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Under p. 1
Heckscher (1879-1952) е шведски икономист и историк
Ohlin (1899-1979) е шведски икономист и политик,
Министър на търговията (1944 – 1945).
В основата на теорията им лежи т. нар.
факторна надареност (Factor endowment)—това е
количеството ресурси, с което разполага дадена страна.
Моделът на Хекшер-Олин се Базира на два фактора – труд и капитал
Другото важно понятие е факторна интензивност (Factor intensity)—това е
количеството труд или капитал, което е необходимо за производството на
определен продукт.
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Третото понятие е факторно изобилие (Factor Abundance)

Страната A е с относително изобилие на капитал:
KA / LA > KB / LB

Тогава страната Б е с относително изобилие на труд :
LB / KB > LA / KA
Ако вземем две икономики – ЕС и Индия
ЕС е с изобилие на капитал (capital-abundant), по
сравнение с Индия. Индия съответно е с изобилие
на труд (labor-abundant) по отношение на ЕС. Това
е така, защото съотношението капитал спрямо
труд в ЕС е по-голямо от това в Индия.

Какво може да се предположи, съгласно теорията
на Хекшер-Олин?
ЕС ще изнася в Индия капиталоинтензивни
продукти и ще внася от там трудоинтензивни
продукти
Статистиката донякъде потвърждава този извод.
Но има промени, които са свързани с появата на
вътрешноотрасловата специализация.

В: напомня ли на нещо теорията на Хекшер-Олин?

Ето и една актуална теоретична илюстрация
САЩ и Китай в търговията с велосипеди и самолети

Производствени възможности на САЩ
при двата продукта

Производствени възможности на Китай при
двата продукта

Общо
произведени
6 мил. велосипеда.
3 млн.
продадени в
Китай,
останалите 3
млн. изнесени
в САЩ.

Общо 40 000 самолета произведени в САЩ. От тях 20 000 продадени в
САЩ и 20 000 изнесени в Китай.

2. Теорията за жизнения цикъл на изделията
Raymond Vernon (1913-1999) – професор в Харвард.
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Идеята на Върнър е следната: Първата фаза от жизнения цикъл на продукта
представлява създаването и налагането на пазара на съответния продукт (Introduction
and Growth Stage). Тази фаза може да се реализира само в развити икономики, където
съществуват съответните условия: съвременни производствени мощности,
висококвалифициран персонал, платежоспособен пазар. Като идеален пример за
реализацията на първата фаза Върнър счита САЩ. При тази начална фаза САЩ са
единствен експортьор на новия продукт.
След като продуктът е внедрен на вътрешния пазар на САЩ на преден план излизат
вече съображенията за издръжките на производството. Ето защо при тази фаза,
наречена „ранна зрялост“ (Early Maturity) започва пренасянето на производството в
страни с по-ниски производствени разходи, например в страни в Югоизточна Азия.
Започва и внос в САЩ на продукти от тези страни, произведени с използването на
американски лицензи и ноу-хау.
Третата фаза от жизнения цикъл, наречена (Late Maturity) се характеризира с
преимуществено производство на продукта в развиващите се страни и вноса му в
САЩ. При тази фаза САЩ вече практически не произвеждат продукта и ако има нужда
на местния пазар, тя се покрива изцяло от внос.
Четвъртата и последна фаза от жизнения цикъл е наречена „Упадък“. Вследствие на
появата на нови технологии и продукти САЩ престават да внасят посочения продукт.
Той се произвежда и консумира изцяло в развиващите се икономики.
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3. Съзидателното разрушение на Shumpeter
Съзидателното разрушение е теория, която трябва да обясни както
технологичния прогрес в капиталистическото общество, така и
периодично редуващите се кризи. Тя е създадена от австрийския
икономист Шумпетер през 1942 г. в САЩ, където той емигрира след
окупирането на Австрия от нацистите.
Съзидателното разрушение е процес при
който новосъздадените продукти и
технологии водят до унищожаването на
съществуващите
производствени
мощности,
свързани
със
старите
технологии.

Един
често
използван
пример
е
дигитализацията.
Тя
унищожи
предлагането и производството на редица
продукти:
магнитофони,
грамофони,
касетофони, фотоапарати, кинокамери и т.
н. Подобна революция бе извършена и с
появата на смартфоните.

