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ΕΠΙΤΟΜΗ 
 
Σε έναν κόσµο ετερογενών κεφαλαιουχικών αγαθών δεν υφίσταται µία µονοσήµαντη 
σχέση ανάµεσα στις σχετικές µακροχρόνιες τιµές των εµπορευµάτων και τις τοµεακές 
συνολικές παραγωγικότητες των συντελεστών παραγωγής. Κατά συνέπεια, η 
επίδραση Harrod – Balassa – Samuelson δεν επιβεβαιώνεται ή/και στερείται 
νοήµατος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
            Ως γνωστόν, στον πραγµατικό οικονοµικό κόσµο παρατηρούνται 

συστηµατικές µεταβολές των πραγµατικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ήτοι µόνιµες 

αποκλίσεις από τη λεγόµενη ‘Θεωρία της Ισοτιµίας των Αγοραστικών ∆υνάµεων’. Οι 

Harrod (1933), Balassa (1964) και Samuelson (1964) έχουν προτείνει µία ερµηνεία 

των εν λόγω αποκλίσεων, η οποία βασίζεται στις διεθνείς διαφορές των 

παραγωγικοτήτων. Συγκεκριµένα, η λεγόµενη ‘επίδραση Harrod – Balassa – 

Samuelson’ (επίδραση H – B – S εφεξής) συνιστά µία τάση για εκείνες τις εθνικές 

οικονοµίες, οι οποίες διαθέτουν υψηλότερη συνολική παραγωγικότητα των 

συντελεστών παραγωγής στον τοµέα των διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών, από ό, τι σε 

αυτόν των µη εµπορεύσιµων αγαθών, να χαρακτηρίζονται από υψηλότερα 

µακροχρόνια επίπεδα τιµών. Ως εκ τούτου, οι αποκλίσεις από τη ΄Θεωρία της 

                                                 
* Η παρούσα βασίζεται στο Mariolis T. (2006): ‘Heterogeneous Capital Goods and the Harrod –  
Balassa – Samuelson Effect’, Metroeconomica (forthcoming). 
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Ισοτιµίας των Αγοραστικών ∆υνάµεων’ αντανακλούν τις υφιστάµενες διεθνείς 

διαφορές στη σχετική τιµή των µη εµπορεύσιµων αγαθών. 1

           Στα πλαίσια της παρούσης αποδεικνύεται ότι σε έναν κόσµο ‘παραγωγής 

εµπορευµάτων µέσω εµπορευµάτων’ (Sraffa, 1960) δεν υφίσταται µία µονοσήµαντη 

σχέση ανάµεσα στην κίνηση της µακροχρόνιας σχετικής τιµής δύο εµπορευµάτων και 

τους λόγους των σχετικών µεριδίων της εργασίας προς τους ρυθµούς µεταβολής της 

συνολικής παραγωγικότητας στους τοµείς παραγωγής αυτών των εµπορευµάτων. 

Συνεπώς, η επίδραση H – B – S δεν επιβεβαιώνεται γενικά ή, διαφορετικά ειπωµένο, 

συγκροτεί τυπικό παράδειγµα µίας παραδοσιακής νεοκλασικής πρότασης. 

         Η δοµή της διάλεξης έχει ως εξής: Καταρχάς, αναπτύσσονται οι σχέσεις 

ανάµεσα στις µακροχρόνιες σχετικές τιµές των εµπορευµάτων και τις σχετικές 

συνολικές παραγωγικότητες των συντελεστών, στα πλαίσια µίας κλειστής οικονοµίας 

ετερογενούς κεφαλαίου. Ακολουθεί η πραγµάτευση της επίδρασης  H – B – S. Τέλος, 

συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της σύνολης διερεύνησης.        

 

   
 
 

                                                 
1 Για µία σύνοψη του ζητήµατος, βλ., π.χ., Dornbusch R. (1987): ‘Purchasing Power Parity’, in Eatwell 
J., Milgate M., Newman P. (eds): The New Palgrave. A Dictionary of Economics, vol. 3, Macmillan, 
London, pp. 1075-1085, και Krugman P., Obstfeld M. (2003): International Economics: Theory and 
Practice, Addison-Wesley, Lebanon, Indiana, ενώ για πιο πρόσφατες θεωρητικές και εµπειρικές 
διερευνήσεις του, βλ. το Special Issue: Thirty Years of the Balassa - Samuelson Model (1994), Review 
of International Economics, 2, και Obstfeld M., Rogoff K. (1998): Foundations of International 
Macroeconomics, Cambridge, MIT Press, ch. 4. 
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