μπορεί να καταναλώσει μεγαλύτερη 
ποσότητα του προϊόντος το οποίο εισάγει. Αυτό φαίνεται από το σύνορο 
καταναλωτικών δυνατοτήτων που υπέρκειται του συνόρου παραγωγικών 
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δυνατοτήτων και για τις δύο χώρες. Έτσι, το εμπόριο διευρύνει τις επιλογές των 
καταναλωτών και στις δύο χώρες, επιτρέποντάς τους να προσεγγίσουν υψηλότερο 
επίπεδο ευημερίας.

Η βελτίωση της ευημερίας που προκύπτει μπορεί να αποδειχθεί με τη βοήθεια του 
∆ιαγράμματος 3.6. Στο ∆ιάγραμμα 3.6 επικεντρωνόμαστε στην Ημεδαπή. Αντίστοιχες 
είναι οι επιπτώσεις και στην Αλλοδαπή. Σε καθεστώς αυτάρκειας, το υψηλότερο 
επίπεδο ευημερίας που μπορεί να προσεγγίσει η Ημεδαπή βρίσκεται στο σημείο που 
το σύνορο παραγωγικών δυνατοτήτων εφάπτεται με την υψηλότερη δυνατή καμπύλη 
αδιαφορίας του αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού. Με τη συμμετοχή στο διεθνές 
εμπόριο, η Ημεδαπή διευρύνει τις καταναλωτικές της δυνατότητες. Για κάθε μονάδα 
παραγωγής τροφίμων η Ημεδαπή μπορεί τώρα να καταναλώσει περισσότερο ύφασμα 
μέσω του διεθνούς εμπορίου, σε σχέση με το τι θα μπορούσε να καταναλώσει 
περιορίζοντας την παραγωγή τροφίμων και αυξάνοντας την παραγωγή υφασμάτων 
σε καθεστώς αυτάρκειας. Το υψηλότερο επίπεδο ευημερίας που μπορεί να 
προσεγγίσει βρίσκεται στο σημείο που το σύνορο καταναλωτικών δυνατοτήτων 
εφάπτεται με την υψηλότερη δυνατή καμπύλη αδιαφορίας. ∆εδομένου ότι το σύνορο 
καταναλωτικών δυνατοτήτων υπέρκειται του συνόρου παραγωγικών δυνατοτήτων, 
προκύπτει αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αλλοδαπή.

Επιπλέον, καθώς και οι δύο χώρες μετά την απελευθέρωση του εμπορίου 
αντιμετωπίζουν τις ίδιες σχετικές τιμές για τα δύο προϊόντα, προκύπτει σύγκλιση των 
καταναλωτικών προτύπων.

Οι Σχετικοί Μισθοί Πριν και Μετά το Άνοιγμα στο ∆ιεθνές Εμπόριο

Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως θα προσδιορισθούν οι σχετικοί μισθοί. 

Από τη (3.4), ο μισθός ισορροπίας στην Ημεδαπή και την Αλλοδαπή δίνεται από,

W =
PT
aLT

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.11)

W* = PY
a *LY

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.12)

Από τις (3.11) και (3.12) είναι προφανές ότι οι πραγματικοί μισθοί σε κάθε οικονομία 
αντανακλούν πλήρως την εγχώρια παραγωγικότητα της εργασίας. Μία αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας αντανακλάται σε αύξηση των πραγματικών μισθών 
και στις δύο οικονομίες.

Οι σχετικοί ονομαστικοί μισθοί δίνονται από,
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w =
W
W *

=
PT
PY

a *LY
aLT

= pT
a *LY
aLT

Q Q Q Q Q Q Q (3.13)

Χρησιμοποιώντας την (3.10), είναι απλό να δείξει κανείς ότι,

a *LT
aLT

=
a *LT
a *LY

a *LY
aLT

> w = pT
a *LY
aLT

>
aLT
aLY

a *LY
aLT

=
a *LY
aLY

Q Q Q Q (3.14)

Άρα, οι σχετικοί ονομαστικοί μισθοί της Ημεδαπής είναι μικρότεροι από τις σχετικές 
παραγωγικότητες της εργασίας στον κλάδο στον οποίο εξειδικεύεται η Ημεδαπή 
(τρόφιμα), και μεγαλύτεροι από τις σχετικές παραγωγικότητες της εργασίας στον 
κλάδο στον οποίο εξειδικεύεται η Αλλοδαπή (υφάσματα).

