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IntroduksjonIntroduksjon

Ri dRicardo
Forklarer handel med forskjeller i arbeidsproduktivitet 
(teknologi)(teknologi)

Heckscher-Ohlin teorien
Forklarer handel vha internasjonale forskjeller iForklarer handel vha internasjonale forskjeller i 
faktortilgang (arbeid, fysisk kapital, human kapital, land) 
Eli Heckscher og Bertil Ohlin (fikk Nobelprisen i 1977) to 
svenske forskeresvenske forskere
Land har ulik relativ faktortilgang
Produksjonen av varer og tjenester bruker ulike faktorerProduksjonen av varer og tjenester bruker ulike faktorer 
med relativ intensitet.



HO-modell med to faktorerHO modell med to faktorer

2 land: Hjemland og Utland
2 produksjonsfaktorer: land og arbeiderep j g
Tilgang på arbeidskraft og land i hvert land er konstant og ulik på 
tvers av landene.
Ulik faktortilgang påvirker relativ produktivitetUlik faktortilgang påvirker relativ produktivitet
2 produkter: tøy og mat
Begge produksjonsprosesser bruker begge produksjonsfaktorer.
Produksjonsfaktorene er mobile mellom sektorer men immobile 
mellom land
Konkurranse gjør at faktorene betales en lønn (gis en gj (g
avkastning) som er en funksjon av deres produktivitet og prisen 
på varen de produserer.



HO-modell med to faktorer:
P d k j li h tProduksjonsmuligheter

Med mer enn én produksjonsfaktor er ikke PMK en rett 
linje og alternativkostnaden ikke konstant.j g

Betegnelser (for Hjemlandet, Utlandet indikert med ”*”):
aTC = mål land brukt til å produser 1 m2 tøyaTC  mål land brukt til å produser 1 m tøy
aLC = arbeidstimer brukt til å produser 1 m2 tøy
aTF = mål land brukt til å produser 1 kalori mat
aLF = arbeidstimer brukt til å produsere 1 kalori mat

L t t l d b id k ft til j liL = total mengde arbeidskraft tilgjengelig
T = total mengde land tilgjengelig



HO-modell med to faktorer:
P d k j li h t (f t )Produksjonsmuligheter (forts)

Produksjonsmulighetene er avhengige både av 
land and arbeidskraft:

aTFQF + aTCQC ≤ T Total tilgang på 
land

Enheter land 
nødvendig for 
produksjon av

Total mengde 
matproduksjon

Enheter land 
nødvendig for 
produksjon av

Total mengde 
tøyproduksjon

a Q + a Q ≤ L

produksjon av 
hver enhet mat

produksjon av 
hver enhet tøy

aLFQF + aLCQC ≤ L Total tilgang på 
arbeidskraft

Arbeidskraft Arbeidskraft 
nødvendig for 
produksjon av 
hver enhet mat

nødvendig for 
produksjon av 
hver enhet tøy



HO-modell med to faktorer:
P d k j li h t (f t )Produksjonsmuligheter (forts)

Vi t t t d k j b k b id i t i tVi antar at tøyproduksjon bruker arbeid intensivt, mens 
matproduksjon bruker land intensivt: 

aLC /aTC > aLF/aTFLC TC LF TF

eller aLC /aLF > aTC /aTF

Uttrykt annerledes (basert på totale mengder ressurser brukt i hverUttrykt annerledes (basert på totale mengder ressurser brukt i hver 
bransje): Tøyproduksjonen er relativ arbeidsintensiv og 
matproduksjonen er relativ landintensiv:

L /T L /TLC /TC > LF /TF. 

Vi antar at Hjemlandet er relativt rikelig utstyrt med arbeidskraft ogVi antar at Hjemlandet er relativt rikelig utstyrt med arbeidskraft og 
Utlandet relativt rikelig utstyrt med land, dvs.  L/T > L*/ T*



Produksjonsmulighetsområdet
t f kt b tit juten faktorsubstitusjon

Arbeidskraftsrestriksjon

Land restriksjon



Produksjonsmulighetsområdet og
f kt b tit jfaktorsubstitusjon

K l i k d (f k i i ) ill ikkKonstante alternativkostnader (faktorintensiteter) tillater ikke 
faktorsubstitusjon. Gir PMK bestående av rette linjesegmenter.

