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Άσκηση 5 
Αίτια και Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης 

Θεωρείστε µία παγκόσµια οικονοµία, η οποία αποτελείται από δύο οικονοµίες, την οικονοµία 1 και την 
οικονοµία 2. Κάθε µία από τις οικονοµίες αυτές έχει τη δυνατότητα να παράγει το ίδιο αγαθό Q, και έχει στη 
διάθεσή της δύο συντελεστές παραγωγής, εργασία L, και κεφάλαιο K. 

Υποθέστε ότι o αριθµός των εργαζοµένων στην κάθε οικονοµία ισούται µε Li , i=1,2, και ότι το απόθεµα του 
κεφαλαίου ισούται µε Ki , i=1,2. 

Η τεχνολογία της παραγωγής στην κάθε οικονοµία περιγράφεται από µία νεοκλασσική συνάρτηση 
παραγωγής µε σταθερές αποδόσεις κλίµακας, η οποία έχει τη µορφή, 

         (1) 

όπου Qi είναι η παραγωγή του αγαθού στην οικονοµία i, και Li και Κi είναι ο αριθµός των εργαζοµένων και η 
ποσότητα του κεφαλαίου στην κάθε οικονοµία. Οι παράµετροι Αi i=1,2, µετρούν τη συνολική 
παραγωγικότητα των συντελεστών στην κάθε οικονοµία, και η παράµετρος α<1 τη συµβολή του κεφαλαίου 
στη συνολική παραγωγή. 

Στις οικονοµίες αυτές επικρατεί τέλειος ανταγωνισµός στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και συντελεστών 
παραγωγής. Οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, λαµβάνοντας ως δεδοµένες τις τιµές του αγαθού 
Q και των συντελεστών παραγωγής K και L. 

1. Υποθέστε ότι A1=A2, K1>K2 και L1=L2. Ποια από τις δύο χώρες θα έχει υψηλότερους πραγµατικούς 
µισθούς σε περίπτωση αυτάρκειας και γιατί; Σε ποια από τις δύο χώρες θα είναι υψηλότερη η πραγµατική 
πρόσοδος του κεφαλαίου και γιατί; 

2. Υποθέστε ότι η µετακίνηση εργαζοµένων µεταξύ των χωρών απελευθερώνεται αλλά ότι το κεφάλαιο δεν 
µπορεί να µετακινηθεί από χώρα σε χώρα. Ποια από τις δύο χώρες θα είναι χώρα προέλευσης µεταναστών 
και ποια θα είναι χώρα υποδοχής µεταναστών, και γιατί; 

3. Τι θα συµβεί στην παγκόσµια παραγωγή και κατανάλωση και στους πραγµατικούς µισθούς και την 
πραγµατική πρόσοδο του κεφαλαίου µετά την απελευθέρωση της µετανάστευσης; Ποιοι θα είναι 
ωφεληµένοι και ποιοι ζηµιωµένοι; 

4. Πως προσαρµόζονται οι απαντήσεις σας στα ερωτήµατα 1, 2 και 3 εάν ισχύει ότι A1=A2, K1=K2 και 
L1>L2; Πως προσαρµόζονται οι απαντήσεις σας στα ερωτήµατα 1 και 2 εάν ισχύει ότι A1>A2, K1=K2 και 
L1=L2;  

5. Υποθέστε ότι A1=A2=1, α=1/3, K1=150, K2=100, και L1=L2=100. Να υπολογισθούν η παραγωγή, η 
κατανάλωση, οι πραγµατικοί µισθοί και οι πραγµατικές πρόσοδοι του κεφαλαίου στις δύο οικονοµίες σε 

Qi = AiKi
α Li( )1−α
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περίπτωση αυτάρκειας και ελεύθερης µετανάστευσης. Να υπολογισθεί επίσης η προέλευση και ο αριθµός 
των µεταναστών και η µεταβολή στην παγκόσµια παραγωγή µετά την απελευθέρωση της µετανάστευσης. 
Εξηγείστε τα συµπεράσµατά σας; 

6. Με τις υποθέσεις του ερωτήµατος 5, να υπολογισθεί επίσης η προέλευση των µεταναστών και η 
µεταβολή στην παγκόσµια παραγωγή µετά την µερική απελευθέρωση της µετανάστευσης, όπου ο 
µέγιστος αριθµός µεταναστών δεν µπορεί να ξεπερνά το 10% του πληθυσµού της χώρας υποδοχής. 
Συγκρίνετε την περίπτωση αυτή µε την πλήρη απελευθέρωση της µετανάστευσης και εξηγείστε τα 
συµπεράσµατά σας; 

7. Πως προσαρµόζονται οι απαντήσεις σας στα ερωτήµατα 5 και 6 αν ισχύει ότι  A1=1,5, A2=1, α=1/3, 
K1=K2=100, και L1=L2=100. 
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