Λόγω αυτής της ιδιότητας, του γεγονότος δηλαδή ότι οι σχετικοί μισθοί καταλήγουν 
μεταξύ των σχετικών παραγωγικοτήτων στους δύο κλάδους, κάθε μία από τις δύο 
χώρες καταλήγει να έχει πλεονέκτημα κόστους σε ένα αγαθό.

Ας πάρουμε το παράδειγμα στο οποίο η παραγωγικότητα της εργασίας στην 
Ημεδαπή είναι ίδια με της Αλλοδαπής στον τομέα των τροφίμων, αλλά μόνο το μισό 
της παραγωγικότητας της εργασίας της Αλλοδαπής στον τομέα των υφασμάτων.

Από τη (3.14),

1 > w >
1
2

Συνεπώς, οι ονομαστικοί μισθοί της Ημεδαπής θα είναι μικρότεροι από ότι στην 
Αλλοδαπή, παρέχοντας στην Ημεδαπή ένα πλεονέκτημα κόστους στην παραγωγή 
των τροφίμων, όπου η παραγωγικότητα της εργασίας είναι ίδια με την Αλλοδαπή. 
Από την άλλη, οι ονομαστικοί μισθοί της Αλλοδαπής θα είναι χαμηλότεροι από το 
διπλάσιο των ονομαστικών μισθών της Ημεδαπής, δίνοντας στην Αλλοδαπή ένα 
πλεονέκτημα κόστους στην παραγωγή των υφασμάτων, στην οποία η 
παραγωγικότητα της εργασίας στην Αλλοδαπή είναι διπλάσια.

3.4 Ένα Ρικαρδιανό Υπόδειγμα με Πολλά Αγαθά

Ως τώρα περιορίσαμε τη συζήτηση σε ένα υπόδειγμα στο οποίο υπάρχουν μόνο δύο 
αγαθά. Αυτό μας επέτρεψε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια μία σειρά από 
ζητήματα που σχετίζονται με την έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος και το 
διεθνές εμπόριο, όπως την εξειδίκευση, τα οφέλη από το εμπόριο, και τον 
προσδιορισμό των σχετικών τιμών και των σχετικών μισθών.

Για να κάνουμε τη συζήτηση κάπως πιο ρεαλιστική, καλό είναι να μπορέσουμε να 
εξετάσουμε ένα υπόδειγμα με πολλά αγαθά.
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Υποθέτουμε ότι υπάρχουν N αγαθά, με το καθένα να έχει τις δικές του μοναδιαίες 
απαιτήσεις σε εργασία. Τα αγαθά μπορούν να παραχθούν είτε στην Ημεδαπή, είτε 
στην Αλλοδαπή.

Για το καθένα από αυτά τα αγαθά υπολογίζουμε το λόγο των σχετικών μοναδιαίων 
απαιτήσεων σε εργασία στην Ημεδαπή και την Αλλοδαπή, και τα κατατάσσουμε με 
αύξουσα σειρά, δηλαδή με πρώτο το αγαθό στο οποίο η Ημεδαπή έχει το μεγαλύτερο 
συγκριτικό πλεονέκτημα και τελευταία το αγαθό Ν, στο οποίο η Αλλοδαπή έχει το 
μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα. ∆ηλαδή,

aL1
a *L1

<
aL2
a *L2

<
aL3
a *L3

< ... < aLN
a *LN

Q Q Q Q Q Q Q (3.15)

Σχετικοί Μισθοί και Εξειδίκευση

Μπορούμε τώρα να εξετάσουμε τη διάρθρωση της παραγωγής και του εμπορίου.

Αυτή εξαρτάται από ένα και μόνο παράγοντα. Το λόγο των μισθών στην Ημεδαπή 
προς τους μισθούς της Αλλοδαπής. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε αυτό το λόγο, 
μπορούμε να καθορίσουμε ποιος παράγει τι.

Τα αγαθά θα παράγονται εκεί που το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο. Το 
μοναδιαίο κόστος παραγωγής ενός αγαθού i ισούται με,

WaLi στην Ημεδαπή, και W *a *Li  στην Αλλοδαπή

Θα είναι φθηνότερο να παραχθεί ένα αγαθό στην Ημεδαπή εάν,

WaLi <W *a *Li

το οποίο μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως,

aLi
a *Li

<
W
W *

, ή a *Li
aLi

>
W
W *

Q Q Q Q Q Q Q Q (3.16)

Η (3.16) μας λέει ότι ένα αγαθό θα παραχθεί στην Ημεδαπή εάν ο λόγος των σχετικών 
μοναδιαίων απαιτήσεων σε εργασία της Ημεδαπής ως προς την Αλλοδαπή είναι 
μικρότερος από το λόγο των ονομαστικών μισθών της Ημεδαπής και της Αλλοδαπής. Η 
εναλλακτική, και ισοδύναμη, διατύπωση είναι να είναι η σχετική παραγωγικότητα της 
εργασίας της Ημεδαπής προς την Αλλοδαπή μεγαλύτερη από τους σχετικούς μισθούς 
της Ημεδαπής προς την Αλλοδαπή.