Standard handelsteori kjennetegnes normalt med
Faktorsubstitusjon og delbar produksjonFaktorsubstitusjon og delbar produksjon.

Produksjonsmulighetsområdet er en konveks mengde.

Fravær av stordriftsfordeler.Fravær av stordriftsfordeler.

Faktorinnsatsen er ikke konstant, dvs. ikke uavhengig av hvor stor 
mengde som produseres av en vare.

Produksjonsmulighetskurve som krummer ut fra origo



Produksjonsmulighetsområdet og
f kt b tit j (f t )faktorsubstitusjon (forts)

Konvekse produksjonsmuligheter og ikke-konstante alternativkostnader 
(faktorintensiteter) betyr at

alternativkostnaden ved produksjon av mat er lav når økonomien i 
utgangspunktet produserer mye tøy og lite mat;
alternativkostnaden ved produksjon av mat er høy når økonomien i 
utgangspunktet produserer lite tøy og mye mat.
Jo større den relative produksjonen av en vare, jo større 
ressursoverføringer må til for å oppnå en produksjonsøkning.

Er antakelsen om fravær av stordriftsfordeler i produksjonen 
problematisk?

Avhengig av aggregeringsnivåg g gg g g
Jo større en sektor jo mindre problematisk
Analyse av enkeltprodukter/bransjer mer problematisk
N ere handelsteori er basert på antakelse om eksterne og eller interneNyere handelsteori er basert på antakelse om eksterne og eller interne 
stordriftsfordeler



PMK med faktorsubstitusjonPMK med faktorsubstitusjon



Faktorinnsats og substitusjon: IsokvanterFaktorinnsats og substitusjon: Isokvanter

I th d ti f hIn the production of each 
unit of food, unit factor 
requirements of land 
and labor are notand labor are not 
constant in the 
Heckscher-Ohlin model



Produksjon og priserProduksjon og priser

P d k j li h t k i HVA (HVOR MYE) k iProduksjonsmulighetskurven angir HVA (HVOR MYE) en økonomi 
kan produsere, basert på

faktorintensiteter (teknologi), og
faktortilganger.

For å finne ut hva som faktisk produseres må vi kjenne prisene på 
varene.varene. 
Nasjonalinntekten = verdien av det som produseres i økonomien 
(V), 

V P Q P QV = PCQC + PFQF

PC pris på tøy og PF pris på mat.

I en fullkommen markedsøkonomi vil den faktiske 
produksjonen maksimere nasjonalinntekten.



Produksjon og priser (forts)Produksjon og priser (forts)

Uttrykket for nasjonalinntekten kan omformuleres

V = PCQC + PFQFCQC FQF

PFQF = V – PCQC 

QF = V/PF – (PC /PF)QCQF  V/PF (PC /PF)QC

Uttrykket QF = V/PF – (PC /PF)QC har betegnelsen 
BUDSJETTLINJEN (BL).
Hellningen på budsjettlinjen er lik relativ pris: 

– (PC /PF)
Produksjonen som maksimerer nasjonalinntekten er gitt vedProduksjonen som maksimerer nasjonalinntekten er gitt ved 
tangeringspunktet mellom PMK og BL.
I dette tangeringspunktet er alternativkostnaden til tøy (klær) lik 
d l ti i å t (kl )den relative prisen på tøy (klær).



Produksjon og priser (forts)Produksjon og priser (forts)



Faktorpriser, faktorintensiteter og 
d k j i tproduksjonsinnsats



Produktpriser og faktorpriserProduktpriser og faktorpriser

Under fullkommen konkurranse er 
produktpris lik kostnaden til p p
produktet. Kostnaden er en funksjon 
av faktorpriser og faktorintensiteter.



Faktorpriser, produktpriser og 
faktorbruk



Produktpriser og faktorpriser:
St l S l t tStolper-Samuelson-teoremet

H d d f kt i å i åHvordan endres faktorprisene når prisene på 
varene endres?

Stolper-Samuelson-teoremet:
Økt pris på en vare fører til økt pris på den 
innsatsfaktoren som brukes intensivt i 
produksjonen av vedkommende vare, og 
redusert pris å den andre innsatsfaktoren. Den 
f kt i k il k t ifaktorpris som øker, vil øke prosentvis mer enn 
produktprisen.



