
σελ. 1 από 9 
 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 
Μάθημα: 1473 Διεθνής Οικονομική 
Εαρινό Εξάμηνο 2015 
Καθηγητής: Γιώργος Αλογοσκούφης 
Φροντιστής: Αλέκος Παπαδόπουλος 
 

     18/5/2015 
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αυτάρκεια και διεθνοποιημένης οικονομίας. (κεφ. 14.3 εγχειριδίου) 

 

Α. Αυτάρκης Οικονομία 

Bάσει της ανάλυσης του εγχειριδίου (σελ. 302) διαγραμματικά η ισορροπία σε μια 
κλειστή οικονομία με κεφάλαιο είναι (ΚΚΔ = Καμπύλη Καταναλωτικών 
Δυνατοτήτων) 

ΣΧΗΜΑ 1: Ισορροπία οικονομίας σε καθεστώς αυτάρκειας. 

 

 

Τα παραπάνω είναι τα τμήματα του Διαγράμματος 14.2 που αφορούν μόνο την 
αυτάρκη οικονομία, βάσει και της μαθηματικής ανάλυσης που υπάρχει στη σελίδα 
302. 
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Β. Διεθνοποιημένη Οικονομία. 

Η διεθνοποιημένη οικονομία χαρακτηρίζεται από έναν ενιαίο εισοδηματικό 
περιορισμό και για τις δύο περιόδους (14.20), τον οποίο αναδιατάσσουμε και 
γράφουμε 

    2 1 1 1 1 1 1 11 ( )C r F K C I F K I K I             [1] 

 

Μας ενδιαφέρει να απεικονίσουμε διαγραμματικά την οικονομία στο επίπεδο 

 2 1,C C . Αναδιατάσσοντας ξανά 

       2 1 1 1 1 1 11 1C r C F K I rI r F K K                  [2] 

 

Η [2] είναι η Καμπύλη Καταναλωτικών Δυνατοτήτων που χαρακτηρίζει τη 
διεθνοποιημένη οικονομία. 

Παρατηρούμε τα εξής: 

 Η ΚΚΔ εξαρτάται από το Διεθνές επιτόκιο r  που είναι εξωγενές: για κάθε 
τιμή του, λαμβάνουμε και μία διαφορετική ΚΚΔ. 

 Η ΚΚΔ εξαρτάται από δύο μεταβλητές απόφασης: όχι μόνο την 1C  (όπως 

ίσχυε στην οικονομία χωρίς κεφάλαιο), αλλά και την 1I  . Άρα για κάθε 

διαφορετικό ύψος επένδυσης, λαμβάνουμε και πάλι μια διαφορετική ΚΚΔ. 

 Για δεδομένο διεθνές επιτόκιο και δεδομένη επένδυση, η ΚΚΔ εκφράζει 

την 2C  ως αρνητική γραμμική συνάρτηση της 1C  , όπως και στην οικονομία 

χωρίς κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι για δεδομένα τα υπόλοιπα στοιχεία της 
σχέσης, και εδώ ίσχυει ότι υψηλότερη κατανάλωση στο παρόν συνεπάγεται 
χαμηλότερη κατανάλωση στο μέλλον. Η ΚΚΔ της διεθνοποιημένης 
οικονομίας έχει και εδώ, όπως και στην οικονομία χωρίς κεφάλαιο, κλίση  
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Η κρίσιμη διαφορά με την οικονομία χωρίς κεφάλαιο, είναι ότι η ακριβής θέση 
ολόκληρης της ΚΚΔ εξαρτάται και αλλάζει με το ύψος της επένδυσης, η οποία  όμως 
ξέρουμε ότι πρέπει να προσδιοριστεί άριστα προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 
χρησιμότητα. 

Πώς επηρεάζεται η καμπύλη ΚΚΔ καθώς μεταβάλλουμε την επένδυση;  
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Παραγωγίζουμε την [2] ως προς 1I  και παίρνουμε 
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Η παράγωγος [4] δεν είναι μονοτονική, αλλά παίρνει θετικές και αρνητικές τιμές. 
Μηδενίζεται δε για την τιμή 
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όπου επιπλέον έχουμε  και  
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Άρα ικανοποιούνται οι συθήκες για μέγιστο: για τιμή επένδυσης *
1I  λοιπόν, η ΚΚΔ 

μεγιστοποιείται ως προς την επένδυση. Όμως, η συνθήκη [5] που προσδιορίζει αυτό 
το μέγιστο, είναι ταυτόχρονα και η συνθήκη που προσδιορίζει την άριστη επένδυση 
ως προς την μεγιστοποίηση της διαχρονικής χρησιμότητας (σχέση  14.22 του 
εγχειριδίου). Επιπροσθέτως "μεγιστοποίηση" μιας ολόκληρης καμπύλης/συνάρτησης 