Για όσα αγαθά ισχύει το αντίθετο, αυτά θα παράγονται στην Αλλοδαπή.

Γιώργος Αλογοσκούφης, ∆ιεθνής Οικονομική5 3. Συγκριτικό Πλεονέκτημα

14



∆εδομένου ότι ήδη έχουμε κατατάξει τα αγαθά στην (3.15) κατά αύξουσα σειρά 
σχετικών μοναδιαίων απαιτήσεων σε εργασία, αυτό το κριτήριο μας λέει πολύ απλά 
ότι υπάρχει ένα σημείο “τομής” στη διάταξη αυτή, το οποίο καθορίζεται από τους 
σχετικούς μισθούς. Όλα τα αγαθά αριστερά του σημείου τομής παράγονται στην 
Ημεδαπή, και όλα τα αγαθά δεξιά του σημείου τομής παράγονται στην Αλλοδαπή. Αν 
το σημείο τομής καθορίζεται από κάποιο αγαθό j για το οποίο ισχύει,
 
aLj
a *Lj

=
W
W *

= w

τότε το αγαθό j παράγεται και στις δύο οικονομίες.

Συμπερασματικά, το ποια χώρα θα παράγει ποια αγαθά εξαρτάται από το λόγο των 
μισθών στην Ημεδαπή και την Αλλοδαπή. Η Ημεδαπή θα έχει πλεονέκτημα κόστους 
σε όσα αγαθά η σχετική παραγωγικότητά της είναι μεγαλύτερη από τους σχετικούς 
μισθούς της, και η Αλλοδαπή στα υπόλοιπα αγαθά, στα οποία η δική της σχετική 
παραγωγικότητα είναι μεγαλύτερη από το σχετικό μισθό της.

Μπορεί να δείξει κανείς ότι αυτή η δομή της εξειδίκευσης είναι προς όφελος και των 
δύο χωρών, καθώς για την κάθε μία από αυτές, κάθε αγαθό που εισάγεται κοστίζει 
λιγότερο από ότι αν η παραγωγή του γινόταν επί τόπου.

Ο Προσδιορισμός των Σχετικών Μισθών

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το ποια αγαθά θα παράγονται σε κάθε χώρα 
εξαρτάται από το λόγο των μισθών στην Ημεδαπή και την Αλλοδαπή. Πως 
καθορίζονται όμως οι σχετικοί μισθοί;

Οι σχετικοί μισθοί θα καθορίσθούν από εξίσωση της σχετικής ζήτησης εργασίας και 
της σχετικής προσφοράς εργασίας.

Η σχετική προσφορά εργασίας είναι δεδομένη. Προσδιορίζεται από το λόγο του 
εργατικού δυναμικού στην Ημεδαπή και την Αλλοδαπή. Υποθέτουμε εδώ ότι οι 
εργαζόνοι δεν μπορούν να μεταναστεύσουν.

Η σχετική προσφορά εργασίας δίνεται από,

l = L
L *

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q (3.17)

και είναι ανεξάρτητη από τους σχετικούς μισθούς. Στο ∆ιάγραμμα 3.7 παρίσταται 
από την κάθετη γραμμή.
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Η σχετική ζήτηση εργασίας είναι αρνητική συνάρτηση των σχετικών μισθών. Όσο 
χαμηλότεροι είναι οι σχετικοί μισθοί, τόσο μικρότερες είναι οι σχετικές τιμές της 
Ημεδαπής για δεδομένο λόγο των παραγωγικοτήτων των δύο οικονομιών, και τόσο 
μεγαλύτερη είναι η σχετική ζήτηση εργασίας και η παραγωγή της Ημεδαπής. Με την 
πτώση των σχετικών μισθών, η σχετική ζήτηση εργασίας αυξάνεται για δύο λόγους. 
Πρώτον, αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση των αγαθών τα οποία ήδη παράγει η 
Ημεδαπή, λόγω της πτώσης των σχετικών τιμών τους. ∆εύτερον, προστίθενται νέα 
αγαθά, στα οποία η Ημεδαπή αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα. Στα σημεία στα 
οποία η Ημεδαπή αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα και εξειδικεύεται στην παραγωγή 
ενός ακόμα αγαθού, η ζήτηση εργασίας γίνεται οριζόντια, 

Άρα, η σχετική ζήτηση εργασίας θα είναι μία αρνητική, μη συνεχής, συνάρτηση των 
σχετικών μισθών, όπως παρίσταται στο ∆ιάγραμμα 3.7.