Produktpriser og faktorpriser:
F kl i S S t tForklaring av S-S-teoremet

Anta at prisen på tøy stiger.
Strukturomstilling og faktorpriser:

Lønnsomheten i tøyproduksjon går opp.
Økt tt l tt b id k ftØkt etterspørsel etter arbeidskraft.
Omallokering av arbeidskraft fra mat- til tøyproduksjon. 
Lønnsnivået stiger.
Avkastningen på land i matproduksjonen synker (r(p,w))g j y ( ( ))
Lønnsomhetsforskjellen på tøy- og matproduksjon fører til omallokering av land fra 
matproduksjon til tøyproduksjon.
Omallokeringen av land fra mat- til tøyproduksjon fører igjen til økt etterspørsel etter 
arbeidskraft til tøyproduksjon og redusert etterspørsel etter arbeidskraft til 
matprouksjonmatprouksjon.
Siden tøyproduksjon bruker flere enheter arbeidskraft pr. enhet land enn 
matproduksjon så vil det positive skiftet i etterspørselen etter arbeidskraft for 
tøybransjen være større enn det negative skiftet for matbransjen. 
Overføringen av land fra mat- til tøyproduksjon vil derfor forsterke virkningen av økt g yp j g
produktpris.
Strukturomstilling med ytterligere overføring av land og arbeidskraft fra mat- til 
tøyproduksjon fortsetter frem til lønnen har steget så sterkt at avkastningen på land 
er den samme i begge bransjer. 



Produktpriser og faktorpriser
O iOppsummering

Vi h t i dik d i i f kt iVi har en teori som predikerer endringer i faktorpriser og 
inntektsfordeling når den relative prisen på varer endres – for 
eksempel pga handel.

En økning i den relative prisen på tøy, PC /PF , fører til:
økt inntekt til arbeiderne relativt til landeierene, w/r

k d l ti b k l d ifht b id k ft T/L i bøker den relative bruken av land ifht arbeidskraft, T/L, i begge 
bransjer
øker arbeidsproduktiviteten (marginalproduktet til 
arbeidskraften) i begge bransjer
reduserer produktiviteten til land (marginalproduktet til 
arbeidskraften) i begge bransjer) gg j
øker realinntekten til arbeiderne og reduserer realinntekten til 
landeierene.



Faktortilgang og ressursallokering



Faktortilgang og produksjon:
Rybczynski teoremet

H d d d k j åHvordan endres produksjonen når en 
økonomies ressurser (faktortilgang) endres?
Rybczynski teoremet:
Økt tilgang på en innsatsfaktor fører til økt 
produksjon av den vare som er intensiv i bruken 
av vedkommende faktor, og redusert produksjon 

d dav den andre varen. 



Faktortilgang og produksjon:
F kl i R b ki t tForklaring av Rybczynski teoremet

Anta at tilgangen på arbeidskraft øker.
Strukturomstilling og produksjon:

Økt tilgang på arbeidskraft gir lavere lønn, økt sysselsetting og økt avkastningØkt tilgang på arbeidskraft gir lavere lønn, økt sysselsetting og økt avkastning 
på land i begge bransjer.
Avkastningen på land øker mest i den arbeidsintensive bransjen, tøy
Lønnsomhetsforskjellen dette gir mellom de to bransjene fører til omallokering 

l d f t til tav land fra mat til tøy.
Overføringen av land fra mat- til tøyproduksjon fører til at lønnsnivået presses 
oppover igjen idet en ekstra landenhet har større sysselsettingseffekt i den 
arbeidsintensive bransjen (tøy) enn i den landintensive bransjen (mat).j ( y) j ( )
Omallokering av land fra mat til tøy inntil lønnen har nådd samme nivå som før 
endringen i tilgang på arbeidskraft.
Idet strukturomstillingen hele tiden fører til redusert bruk av land i den 
landintensive bransjen (mat) så må dette også innebære redusertlandintensive bransjen (mat), så må dette også innebære redusert 
sysselsetting i denne bransjen.
Endelig resultat: økt produksjon av den arbeidsintensive varen (tøy) og 
redusert produksjon av den landintensive varen (mat).