ως προς μια μεταβλητή ( 1I ) που λειτουργεί όμως ως παράμετρος (η ΚΚΔ έχει ως 

μεταβλητή της την 1C ), σημαίνει στην περίπτωσή μας "απομάκρυνση" της καμπύλης 

αυτής από την αρχή των αξόνων. Άρα καταλήγουμε: 

 

Στη διεθνοποιημένη οικονομία, η Καμπύλη Καταναλωτικών Δυνατότητων 
βρίσκεται στην εξώτατη θέση της όταν η Επένδυση λαμβάνει την άριστη τιμή 
της ως προς την μεγιστοποίηση της διαχρονικής χρησιμότητας.  
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ΣΧΗΜΑ 2: Καμπύλες Καταναλωτικών Δυνατοτήτων της διεθνοποιημένης 
οικονομίας για ίδιο διεθνές επιτόκιο και διαφορετικά επίπεδα επένδυσης 

 

 

Αυτή η εξώτατη ΚΚΔ μας δίνει και τις μεγαλύτερες δυνατότητες κατανάλωσης και 
στην περιόδο 1 και στην περίοδο 2, άρα δεν είναι άριστο να εξετάσουμε οποιαδήποτε 
άλλη θέση της ΚΚΔ. 

Μα τότε, δεν μένει παρά να προβάλλουμε πάνω στο σχήμα 2 τον χάρτη καμπυλών 
χρησιμότητας, και να βρούμε εκείνη την καμύλη χρησιμότητας που εφάπτεται σε 
αυτήν την εξώτατη ΚΚΔ, προκειμένου να προσδιορίσουμε το σημείο άριστης 
ισορροπίας της οικονομίας, αφού έτσι θα ικανοποιείται και η άλλη συνθήκη για 
μεγιστοποίηση της χρησιμότητας, η εξίσωση Euler (14.23), την οποία μπορούμε να 
αναδιατάξουμε και να γράψουμε 
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        [7] 

Το αριστερό σκέλος της [7] είναι η κλίση της καμπύλης χρησιμότητας για κάποιο 
δεδομένο επίπεδο χρησιμότητας. Η εξίσωση Euler ορίζει ότι αυτή πρέπει να εξισωθεί 
με την κλίση που προσδιορίζεται εξωγενώς από το διεθνές επιτόκιο, και είναι ίδια με 
την κλίση της ΚΚΔ. 
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ΣΧΗΜΑ 3: Ισορροπία διεθνοποιημένης οικονομίας με χρήσης της εξώτατης 
(άριστης) Καμπύλης Καταναλωτικών Δυνατοτήτων. 

 

Γ. Σύγκριση των δύο οικονομιών 

Αυτό που δεν έχουμε δείξει ακόμη, είναι το ότι η χρησιμότητα που επιτυγχάνεται στη 
διεθνοποιημένη οικονομία, είναι μεγαλύτερη από τη χρησιμότητα που επιτυγχάνεται 
στην αυτάρκη οικονομία για κάθε επίπεδο διεθνούς επιτοκίου, δηλαδή ότι 

   * *
1 2 1 2, ,U C C U C C r   

           [8] 

Μπορούμε να το δείξουμε αυτό ως εξής: Έστω ότι μια οικονομία συνδέεται με το 
διεθνές οικονομικό σύστημα. Η οικονομία έχει δύο δυνατότητες: πρώτον να 
"αγνοήσει" τη νέα κατάσταση, και να έχει τις ίδιες ακριβώς επιλογές όπως και πριν. 
Αυτό συνεπάγεται ότι και πάλι θα λειτουργήσει υπό την ΚΚΔ της αυτάρκειας. 
Δεύτερον, μπορεί να αποφασίσει να αξιοποιήσει το διεθνές σύστημα, δανείζοντας ή 
δανειζόμενη πόρους. Σε αυτή την περίπτωση θα λειτουργήσει υπό την ΚΚΔ της 
διεθνοποιημένης οικονομίας. 

Πρέπει να είναι προφανές, ότι κατ' ελάχιστον, για να κάνει η οικονομία την δεύτερη 

επιλογή, αυτή θα πρέπει να τις επιτρέπει να καταναλώσει συνδυασμούς  1 2,C C  

όπου να μην είναι και οι δύο ποσότητες κατανάλωσης μικρότερες από το άριστο 
σημείο της οικονομίας σε αυτάρκεια. Αν η σύνδεση με το διεθνές σύστημα οδηγούσε 
σε κατάσταση όπου η οικονομία θα κατανάλωνε υποχρεωτικά λιγότερο και την 
πρώτη και την δεύτερη περίοδο, ακόμη και στο άριστο σημείο, προφανώς η μέγιστη 
χρησιμότητα θα ήταν μικρότερη απ' ό,τι σε καθεστώς αυτάρκειας, και η οικονομία θα 
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αγνοούσε το διεθνές οικονομικό σύστημα. Ειδκότερα, η οικονομία θα πρέπει να 
μπορεί να έχει τουλάχιστον την ίδια χρησιμότητα με αυτήν που είχε και σε καθεστώς 
αυτάρκειας. Αυτό όμως σημαόνει ότι το σημείο ισορροπίας/μέγιστης χρησιμότητας 