Η παγκόσμια ισορροπία θα προσδιοριστεί στο σημείο στο οποίο η σχετική ζήτηση 
εργασίας ισούται με τη δεδομένη σχετική προσφορά εργασίας. Στο σημείο αυτό θα 
προσδιοριστούν οι σχετικοί μισθοί.

Ο προσδιορισμός των σχετικών μισθών ισορροπίας παρουσιάζεται στο ∆ιάγραμμα 3.7.
Στο σημείο αυτό καθορίζεται και ο αριθμός των αγαθών τα οποία θα παράγονται 
στην Ημεδαπή και την Αλλοδαπή.

3.5 Συμπεράσματα για το Υπόδειγμα του Ricardo

Το υπόδειγμα του Ricardo, παρότι εξαιρετικά απλό και ειδικό είναι ένα πολύ χρήσιμο 
σημείο εκκίνησης για την ανάλυση του διεθνούς εμπορίου. Οι βασικές του προβλέψεις 
είναι συνεπείς με την εμπειρία, αν και είναι προφανές ότι ένα τόσο απλό θεωρητικό 
υπόδειγμα δεν θα μπορούσε παρά να έχει και σημαντικές αδυναμίες.

Οι προβλέψεις του υποδείγματος μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

1. Με τη συμμετοχή τους στο διεθνές εμπόριο οι διάφορες οικονομίες εξειδικεύονται 
στην παραγωγή των αγαθών στα οποία έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

2. Η εξειδίκευση στην παραγωγή τους επιτρέπει να διευρύνουν τις καταναλωτικές 
δυνατότητές τους πέραν των παραγωγικών δυνατοτήτων τους.

3. Η διεύρυνση των καταναλωτικών δυνατοτήτων τους οδηγεί σε αύξηση της 
ευημερίας όλων των χωρών που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο.

4. Στο βαθμό που οι προτιμήσεις των καταναλωτών των διαφόρων χωρών δεν έχουν 
μεγάλες διαφορές, τα καταναλωτικά πρότυπα των χωρών που μετέχουν στο 
διεθνές εμπόριο συγκλίνουν, καθώς, με ελεύθερο διεθνές εμπόριο, οι καταναλωτές 
σε όλες τις χώρες αντιμετωπίζουν τις ίδιες σχετικές τιμές των αγαθών.

5. Οι πραγματικοί μισθοί ισούνται με την παραγωγικότητα της εργασίας. Ωστόσο, οι 
σχετικοί μισθοί δύο χωρών (όπως και οι σχετικές τιμές) προσδιορίζονται μεταξύ 
των σχετικών παραγωγικοτήτων στους τομείς που εξειδικεύεται η κάθε χώρα. 
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Αυτό δίνει σε κάθε χώρα ένα πλεονέκτημα κόστους στο τομέα στον οποίο 
εξειδικεύεται.

Σε γενικές γραμμές, οι προβλέψεις του υποδείγματος του Ricardo είναι συμβατές με 
την διεθνή και ιστορική πραγματικότητα. Ωστόσο, το υπόδειγμα έχει και σημαντικές 
αδυναμίες.

1. Το απλό υπόδειγμα του Ricardo προβλέπει ακραία εξειδίκευση, με την έννοια ότι τα 
περισσότερα αγαθά παράγονται είτε στη μία χώρα, είτε στην άλλη. Ο κανόνας στον 
πραγματικό κόσμο είναι η σχετική και όχι η απόλυτη εξειδίκευση.

2. Το υπόδειγμα του Ricardo αγνοεί τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στη διανομή 
του εισοδήματος εντός των χωρών, καθώς βασίζεται στην υπόθεση του 
αντιπροσωπευτικού εργαζόμενου και καταναλωτή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να αναλύσει τις διανεμητικές επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου. Στην πράξη 
βλέπουμε ότι το διεθνές εμπόριο προκαλεί αναδιανομή του εισοδήματος στο 
εσωτερικό των χωρών, και δεν είναι κατά κανόνα όλοι κερδισμένοι.