Faktortilgang og produksjon:
Rybczynski illustrertRybczynski illustrert 



Faktortilgang og produksjon:
R b ki fi k ill t t IIRybczynski grafisk illustrert, II



Faktorpriser, produktpriser, faktortilgang
og produksjon

En økonomi med relativt rikelig tilgang på arbeidskraftEn økonomi med relativt rikelig tilgang på arbeidskraft 
vil typisk ha en relativ stor produksjon av 
arbeidsintensive varer (tøy) ifht landintensive varer 
( t) l i å t l ti t til t(mat);og en lav pris på tøy relativt til mat.

Økonomien vil ha et KF i produksjonen av tøy (være relativt 
effektiv i denne produksjonen). 
Økonomien vil være relativt ineffektiv i produksjonen av mat. 

En økonomi vil være relativt effektiv i produksjonen avEn økonomi vil være relativt effektiv i produksjonen av 
de varene som er intensive i bruken av de faktorene 
som økonomien er relativt rikelig utstyrt med.



Handel i Heckscher-OhlinHandel i Heckscher Ohlin

Anta at Hjemlandet er relativt rikelig utstyrt med arbeidskraft og 
Utlandet relativt rikelig utstyrt med land, dvs.  L/T > L*/ T*

Anta at landene har tilgang til de samme teknologiene og at deresAnta at landene har tilgang til de samme teknologiene, og at deres 
konsumenter har de samme preferansene 
(etterspørselsmønstrene).

Relative faktortilganger og faktorintensiteter gjør at Hjemlandet 
har et KF i tøyproduksjon og Utlandet et KF i matproduksjon.

For en gitt relativ pris vil Hjemlandet produsere relativt mer tøyFor en gitt relativ pris vil Hjemlandet produsere relativt mer tøy 
enn Utlandet.

Autarki: Hjemlandet vil ha en relativt lavere pris på tøy, og 
d l ti t t d t Utl d tprodusere en relativt større mengde tøy enn Utlandet.



Handel i Heckscher Ohlin (forts)Handel i Heckscher-Ohlin (forts)



Handel i Heckscher-Ohlin:
P i k t i tPriser, eksport og import

H-O-modellen predikerer (I likhet med Ricardo) at handel vil gi 
konvergerende relative priser.g p
Handel gir økt relativ pris på tøy i Hjemlandet og redusert 
relativ pris på tøy i Utlandet. 

I Hjemlandet gir økt relativ pris på tøy en økt relativ 
produksjon av tøy og et redusert relativt konsum av tøy. 
Hjemlandet blir eksportør av tøy og importør av mat. j p y g p
I Utlandet gir økt relativ pris på mat økt relativ produksjon av 
mat og redusert relativt konsum av mat. Utlandet blir 
eksportør av mat og importør av tøyeksportør av mat og importør av tøy. 



Handel i Heckscher-Ohlin:
H k h Ohli t tHeckscher-Ohlin teoremet

En økonomi har et KF i produksjonen av goder 
som er relativt intensive i bruken av faktorer somsom er relativt intensive i bruken av faktorer som 
landet er relativt rikelig utstyrt med.

En økonomi vil eksportere goder som er intensiveEn økonomi vil eksportere goder som er intensive 
i bruken av faktorene som den er relativt rikelig 
utstyrt med og importere goder som er intensive i 
bruken av faktorene den har relativ knapphet av.



Handel i Heckscher-Ohlin:
B l i t ik k iBalanse i utenriksøkonomien

Over tid må verdien av konsumet i en økonomi være lik (ikke overstige) 
verdien av produksjonen i økonomien (=nasjonalinntekten).

PCDC + PFDF = PCQC + PFQF

hvor DC er Hjemlandets konsum av tøy, og DF er Hjemlandets konsum av 
mat.

Handel tillater konsum er forskjellig fra produksjon, dvs. DC≠QC og DFHandel tillater konsum er forskjellig fra produksjon, dvs. DC≠QC og DF
≠QF, men fordrer balanse i utenriksøkonomien, dvs. verdien av eksport 
må være lik verdien av import:

PF(DF – QF) = PC (QC – DC)

kan omskrives til
(D Q ) = (P /P )(Q D )(DF – QF) = (PC /PF)(QC – DC)

Mengde 
eksport

Pris på eksport 
relativt til import

Mengde 
import



Handel i Heckscher-Ohlin: BudsjettlinjenHandel i Heckscher Ohlin: Budsjettlinjen

(DF – QF) = (PC /PF)(QC – DC)

Uttrykker også økonomiens budsjettlinje når vi har 
handel, og angir at hellningen på denne kurven er: 

