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Двуфакторна теория
1. Теорията на Хекшер-Олин
за международната търговия
2. Парадоксът на Леонтиев
3. Изводи и критични бележки

По т. 1
Eli Heckscher и Bertil Ohlin. Heckscher (1879-1952) е шведски
политикономист и историк, а Ohlin (1899-1979) е шведски икономист и
политик, Министър на търговията 1944 – 1945 г. Двамата са либерали.
Те са макроикономисти. Въвеждат някои нови понятия:
 Factor endowment—превежда се като факторна обезпеченост
Това е количеството от даден факторен ресурс (работна сила и
капитал), с които разполага дадена страна


Factor intensity—превежда се като факторна интензивност. Това е
количеството от факторите, което се използва за производството
на даден продукт.
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– Factor abundance – превежда се като факторно изобилие.
– Factor scarcity – превежда се като факторна ограниченост.
Когато една страна има факторно изобилие при един фактор,
например работна сила, то относителната стойност на този фактор
е по-ниска по сравнение с друга страна, където има факторна
ограниченост на този фактор.
– Следователно конкурентното предимство на тази страна е при
производството на стоки, където съществува факторно изобилие.
Препоръката на Heckscher-Ohlin е да се изнасят именно тези стоки,
където страната има конкурентно предимство, т.е. където има факторно
изобилие.
Следователно страната, която има фактарно изобилие при работната сила ще
се специализира в производството и експорта на трудо-интензивни
(трудоемки) стоки, а тази страна, която има факторно изобилие при капитала,
ще се специализира в производството на капитало-интензивни
(капиталоемки) стоки.
Въпрос: Кои стоки са трудо-интензивни и кои са капитало-интензивни?
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Как се определя факторното изобилие?
• Страната A е с относително капиталово изобилие ако:
K A / LA > K B / L B
Съответно страната B ще е с трудово изобилие ако:
LB / KB > LA / KA
Пример: Да вземем две икономики – ЕС и Индия
ЕС е с капиталово изобилие тъй като:
Кeu / Leu > Ki / Li
Съответно Индия е с трудово изобилие тъй като:
Li / Ki > Leu / Keu

• Следователно ЕС ще се специализира в
производството и експорта на
капиталоинтензивни стоки, а Индия в
трудоинтензивни стоки.
Въпрос: Така ли е в действителност?

Въпрос: А какво ще стане, когато ЕС изнесе капитал в Индия, а
обратното индия изнесе работна сила в ЕС?

2. Парадокса на Леонтиев
В какво се състои Парадокса на Леонтиев?
Хипотезата на Леонтиев е, че след като
САЩ са безспорно с относително
капиталово изобилие спрямо почти всички
държави в света, то в експорта на САЩ би
трябвало
да
доминират
капиталоинтензивните стоки, а в импорта –
трудоинтензивни или казано по друг начин,
експорта на САЩ би трябвало да е с посилно изразена капиталова интензивност от
импорта.
Леонтиев достига обаче установава, че
експортът на САЩ е с по-малка капиталова
интензивност от импорта.
Този резултата се нарича
„Парадоксът на Леонтиев“.

През 1953 г. Wassily Leontief –
руски икономист, преселил се през
1924 г. от СССР в САЩ, носител на
Нобелова награда през 1973 г.,
публикува през 1953 г. студия,
посветена на емпиричното доказване
на теорията на Хекшер-Олин.
Леонтиев е автор на т. нар. Input
– output теория, която доразвива
теорията за мултиплициращия ефект
на Кейнс.
7