σε καθεστώς αυτάρκειας,  1 2,C C   πρέπει να βρίσκεται κάτω από την εξώτατη 

ευθεία ΚΚΔ της διεθνοποιημένης οικονομίας, ή κατ' ελάχιστον, να είναι μέρος της. 

Αν λοιπόν  δείξουμε ότι στην ελάχιστη περίπτωση η οικονομία θα βρέθει σε 
υψηλότερη καμπύλη χρησιμότητας αν αξιοποιήσει το διεθνές σύστημα, τότε ξέρουμε 
ότι θα οδηγηθεί σε υψηλότερη χρησιμότητα σε κάθε περίπτωση. 

Διαγραμματικά το δείχνουμε αυτό για την περίπτωση που το διεθνές επιτόκιο είναι 
χαμηλότερο από το (σκιώδες) επιτόκιο αυτάρκειας (που με τη σειρά του αντιστοιχεί 
στο οριακό προϊόν του κεφαλαίου στην ισορροπία της αυτάρκειας). Αντίστοιχα 
μπορεί να δειχτεί το ίδιο και για την αντίθετη περίπτωση. Σημειώνεται ότι "διεθνές 
επιτόκιο χαμηλότερο από οριακό προϊόν κεφαλαίου" σημαίνει 

       2 2 21 1 1 1r F K r F K r F K                   

Όταν οι κλίσεις είναι αρνητικές όπως στην περίπτωσή μας, τότε η κλίση που είναι 
μεγαλύτερη αλγεβρικά, κατ' απόλυτη τιμή είναι μικρότερη (διότι βρίσκεται πιο κοντά 
στο μηδέν, από αριστερά). Κατά συνέπεια και η αντίστοιχη ευθεία γραμμή θα είναι 
λιγότερο επικλινής. 

Σχήμα 4: Σύγκριση οικονομίας σε καθεστώς αυτάρκειας, και διεθνοποιημένης. Η 
ΚΚΔ της διεθνοποιημένης οικονομίας δεν είναι υποχρεωτικά η άριστη, αλλά ήδη 
οδηγεί σε υψηλότερη χρησιμότητα. 
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Δ. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ (προαιρετική ύλη) 

Προσδιορισμός της παραγωγής σε καθεστώς Αυτάρκειας 

Η ανάλυση μέχρι τώρα έγινε σε όρους καταναλωτικών δυνατοτήτων της 
οικονομίας που εξετάζουμε, χρησιμοποιώντας την καμπύλη καταναλωτικών 
δυνατοτήτων (ΚΚΔ). 

Θα μπορούσαμε να εντάξουμε στο μοντέλο και κάποια καμπύλη παραγωγικών 
δυνατότητων, ώστε να δούμε διαγραμματικά πού προσδιορίζεται η παραγωγή; 

H απάντηση είναι "ναι, με κάποιες προσαρμογές". Καταρχάς, σημειώστε ότι 
στο διαχρονικό μοντέλο δεν τίθεται θέμα "θυσίας" σημερινής παραγωγής  
προκειμένου να αυξηθεί η αυριανή παραγωγή. Δεδομένων των υποθέσεων για τις 
προτιμήσεις ("το περισσότερο είναι πάντα καλύτερο"), η οικονομία την πρώτη 

περίοδο θα παράγει χρησιμοποιώντας όλο το εξωγενές διαθέσιμο κεφάλαιο 1K  ώστε 

να μπορεί να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος επιλογών σε σχέση με την 
κατανάλωσή της σήμερα, αλλά και τις επενδύσεις και άρα και την κατανάλωσή της 
αύριο. Η απόφαση δε περί σημερινής κατανάλωσης  είναι αυτή που θα επηρεάσει τις 
παραγωγικές δυνατότητες αύριο, αφού προσδιορίζει και το ύψος των επενδύσεων και 
άρα και του μελλοντικού αποθέματος κεφαλαίου. 

H σχέση λοιπόν που έχει ενδιαφέρον δεν είναι αυτή μεταξύ σημερινής και 
μελλοντικής παραγωγής, αλλά μεταξύ σημερινής κατανάλωσης και μελλοντικής 
παραγωγής. Θα ονομάσουμε αυτή την καμπύλη Καμπύλη Μελλοντικών 
Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΜΠΔ). 