(P /P )– (PC /PF)



Handel i Heckscher-OhlinHandel i Heckscher Ohlin



Handel i Heckscher-OhlinHandel i Heckscher Ohlin

Konsumentenes 
indifferenskurver

Mengde Mat

PMK
indifferenskurver

Budsjettlinje under autarki

Budsjettlinje med handel

Mengde tøy



Handel i Heckscher OhlinHandel i Heckscher-Ohlin



Handel i Heckscher OhlinHandel i Heckscher-Ohlin

Budsjettlinjen tangerer alltid PMK; dvs. At et land 
har alltid råd til å konsumere det det produserer 

MEN: Med handel trenger ikke et land bare å g
konsumere de varene det selv produserer.

Handel gir frikobling av konsum fra produksjon; muliggjort 
via eksport og importvia eksport og import.
Handel tillater økt konsum totalt sett.



Handel i Heckscher-Ohlin:
K k t i tKonsum, eksport og import

Tangeringspunkt KI g g p
og BL

Tangeringspunkt 
PMK og BL



Handel i Heckscher-Ohlin:
G i t f d liGevinster og fordeling

Handel gjør at økonomien sett under ett kan konsumere 
mer, og gir således en velferdsøkning.

Handel gir gevinster, men ikke for alle, med mindre man 
sørger for en omfordeling.

Handel endrer de relative prisene på varene, som igjen har 
effekt på relative lønninger og akastning på land.

En økning i den relative prisen på tøy fører til økt realinntekt 
f Hj l d t b id d t li t kt ffor Hjemlandets arbeidere og redusert realinntekt for 
Hjemlandets landeiere.

H O modellen predikerer at eierne av de faktorene somH-O modellen predikerer at eierne av de faktorene som 
landet er relativt rikelig utstyrt med vinner på handel, mens 
eierne av de faktorene som landet har relativt knapt med, 
taper på handel. (se Figur 4-7)p p ( g )



FaktorprisutjevningFaktorprisutjevning

H-O modellen predikerer – i motsetning til Ricardo modellen – at 
handel fører til like relative faktorpriser (faktorprisutjevning).

Handel bidrar til like produktpriser på tvers av landene, og pga en-
til-en forholdet mellom produktpriser og faktorpriser, så får vi også 
lik l ti f kt ilike relative faktorpriser. 

Handel øker etterspørselen etter godene som er intensive iHandel øker etterspørselen etter godene som er intensive i 
brukene av faktorene som økonomien er relativt rikelig utstyrt 
med. Indirekte gir dette også en økning i etterspørselen etter disse 
innsatsfaktorene, noe som gir en økning i deres relative pris., g g p



MEN:
F kt i tj i b t å t t k lFaktorprisutjevning er basert på strenge antakelser

Et ikke “for” forskjellig faktorgrunnlag, hvilket innebærer at 
handel gir spesialisering, men IKKE fullstendig spesialisering.
Antall innsatsfaktorer må ikke være større enn antall produkter. 
Landene har tilgang til eksakt de samme teknologiene. Hvis så 
ikke var tilfelle ville produktivitetsforskjeller kunne hindre FPUikke var tilfelle ville produktivitetsforskjeller kunne hindre FPU.
Handelsbarrierer og transportkostnader kan hindre at handel gir 
utjevning av produktpriser og faktorpriser.j g p p g p
Omstillingskostnader og markedsrigiditeter gjør at man på kort 
sikt ikke får FPU.



Empirisk belegg for Heckscher-Ohlin 
d llmodellen

H O d ll h t f kt t t tH-O modellen har vært forsøkt testet av mange.

Resultatene viser at de generelle overordneteResultatene viser at de generelle, overordnete 
handelsmønstrene i liten grad lar seg forklare av H-O modellen.
Men analyser som kun ser på Nord-Syd handel (benytter data for 
industriproduksjon og handel mellom lav/middels inntekt land ogindustriproduksjon- og handel mellom lav/middels inntekt land og 
høyinntekts land) finner atskillig mer belegg for H-O teorien.
Men: nord-syd handel utgjør kun 10% av verdenshandelen. H-O 

d ll l ki d f ikk i j i t dimodellens relevans skinner derfor ikke igjennom i studier som 
omfatter både nord-nord og nord-syd handel.