1883 – 1950
Роден в Triesch, Moravia,
Тогава Австро-Унгария
(сега Чехия)
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Шумпетер, който принадлежи на австрийската икономическа
школа, възприема иновациите като критично измерение на
икономическите промени, т.е. като детерминанта на развитието.
Според Шумпетер иновациите са даже по-важни от икономиите
при издръжките на производството като сила, създаваща
конкурентоспособност.
Това е така защото технологичните иновации създават временни
доминиращи и даже монополни позиции на пазара, които са по-важно
конкурентно предимство от съкращаването на издръжките на
производството.
Тези временни монополни позиции могат да се реализират обаче само
ако има съответните правни и икономически предпоставки – патентно
право и пазар за реализация на новите продукти.
Идеите на Шумпетер са в основата на по-късните теории за
конкурентните предимства и за конкурентните индекси, базиращи се на
иновативността на икономиките.

В: Защо монополните позиции, завоювани с иновациите са
временни?
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4-те вида иновации
Продуктови иновации – въвеждане на
нови продукти или на продукти със съществени
подобрения. Продуктите могат да са и
нематериални – услуги. Новите качества може да
са свързани с техническите параметри,
материалите, софтуера, и ли функциите.
Процесни иновации – въвеждане на нови
или силно променени способи за производство
или за дейности, свързани с производството.

Oрганизационни иновации – това са нови или
силно подобрени организационни методи, свързани с
управлението, организацията на работното място,
отношенията с партньори.

Маркетингови иновации – отнасят се за нови
или силно подобрени методи за реклама, опаковка,
дизайн, дистрибуция, организация на пазарни
проучвания, спонсорство и връзки с обществеността.
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4. Диамантът на Портър
Четири фактора за конкурентоспособност:
 Факторова надареност (Factor Endowments)
 Условия на търсенето (Demand conditions)
 Свързани и поддържащи отрасли (Related and
supporting industries)
 Стратегия на фирмата, структура и желание за
съревнование (Firm Strategy, Structure and Rivaly)

Това е смесен микро и макро икономически подход

Базови фактори (Basic Factors): природни ресурси, климат,
местоположение, население
Усъвършенствани фактори (Advance Factors):
Инфраструктура, комуникации, квалификация на
персонала, научен потенциал и др.

Майкъл Портър
(Michael Porter),
роден 1947.
Автор на
„Конкурентните
предимства на нациите
("The Competitive
Advantage of Nations„)
(1990).
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Движещи сили на
развитието

Източници на конкурентни
предимства

Примери
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3. Индекс за глобална конкурентоспособност
(Global Competitiveness Index)
Дванадесетте стълба на конкурентоспособността
1. Институциите;
2. Инфраструктурата;
3. Макроикономическата среда
Доколко правителството може да предоставя ефикасно
услуги, дали трябва да обслужва голям дълг, дали допуска
небалансирана бюджетна политика и дали провежда
правилна икономическа политика, в съответствие с
икономическия цикъл. Доколко монетарната политика
предотвратява появата на значителна инфлация.
4. Здравеопазване и базово образование;
5. Висше образование и следдипломна квалификация;
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6. Ефикасност на стоковия пазар
Има ли конкуренция на пазара? Доколко правителството
предотвратява нелоялните субсидии и възникването на
доминиращи позиции на пазара чрез картели.
7. Ефикасност на трудовия пазар
Следи се доколко има флексабилност в трудово-правните
отношения, така, че да става лесно преминаване на наетите лица от
едно предприятие в друго и от един отрасъл в друг.
8. Развитие на финансовия пазар
Способност за осигуряване на финансиране чрез банковата
система. Добро развитие на фондовете за рисков капитал и на
други инвестиционни инструменти. Степен на секюритизация и
добро функциониране на фондовите борси.
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9. Възприемчивост спрямо новите технологии
Наблюдава се готовността на икономиката и на предприятията да
възприемат нови технологии и по-специално в областта на
комуникациите и дигитализацията и електронната търговия.
10. Размер на пазара
Става въпрос за покупателната сила и за размера на населението.
11. Зрелост на бизнес отношенията
Наблюдава се качеството на бизнес-мрежите и на поддържащите
отрасли – счетоводство, одит, реклама, логистика и др. Важно е
дали има сдружения и сътрудничество между предприятията, дали
възникват временни и дълготрайни обединения, т. н. клъстери
clusters. Важно е и доколко се дава възможност на нови фирми да
влезнат в съответния бизнес.
12. Иновации
19
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4. Global Competitiveness Report
2016–2017 rankings
Switzerland 5.81 (—)
Singapore 5.72 (—)
United States 5.7 (—)
Netherlands 5.57 (+1)
Germany 5.57 (-1)
Sweden 5.53 (+3)
United Kingdom 5.49 (+3)
Japan 5.48 (-2)
Hong Kong 5.48 (-2)
Finland 5.44 (-2)
Norway 5.44 (—)
Denmark 5.35 (—)
New Zealand 5.31 (+3)
Taiwan 5.28 (+1)
Canada 5.27 (-2)