Σε καθεστώς αυτάρκειας, η σχέση αυτή είναι απλή. Δεδομένου ότι πρέπει να 

ικανοποιείται ο περιορισμός  1 1 1F K C I  , έχουμε 

   2 2 1 1 1 1 1( )Y F K F K I F K F K C             [9] 

 

Αν 1 0C   τότε η μέγιστη παραγωγή στη δεύτερη περίοδο θα είναι 

12 0 1 1( )CY F K F K                     [10] 

 

Επομένως, η ΚΜΠΔ θα τέμνει τον κάθετο άξονα (όπου τώρα μετράμε και την 
κατανάλωση και την παραγωγή της δεύτερης περιόδου) στο σημείο 

   1 2 1 1, 0, ( )C Y F K F K                    [11] 
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Παρατηρούμε ότι το σημείο αυτό είναι χαμηλότερο από το σημείο όπου τέμνει 
τον κάθετο άξονα η ΚΚΔ (διότι η τελευταία αντανκλά και κατανάλωση του 
διαθέσιμου κεφαλαίου της 2ης περιόδου). 

Αν τώρα καταναλώσουμε τα πάντα την πρωτη περίοδο (παραγωγή πρώτου 
έτους και αρχικό κεφάλαιο), η παραγωγή στο δεύτερο έτος θα είναι μηδέν. Άρα το 
σημείο τομής της ΚΜΠΔ με τον οριζόντιο άξονα θα είναι  

   1 2 1 1, ( ), 0C Y K F K                   [12] 

 

Παρατηρούμε ότι το σημείο αυτό ταυτίζεται  με το σημείο τομής της ΚΚΔ με 
τον οριζόντιο άξονα (διότι ο όρος μηδενικής αυριανής παραγωγής ταυτίζεται με τον 
όρο μηδενικής αυριανής κατανάλωσης -δηλαδή να τα καταναλώσουμε όλα την πρώτη 
περίοδο). 

Ενδιαμέσως, παραγωγίζοντας την [9], η κλίση της ΚΜΠΔ είναι 
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                [13] 

 

ενώ η δεύτερη παράγωγος είναι 
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               [14] 

 

 Βλέπουμε από την [14] ότι η ΚΠΜΔ είναι και αυτή κοίλη συνάρτηση, ενώ η 

[13] μας λέει ότι έχει κλίση  2F K , που είναι αρκετά (έως πολύ...) μικρότερη (σε 

απόλυτους όρους) από την κλίση της ΚΚΔ που είναι  21 F K  : για κάθε δηλαδή 

σημείο 1C  η ΚΠΜΔ είναι αρκετά πιο "οριζόντια" από τη ΚΚΔ. 

Διαγραμματικά για την οικονομία σε καθεστώς αυτάρκειας, το πλήρες σχήμα 
είναι 
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Σχήμα 5: Καμπύλες Καταναλωτικών Δυνατοτήτων και Μελλοντικών 
Παραγωγικών Δυνατοτήτων  μιας οικονομίας σε καθεστώς αυτάρκειας. 

 

Στο σχήμα αυτό επαναλαμβάνουμε στην ουσία το Σχήμα 1 έχοντας προσθέσει και 
την Καμπύλη Μελλοντικών Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΜΠΔ). Η παραγωγή της 
δεύτερης περιόδου προσδιορίζεται από την τομή της καθέτου από το άριστο σημείο 

διαχρονικής κατανομής της κατανάλωσης C  με την ΚΜΠΔ.  

Σημείωστε ότι για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την παραγωγή της πρώτης 
περιόδου και τις επενδύσεις θα πρέπει να σημειώσουμε στον οριζόντιο άξονα το 

σημείο  1 1Y F K  το οποίο είναι εντελώς εξωγενές και άρα δεν σχετίζεται με τα 

μεγέθη που μετράμε στους δύο άξονες (άρα θα παρίσταται με κάποια κάθετη ευθεία). 

Το σχεδιάγραμμα δεν έχει σχεδιασθεί με μαθηματική ακρίβεια ώστα να τηρηθούν 
πλήρως όλες οι αναλογίες. Μελετώντας το θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, πώς 
είναι δυνατόν η παραγωγή στη δεύτερη περιόδο να φαίνεται τόσο χαμηλή συγκριτικά 
με την κατανάλωση της δεύτερης περιόδου. 

Αυτό δεν είναι υποχρεωτικά σφάλμα σχεδίασης αλλά μπορεί να αντανακλά ένα 
χαρακτηριστικό της οικονομίας υπό εξέταση: ότι έχει μεγάλο απόθεμα κεφαλαίου 
αλλά πολύ χαμηλή παραγωγικότητα στην παραγωγική διαδικασία.--  