Каква може да е причината за този парадокс?
Има няколко възможни отговора:
- Американската икономика е заемала през следвоенния период уникално място в
световната търговия. Поради неразвитостта на другите пазари тя е предлага за
експорт всякакви стоки – както капиталоинтензивни (машини), така и
трудоинтензивни (зърно, месо, памук).
- Външната търговия e играла твърде слаба роля в американската икономика. През
1960 г. делът на експорта от БВП на страната е бил само 5% (за сравнение във
Великобритания 20%). При това положение корпорациите са обръщали по-голямо
внимание на вътрешните продажби на иновативните стоки, отколкото на експорта
им. Това се е дължало до голяма степен на липсата на значително
платежоспособно търсене в Западна Европа и Азия.
- Методологията за определяне на капиталовия и на трудовия компонент в
стойността на стоките е твърде сложна и спорна. Често капиталът може да се
разложи на труд и обратното. Например машината се счита за капитал, но в нея
има много преобразуван труд.
- Трудно е да се квалифицира т. н. човешки капитал. Например софтуера труд ли е
или капитал?
- Голяма роля играе и конюнктурата на цените. Например до преди 4-5 години
петролът бе стоковата група с най-голяма тежест в експорта на Великобритания.
8

3. Изводи и критични бележки
1) Твърде много ограничения при създаването на
модела на Х-О:


Не се взимат предвид транспортните разходи



Не се отчитат влиянието на модата и на промените в
потребителското търсене



Не се включват разходите за интелектуална собственост



Не се отчитат разходите за преквалификация и се предполага,
че движението на капитал и работна сила между секторите на
икономиката е напълно свободно



Не се взима предвид целенасочената политика на държавата
за развитие на един или на друг сектор, както и държавното
потребление



Най-големият пропуск обаче е, че не се взима предвид
транснационалното движение на капитал и на работна сила,
което се усилва в сегашния процес на глобализация.
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Експортът на капитал води към изравняване на
капиталовата обезпеченост.

Въпрос: какво ще стане когато експортът на капитал
доведе до изравняване на капиталовата обезпеченост.
Как тогава ще се осъществява специализацията?
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Междуотраслова и вътрешноотраслова
специализация
•

•

Наблюдава
се
пренасочване
на
търговията
междуотрасловата
специализация, свързана с различията в количеството капитал и работна
сила, към вътрешноотраслова специализация, свързана с икономията от
мащаба
Пример: 70% от компонентите за производството на леки коли в ЕС идват по
каналите на вътрешноотрасловата специализация.

Имаме две стоки – едната е хомогенна и трудоемка, например зърно
другата подлежи на диференциация и е капиталоемка –
например детайли за коли

Същите две стоки

Вариант отчитащ ефекта
на икономията от мащаба на производството

Класически вариант (Моделът Hekscher-Ohlin)
Страна А

Страна А

(изобилие на
труд)

(изобилие на

Междуотраслова
специализация и
търговия

труд

Междуотраслова
специализация и
търговия

Страна Б

(изобилие на
капитал)

трудоемки
стоки

капиталоемки
стоки

Вътрешноотраслова
специализация и
търговия

Страна Б
(изобилие на
капитал)

трудоемки
стоки

капиталоемки
стоки
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Влияние на експорта на работна сила
Incomes distribution by autarchy
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MPL - Marginal product of Labor – пределна производителност на труда е
промяната в резултата (дохода), която се постига при промяна в
количеството вложен труд при съхраняване на константно количество
използван капитал.
На формулата (Y) е доход на единица увеличаване на вложения труд (L).

∆
∆
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Ситуация след миграцията

Въпрос: кой печели и кой губи?
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Следователно моделът Х-О игнорира икономията от
мащаба на производството, т.е. от глобализацията

Икономията от мащаба на производството гласи, че колкото повече
единици от даден продукт се произведат, толкова по-малки са разходите
за производство на единица продукция. Следователно колкото поголяма е компанията, толкова по-малки са нейните разходи за
производство (и маркетинг!) на единица продукция.
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Алфред Маршал, бащата на съвременната политическа икономия, стига
до извода, че икономията от мащаба е както явление на микро и макро
равнище, така и на международно (глобално) равнище. Когато една
компания увеличава производството тя постига вътрешна икономия от
мащаба. Когато обаче тя използва вътрешноотрасловата специализация
и общата инфраструктура на отрасъла, както на национално, така и на
международно равнище, тя постига допълнителна външна икономия от
мащаба. С други думи всеки е свързан с всеки!

Въпрос: В кои отрасли се наблюдава най голяма външна икономия от
16
мащаба?