3. Το υπόδειγμα του Ricardo δεν λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του κόστους 
μεταφοράς και της απόστασης στη διάρθρωση του διεθνούς εμπορίου. Στην πράξη 
αυτές οι επιπτώσεις είναι σημαντικές και περιορίζουν την τάση για εξειδίκευση. 
Επιπλέον, για ορισμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών το κόστος μεταφοράς 
είναι τόσο υψηλό, που στην πράξη αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες καθίστανται μη 
εμπορεύσιμα διεθνώς.

4. Το υπόδειγμα του Ricardo δεν αναγνωρίζει διαφορές στους φυσικούς πόρους μεταξύ 
των χωρών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναλύσει μία σημαντική πτυχή του 
διεθνούς εμπορίου.

5. Τέλος, το υπόδειγμα του Ricardo αγνοεί τον πιθανό ρόλο των οικονομιών κλίμακος 
ως προσδιοριστικού παράγοντα για το διεθνές εμπόριο, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να εξηγήσει ένα μεγάλο μέρος του διεθνούς εμπορίου μεταξύ χωρών που 
παράγουν παρόμοια αγαθά και έχουν παρόμοια οικονομική διάρθρωση.

Τα υποδείγματα που θα εξετάσουμε στις επόμενες διαλέξεις, αντιμετωπίζουν σε 
κάποιο βαθμό τις περισσότερες από αυτές τις αδυναμίες του υποδείγματος του 
Ricardo, χωρίς όμως να αμφισβητούν τα βασικά συμπεράσματά του.
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∆ιάγραμμα 3.1
Το Σύνορο Παραγωγικών ∆υνατοτήτων

Τρόφιμα QT

Υφ
άσ
μα
τα

 Q
Y

L/aLY

L/aLT

Σύνορο Παραγωγικών Δυνατοτήτων
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∆ιάγραμμα 3.2
Ο Προσδιορισμός της Παραγωγής Χωρίς ∆ιεθνές Εμπόριο

Τρόφιμα QT

Υφ
άσ
μα
τα

 Q
Y

L/aLY

L/aLT

Σύνορο Παραγωγικών Δυνατοτήτων

Καμπύλες Αδιαφορίας

Ε

QT
E

QY
E
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∆ιάγραμμα 3.3
Το Σύνορο Παραγωγικών ∆υνατοτήτων και η Παραγωγή στην Αλλοδαπή
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Τρόφιμα Q*T

Υφ
άσ
μα
τα

 Q
* Y

L*/a*LY

L*/a*LT

Ε*

Q*T

Q*Y



∆ιάγραμμα 3.4
Παγκόσμια Σχετική Προσφορά και Ζήτηση

Σχετική Ποσότητα Τροφίμων

Σχ
ετ
ικ
ή 
Τι
μή

 Τ
ρο
φί
μω

ν

aLT/aLY

a*LT/a*LY

E1

E2

qT1=(L/aLT)/(L*/a*LY)qT2

Σχετική Προσφορά

Σχετική Ζήτηση 1

Σχετική Ζήτηση 2

pT2

pT1
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∆ιάγραμμα 3.5
Το Εμπόριο ∆ιευρύνει τις Καταναλωτικές ∆υνατότητες

(α) Ημεδαπή

Τρόφιμα QT

Υφ
άσ
μα
τα

 Q
Y

L/aLY

L/aLTpΤ1

Σύνορο Παραγωγικών Δυνατοτήτων

Σύνορο Καταναλωτικών Δυνατοτήτων

(β) Αλλοδαπή

Τρόφιμα Q*T

Υφ
άσ
μα
τα

 Q
* Y

L*/a*LY

L*/a*LT
pΤ1

Σύνορο Παραγωγικών Δυνατοτήτων

Σύνορο Καταναλωτικών Δυνατοτήτων
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∆ιάγραμμα 3.6
Το ∆ιεθνές Εμπόριο Αυξάνει την Κοινωνική Ευημερία

Τρόφιμα QT

Υφ
άσ
μα
τα

 Q
Y

L/aLY

L/aLT

Σύνορο Παραγωγικών Δυνατοτήτων

Καμπύλες Αδιαφορίας

Ε

QT
E

QY
E

Ε΄

Σύνορο Καταναλωτικών Δυνατοτήτων

QT
Ε΄

QY
Ε΄
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∆ιάγραμμα 3.7
Ο Προσδιορισμός των Σχετικών Μισθών

σε Ένα Ρικαρδιανό Υπόδειγμα με Πολλά Αγαθά

l=L/L*

w=
W/
W*

E

l
-

ld

wE
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