United Arab Emirates 5.26 (+1)
Belgium 5.25 (+2)
Qatar 5.23 (-4)
Austria 5.22 (+4)
Luxembourg 5.2 (—)
France 5.2 (+1)
Australia 5.19 (-1)
Ireland 5.18 (+1)
Israel 5.18 (+3)
Malaysia 5.16 (-7)
South Korea 5.03 (—)
Iceland 4.96 (+2)
China 4.95 (—)
Saudi Arabia 4.84 (-4)
Estonia 4.78 (—)
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2. Глобализацията като обективен процес
А) Какво е глобализацията
Според Международния валутен фонд глобализацията е “растяща
икономическа взаимозависимост на страните по целия свят посредством
растящия обем и разнообразие на трансграничните трансакции на стоки и
услуги, свободното международно движение на капитал и по-бързото и
обхватно разпространение на технологиите.”
Друго обяснение на глобализацията дава професор Майкъл Е. Портер. Той
счита, че глобализацията не е някакво качествено ново състояние на
икономиката, а единствено увеличение на мащабите на конкуренцията,
когато „конкурентите се конкурират помежду си в рамките на целия свят“
Светът като едно единно място за общуване на хората – това е основата на
глобализацията според други – от тук терминът „глобално село”, който се
използва често във връзка с интернет
Терминът “Глобално село” е измислен от канадския философ
Marshall McLuhan (на снимката) още през 60-те години на
миналия век. Тогава е останал неразбран, защото още е нямало
интернет.
Един от най-големите критици на съвременната глобализация е
американският лингвист и филосов Noam Chomsky. Той не отрича
обективната страна на глобализацията, но счита, че тя се
манипулира в полза на богатите нации и затова не се приема от
повечето народи.
Къде е проблемът – може би в смесването на две неща –
глобализацията като обективен процес, свързан с развитието на
науката и техниката и глобализацията като субективен процес,
свързан с управлението на обществото в новите условия.
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3) Глобализацията като субективен процес

Дворецът на мира (Palace of Peace) сградата на Обществото на народи-те в
Женева сега се ползва от ООН.

Началото на съвременното глобално регулиране на
междудържавна основа може да се открие в годините
непосредствено след Първата световна война, когато е
създадено Обществото на народите (Лигата на нациите League of Nations). Това е първата съвременна глобална
организация, обединяваща при основаването си 42 държави
от всички континенти. В апогея си през периода 1934 – 1935 г.
ОН има 58 члена! Организацията е създадена на базата на
Плана Уилсън, наречен на името на американския президент
Woodrow Wilson, но Конгресът на САЩ не ратифицира Хартата
на ОН и САЩ остават извън лигата. Германия до 1933 г. е член.
СССР влиза през 1934 г., изключена през 1939 г. ОН
съществува официално до 1946 г. и след като е създадена
ООН.
По времето на Обществото на народите се е считало, че
икономическото сътрудничество е следствие на мирното
съвместно съществуване, т.е. че политическото сближаване
ще тласне от само себе си напред и икономическите връзки.
Ето защо се е отдавал приоритет на политическите форми на
наднационално
регулиране
пред
регулирането
на
международните
икономически
отношения.
Протекционизмът в търговията се запазва! Либерализация
само в търговията между метрополиите и техните колонии!
Това е дискриминация.
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Обществото на народите
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По време на ОН се създават важни глобални организации:
Международният съд в Хага, Международната организация по труда (ILO),
Организацията по здравеопазването (преименувана по-късно на Световна
здравна организация – WHO), международна комисия по интелектуално
сътрудничество – сега ЮНЕСКО и др. Забранени са робството и детският
труд.

Постиженията на ОН са
продължени и разширени
чрез Организацията на
обединените нации – United
Nations. Но има една основна
разлика – в ООН има Съвет за
сигурност, който може да
налага решенията си със сила!
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През 1945 г. е създадена Глобалната триада –
МВФ, МБВР (Групировката “Световна банка), ГАТТ
(1948, след 1995 г. – СТО).

През 1975 г. последва създаването, по инициатива на френския президент Валери Жискард д’Естен, на т. нар. Г-6 (G 6). През
1976 г. на форума в Пуерто Рико е поканена за участие и Канада и Г-6 става Г-7. От 1998 г. Русия става постоянна членка на
елитната група, която от Г-7 вече става Г-8. Напоследък значението на Г8 намалява за сметка на Форума в Давос (среща на
лидерите на големите държави с лидерите на глобалните корпорации) и Г20.

Г20

Форумът в Давос.

Основана през 1999 г. има две равнища на сесии –
финансови министри;
правителствени и държавни ръководители.
Дублира донякъде дейността на Г8 с акцент върху финансите.
Членуват:
от ОИСР – 11 държави: (4 от ЕС) - Франция,
Германия, Италия, Великобритания, (3 от НАФТА) - САЩ,
Канада, Мексико, освен това - Япония, Австралия, Южна Корея,




и Турция.
Е

извън ОИСР – 8 държави:БРИК, Аржентина, Индонезия,
Саудитска Арабия, Южна Африка
Участва и управителят на ЦБ (на високо равнище –
председателят на Европейския съвет, на ЕК)
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Първите многостранни тарифни преговори започват през 1946 г. в Женева. Паралелно в
Лондон се учредява Подготвителен комитет за създаването на Международна търговска
организация (на снимката по-долу)

Church House (Лондон 1946)
От 1.1.1948 г. влиза в сила Общото споразумение за митата и търговията (General Agreement
on Tariffs and Trade (GATT). То, както и устава за създаване на МОТ са подписани от 23 страни,
сред които са и
САЩ, Великобритания, Франция, Белгия,
Холандия, Люксембург, Австрия и Чехословакия
(Германия още не е станала независима държава).
На снимката – конференцията в Хавана през 1947 г.
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През този период, до влизането на Великобритания в ЕИО от 1.1.1973 г., ЕИО влиза в известни
противоречия със секретариат на ГАТТ и арбитражните му функции поради протекционизма на Общата
аграрна политика и специалните връзки с бившите колонии – Ломейски конвенции (сега отношения със
страните от АКТ).

В) Структура на СТО
СТО съществува от 1.1.1995 г.
Организационната й структура е следната:
 Конференция на министрите (действа като Общо събрание). Това е най-висшия орган на СТО и
едновременно орган за воденето на многостранните преговори.
 Генерален съвет (General Council) – това е изпълнителният орган на СТО. Едновременно той заседава и
като Орган за преглед на търговската политика (Trade policy review body) и като Орган за решаване на
спорове (Dispute settlement body). На генералния съвет са подчинени специализираните съвети,
комитети, работни групи (общо над 10):
 Съвет за търговията със стоки (Council for Trade in Goods). Към него има 11 тематични комитета, например
за достъпа до пазара, антидъмпинга, произхода на стоките, селското стопанство и др..
 Съветът за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Council for
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
 Съветът за търговията с услуги (Council for Trade in Services). Към него има 2 комитета, единият е за
финансовите услуги.
 По-важни структури извън трите специализирани съвета: Комитет “Търговия и околна среда”, Комитет
“Търговия и развитие”, Комитет “Регионални търговски споразумения”, Работна група “Търговия и
трансфер на технологии”. Има работни групи, които не работят, например Работна група “Връзка между
търговия и инвестиции”.
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По важните споразумения от Уругвайския кръг са:
 ГАТТ 1994 – General Agreement on Tariffs and Trade 1994
 ГАТС – General Agreement on Trade in Services
(специфични индивидуални ангажименти за подобряване на достъпа до пазара)

 Споразумение за ТРИПС - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights
(минимални стандарти за защита по видове собственост)

 Споразумението за ТРИМС – Agreement on Trade-Related Investment Measures
(недопустими ограничения на търговията, свързани с инвестициите)

 Споразумение по техническите бариери пред търговията – Agreement on Technical
Barriers to Trade
(национален режим, подобряване на достъпа до пазара, своевременно уведомяване)

 Споразумение по текстила и облеклото
(постепенно премахване на количествени ограничения, асиметричност при прилагането)

 Споразумение по селското стопанство
(тарифизация и намаляване на пречките, гарантиране на минимален достъпа до пазара)

 Споразумение по санитарните и фитосанитарните мерки
(взаимно признаване на сертификатите)

 Споразумение по прилагането на чл. VІ от ГАТТ (антидъмпингови мерки)
 Споразумение по прилагането на чл. VІІ от ГАТТ (Митническа облагаема стойност)
 Споразумение по субсидиите и компенсиращите ги мерки
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